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 ..........................................................................................MACO TEAM SARL15369
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 .......................................................................... MOROCCO BASS-FISHING15365
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 ......................................................................................UNU MOTORS SARL15366
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 ....................................................... AUTOECOLE KARROUCH REDWANE15361
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 ........................................................... MOROCCAN TESOL CONSULTING15361
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 ......................................................................................................BIO REACTIF15368
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 ...............................................................NORTH BROADCAST SOLUTION15369

 ...........................................................................MC MOROCCO BUILDING15369
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 ..................................................................................................LAGSSABI CAR15312
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 ................................................................................................... CHICO FOOD15313
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 .............................................................................................STE B2B SARL AU15319

 ..................................................................STE AGLASE TRAVAUX SARL AU15319

 ............................................................... STE L›ART ESPACE VERT SARL AU15315

 ..................................................................................................EAGLE LOWER15315

 ............................................................................................................. BR POLE15315

 ..............................................................................................MANOU HOUSE15316

 ............................................................................................H&H(COSMETICS15316

 .....................................................................NIPPON EXPRESS FREE ZONE15316
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 .................................................................................... AZIZ HASSAN TRANS15311
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 ................................................................LAMRANI BABY SITTER SARL AU15318

 ........................................................................................MEREDITH MAROC15318

15319أف نيكست هاوس دب........................................................................................ 
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 ........................................................................................ 15380اف البيضاء فضاء انفا
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 ..............................................................................................DREAM VILLAGE15380

 ............ AIRLINE(AIRPORT & GROUND(HANDLING(CONSULTANCY 15380

 ........................................................................ MSG FARAJ TRANS SARL AU15380

 ....................................................................................BEKKAOUI ACADEMY15380
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 ........................................................................................LATULIPE BLANCHE15381
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 ...................................................................HEALTHCARE INDUSTRY TECH15382
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 ..........................................................................................INTERFASHION SA15382

 ...........................................CENTRE DE CONSOLIDATION DE GESTION15383

 .............................................................. MINI CACH TRANSFERT SARL AU15383

 ............................................................HOLDING GESTION DES ACTIONS15383

15383حجيك برنت كولور ش.م.م................................................................................... 

 ........................................................................................................... BTS COM15389

 .............................................................................................................THOLOS15389

 .............................................................................................................GO ZISH15389

15385ڭسترو كونسيلت ش.م.م. ش.و........................................................................... 

 ECOLE SUPERIEURE D›INGENIEURS EN ANALYSE DES SYSTEMES ET

 ........................TECHNOLOGIES(EMERGENTES(PRIVE -ESIASTE15385

 ....................................................................................... STE CHARKI DIVERS15385

 ........................................................................ ANGHAM SERVICE SARL AU15386

 .......................................................................TOUR RENTAL CAR SARL AU15386

 ..................................................................................LA FOURMILIERE SARL15386

 ........................................................................ ROLLERCOASTER JOURNEY15381

 ............................................................................................................. JK FILMS15381

 .........................................................................................................EL DAMAR15381
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 .............................................................................................MAKDAD TRANS15388
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 Sté MACHINA   شركة حاشينا كونستركسيون شركة ذات حسؤولية حمدودة

 .................................................................. CONSTRUCTION S.A.R.L15389

 ....................................................LE MONDE FORT DE CONSTRUCTION15389

 ................................................................................................SMAIL SOLAIRE15389

 ..............................................................................................................CALIBRE15390

INTERNATIONAL FOOD CONTAINER ORGANIZATION15390 ش م م......... 
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 ............................................................................................. LE JOUR SERVICE15391

 ............................................... ISKANE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE15391

 ........................................................................SAISAR SERVICE ET NEGOCE15391

 ............................................................................................WISSAL SERVICES15391

 ...............................................................................................................TAMAN15391

 ..........................................................................................ASSAMER MINING15392

 ...................................................................................... ATLAS GEO-MINING15392

 .................................................................................................. L&M(MARKET15392

 .............................................................................................. SAIDIA-HABITAT15393

 .........................................................................................DELTA(IM  SARL(AU15393

 ............................................................................ S.H.Z Immobilier SARL AU15393

 .................................................KAWTAR(LOTFI(CONSTRUCTION - SARL15393

15399حيد حي7اليك و حيكانيك...................................................................................... 

BAZAR TIC SERVICE15399  بزار تيك سيغفيس........................................................ 

 ............................ BEST DETROIT IMMOBILIER  15399بيست دي7غوا ايموبيلييغ

 .....................................................................................................VB TRAVAUX15395

 .................................................................................................................  ISSTY15395

 ............................................................................GAÏA(GREEN(AMMONIA 215395

 .................................................KAWTAR(LOTFI(CONSTRUCTION - SARL15396

 ...................................................................................... LABIAD IRRIGATION15396

 ............................................................................................................. 15396جرحد توغ
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 ............................................................................................H.D.M INDUSTRY15391

 .............................................................................................. TREND BURGER15391
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 ................................................................................................ GAMA SAKANE15391

 .................................................................................. EL FALEH IMMOBILIER15391

 ...............................................................................................................TAMAN15398

 ................................................................ SOCIETE AGRICOLE YAZID SARL15398

 ............................................................................GAÏA(GREEN(AMMONIA 115398

 ..............................................................................................CASA KALTOUM15398

 .......................................................................................... LUXE REAL ESTATE15399

 ............................................................................GAÏA(GREEN(AMMONIA 315399

 ..................................................................................... KABILO TEX SARL AU15399

 ................................................................................................. STE AIRCAPAX 15900

 ..............................................................................AYANTEC  ENGINEERING15900

 ......................................................................................................... RAFIYOUB15900

 ......................................................................................STE MUSTY ENERGIE15901

 ..................................................................................... RAOUANE BUISNESS15901

 .....................................................................................................AYTALS SARL15901

 .......................................................STE KR SPORTS AND MANAGEMENT15901

 .......................................................................................................... SOROBAT15902

15902صيدلية املقاوحة.................................................................................................. 

 ...................................................................................................... GARDA CAR15902

 ...................................................................................... ESPACE COOL POOL15902

 ................................................................................ STE SARMADY SARL AU15902

 ................................................................................................. STYLE PROMO15903

 ........................................................................................................... BO DECO15903

 ...................................................................MEDICOM HEALTHCARE SARL15903

 ........................................................................................ EL FARAH EL ABIAD15903

 ...................................................................... TOUNAZOUR DES TRAVAUX15909

 ...........................................................................................IHILE TRANSPORT15909

 .................................................................................................................  KWF15909

 ..................................................................... SOCIETE RADESS INGENIERIE15909

 .............................................................................. TWENTY FIVE PARTNERS15909

 ........................................................................... STE FELLAH OUM ER-RBIA15905

 ................................................................................................................. 15905إيمال)

 ................................................................................................... TELAP GREEN15905

 .......................................................................SOCIÉTÉ AZEL PRINT S.A.R.L 15905

 ................................................................................................ LA CHOQUERA15906

 ................................................................................................................. 15906بكسن)

 .......................................................................................GROSSETO PROMO15906

15901حي7ا هاوس ش م م.............................................................................................. 

 ............................................................................................. AERIA FACILITIES15901

 ...................................................................................................... AERIA HVAC15901

 .........................................................................................AERIA CHAUFFERIE15908

 .............................................................................................................VALATEX15908

 ................................................................................................... WAL EXPRESS15908

 ......................................................................................................... CASABAYT15908

 ......................................................................................................OGLO NUTS15908

 ...............................................................................................................MBOAT15909

 ............................................................................... STE BELYOUSERVE SARL15909

 .............................................................................................Ste AHZAF 15909احزاف

 ............................................................................................LILID LOGITRANS15910

 ................................................................................ DESIGN GARD SARL AU15910

 ..................................................................................AFRICA FOOD UNITED15910

 ...........................................................................................................DECOJAN15910

 ....................................................................... QUARTIER CONSTRUCTION15911

 ...............................................................................................................DORSH15911

 .........................................................................NOYAU PRIVATE ACADEMY15911

 ............................................................................................LA 25EME(HEURE15911

 .................................................................. STE DECOLAGE DISTRIBUTION15911

 ............................................................................AL KADIMA PROMOTION15912

 ............................................................................................................. EVOLRH15912

 ...........................................................................................................COMROC15912

15912اتقان ريان ترادينغ................................................................................................ 

 ............................................................................................. STE META FROID15913

 ..............................................................................................................BRITALS15913

 ..............................SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE MOUNA15913

 ............................................................................................... FRERES AZZAZI15919

 ......................................................................................... STE CARE UNIVERS15919

 ................................ CENTRE D›HEMODIALYSE AL MANDAR AL JAMIL15919

 ....................................................................................NUANCES BEAUTY 5015919
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 ..........................................................................................................6S VISION15915

 ........................................................................................DISTRIBUTION SKA15915

 ..................................................................................MOUSSA REAL ESTATE 15915

 .............................................................................................STE ML FACTORY15916

 ..................................................................................................AUTOPROPRE15916

 .......................................................................................KABILA NAUTIQUES15916

 .......................................................................... A.M chichoua IMMO SARL 15916

15911سما باتيمون......................................................................................................... 

 ...................................................................................VPM MAROCCO SARL15911

 ...............................................PRODUCTION ARTISANAL DE FROMAGE15911

 ............................................................................................... SLIMANI PÊCHE15918

 ....................................................................................... STE(VIKINGS  CLASS15918

 ..............................................BERRIMOU SERVICES ET MAINTENANCES15919

 .................................................................................... STE DESTIMMO SARL15919
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 ...........................................................................................AK TECHNOLOGY15920

 ........................................................................................MONDIAL NEGOCE15920

 ................................................................................................ SUD FERNOX II15920
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 ....................................................................................................HARD NORD15921

 ...........................................................................................AK TECHNOLOGY15921

 ..........................................................................................AK TECHNOLOGY 15921

 ...........................................................................................LUXIFIQUE MODE15921

 .............................................................................AFRICA SALES NETWORK15921

 ....................................................................................... ZENATA AUTO PRIX15922

 .............................................................................................. NOUKATEL SUD15922

 ...............................................................................................MEDINA SANTE15922

 ......................................................................................................... GCCI SARL15923

 ........................................................................................MONDIAL NEGOCE15923

 ........................................................................................MONDIAL NEGOCE15923

 ...................................................................ROMA YOUNESS IMMOBILIER15923

 ........................................................................................................... DISTRIKA15929

 ....................................................STE EL KOURI BEN MOHAMED TRANS15929

15929أفرينور لوجيستيك.............................................................................................. 

 ....................................................................................................... QUALIMAG15929

 ..........................................................................................DECORAT MAROC15925

 ................................................................................................ BIRGANTOURS15925

 .................................... BUREAU D›ETUDE ET DE METRE LAHSINI SARL15925

 .......................................................................................CREATION STATION15925

 ..................................................................................................... AZUL PECHE15925

 .......................................................................................................... 15926د أ حيكانيك

 ....................................................................................................ANZID AUTO15926

 ............................................................................................ACCENT CONSEIL15921

 ................................................................................... Galan Energy SARL AU15921

 .......................................................................................................KOUIZRAM15921

 ................................................................................BEAZ TANGER CONSEIL15921

 .......................................................................... AL AMANE POUR ELEVAGE15928

 ..................................................................................................... AVICHI SARL15928

 ..................................................................................................SAMIFER PLUS15928

 ........................................................MORTERO Y COLA DE MARRUECOS15928

 ................................................................................................... METACERISES15929

 .......................................................................................................PORT-LINES15929

 ...................................................................................................... INOVA DRIP15929

 ........................................................................................................LEYNA CAR15929

 ...........................................................................................................SORALUX15930

 .................................................................................STE FETNESS BOUARFA15930

 ................................................................................STE FETNESS BOUARFA 15930

 ..................................................................................................... MED SAKAN15930

15930الشركة العقارية إبن حيان.................................................................................. 

 ...........................................................................TRANSFER TECHNOLOGIE15931

 .......................................................................................DOHA PALACE SARL15931

 ........................................................EQUIPEMENTS MENAGER FETWAKA15931

 ..............................TSBT INTERNATIONAL 15932شركة ت س ب ت انترناسيونال

 .............................................................................AICHA LARA TRANS SARL15932

 ...............................................................................STE TRV IDRISSI HOUDA15933

 ................................................................................................ IMPOGOODEX15933

 ...................................................................................................THERMANOR15933

 ..............................................................................................PLANET SYSTEM15939
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 ....................................................................SMART CLIMATE TRANSITION15939

 ................................................................................PHARMACIE BOUALAM15939

 ................................................PHARMACIE(DE(L’H0PITAL(MOHAMED 515935

 ....................................................................................................YOUR HOME15935

 ..........................................................................................................UNI-PARK15935

 ................................................................................................ INRZAF TRANS15935

 ............................................... PEARL FOR TRADING AND INVESTMENT15936

 .................................................................................................... APPEL›SWISS15936

 ............................................................................. LES BLOTS D›ESSAOUIRA15936

 ..........................................................................................STE RENT KASSEM15931

 .............................................................................................. IDEA TOWN MA15931

15931حاركة بالنكا بتيمو................................................................................................. 

 .........................................................................................TENDANCE VISION15931

 .............................................................STE DROGUERIE SOLUTION SARL15938

 .................................................................................... PHARMACIE CHADID15938

15938الشركة العقارية بني قاسم.................................................................................. 

 ........................................................................................... CONITEX MAROC15939

 .........................................................................PARC POMMIER D›AMOUR15939

15939ِرَيا َصيان............................................................................................................... 

 ......................................................................................... FORGET FLAMMES15939

 ...............................................................................................BIOUI TRAVAUX15990

15990بوابة االستيراد والتصدير..................................................................................... 

 .............................................................................................. PROXY MARKET15990

 ...............................................................................EPICERIE TABAC NAKHIL15990

 ................................................................................................ MOKAMA PRO15991

 ......................................................................................SAKET GROUP SARL 15991

 .................................................................................................................  MWD15991

 ..............................................»ARABIA OF ELEVATORS « 15992 العربية للمصاعد

 .................................................................BENABBOU CONSULTING SARL15992

 ...................................................................................................ZAYD TEXTILE15992

 .......................................................................................... GARAGE BELGIUM15992

 .........................................................................BOUTIQUE ALIMENTATION15993

 ............................................................................................................STRALSIF15993

 ..................................................................FRUIT&VEGETABLE(FRESH&CO15993

 .............« PROMOTION(PHARMACEUTIQUE(POUR(LA(SANTE «2 P(S15999

 ................................................................... STE A.M OLIVIER JARDIN SARL15999

 ..............................................................................MONTANEL SOLUTIONS15999

 ............................................................................................ AVERDA TANGER15995

 ............................................................................. KAIZEN AMENAGEMENT15995

15995زيد فيزيو............................................................................................................... 

 ..............................................................................................................SCI-DEV15995

 ............................................................................................. fashion brand kat15996

 ..............................................................................................EXFER CONCEPT15991

 HORIZON MOGADOR SARL - اوريزون حوكادور ش م م للشريك الوحيد

 ........................................................................................................... AU15991

 .....................................................................................................AGRI CHIMIE15991

 .................................................................................................NKL RENT CAR15991

 .......................................(GLOBAL CONSULTANTIS) 15998جلوبال كنسول7نتس

 ............................................................................ 15998حمل تجاري  »سناك سالدان»

 .................................................................................................SOCIETE MEBA15998

15998تمودة شاطو......................................................................................................... 

 ............................................................................................................ FELXIVEL15998

 ..........................................................................STE TIGHAZRINE TRAVAUX15999

 ...............................................................................FIRMARYHOUD GROUP15999

 ................................................................................................ B.H SOURCING15999

 .................................................................. LLIAM SOLUTIONS OFFSHORE15999

 ........................................................................... STE AMAL CARRIERE SARL15950

 ........................................................................... STE AMAL CARRIERE SARL15950

 .........................................................................................................ALYA PATIS15950

15950إلكترونيك تكنولوجي كونسولتن.......................................................................... 

 ................................................................................................. PUBLIC METAL15951

 ....................................................................................................COLLECT FER15951

 ................................................................................. BELKAID CONSULTING15951

15951حيل اوأيون.......................................................................................................... 

 ................................................................................................NS NETWORKS15951

 ........................................................................................... PROMO RADICAL15952

 .................................................................................. EL AKKAOUI Recyclage15952

 ....................................................................................................COLLECT FER15953
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 ............................................................................................................LINA TRA15953

 ............................................................................................................LINA TRA15953

 .................................................................................GCTECH ENGINEERING15953

 ................................................................................ SANLUCAR MOROCCO15953

 ......................................................................................................ATSISTEMAS15953

15959كغوبمون كوحغسيال دي ديتغوا (كغوحيد)........................................................ 

 ............................................................................................................LINA TRA15959

 ............................................................................... DROGUERIE HAMDANE15959

 ...........................................................................................F2T CONSULTING15959

 .......................................................................................... H.S.K TRANSPORT15955

 . INSTITUT DE METIERS ET DE L›HOTELERIE ET DE RESTAURATION15955

 ....................................................................................................ISYOUT TRAV15955

15956نوفاشيك ش م  م................................................................................................. 

15956أحانة  ريال استيت................................................................................................ 

 .............................................................................................OJO INDUSTRIES15956

 ..................................................................................... STE ABDOU MEDINA15956

 ...........................................................................................AB HI CAR FRERES15956

 .................................................Bouskoura Investissement Holding SARL 15951

 .............................................................................. ATLAS PALEO MINERALS15951

 ...................................................................................................... ARTIZANAR15958

 ......................................................................................BENJAAFAR NEGOCE15958

15958رحاب االصيل....................................................................................................... 

 ...............................................................................................CHEZ L›ANCIEN15959

 ..................................................................................................TRIP&HEALTH15959

 ...............................................................................................FELLAH AGADIR15959

 ...................................................................................... RAHOU RANIA REST15960

 ................................................................................... OCEAN TRANS NORD15960

 ........................................................................................AL WISSAL MAARIFI15960

 ............................................*SOCIETE(SINWANE(LOTFI(LILBINAE *SARL15961

 .............................................................................STE DROGUERIE LAHLALI15961

 ............................................................................................................ NINAGRI15961

15962رزاق ايمو.............................................................................................................. 

 ........................................................................... COUNTRY TECHNOLOGIE15962

 ................................................................................................... TAMUDA SKY15962

 .........................................................................................FISH.MED.BERKATI15962

 ...............................................................................................ELJAN TRAVAUX15962

 .............................................................................SOCIETE HENRI DRINK›S 15963

 ................................................................................................................. SP.JOE15963

 ETABLISSEMENT D›ENSEIGNEMENT PRIVE LA RUCHE DES

 .............................................................................................. SCIENCES15963

 ....................................................................... CAFE L›EMPREINTE SARL AU15963

 ......................................................................................STE PARADE BEAUTE15969

 ..................................................................................................ECO MEUBLES15969

 .......................................................................... VEPPINE TRANS 15969فيبين ترنس

 ...................................................................................................BLANCA ARTS15969

 .........................................................CARE DESIGN ET TRAVAUX SARL AU15965

 ........................................ GLOBAL BUSINESS ASSISTANCE SOLUTIONS15965

 ............................................................................................................... DEFINE15965

 .................................................................................................................  VOA15966

 ............................................................................................................. AIMCOS15966

 ............................................................................................ ABDELHAK CASH15966

 .................................................................................... FIDISLAME CONSOLT15966

 .................................................................................................. NM CONCEPT15961

 .................................................................................MEDNESS LOGISTIQUE15961

 .................................................................................................... KHABER PUB15961

 ................................................................................................ MAB CONCEPT15968

 .................................................................................................BADR TRANSIT15968

 ........................SOCIETE FARASAN DE COMMERCE ET D›ENTREPRISE15968

 ................................................................ ELMAKHLOUFI TRANS SARL AU15968

 ......................................................... Dorma-Vertrieb-International GmbH15969

 .................................................................... CONSULTING FINANCES TNG15969

 .................................................................................................................SITADI15969

 .....................................................................................RAHMA REAL ESTATE15910

 .................................................................. SUMMER NIGHT DREAM SARL15910

 .................................................................. SUMMER NIGHT DREAM SARL15910

 .............................................................................FOUDAM TRAVAUX SARL15910

 .......................................................................PHARMACIE TAMAGNOUNT15910
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 ........................................................................... STE GLOBALE EXPANSION15911

 .......................................................................................... PARA BOURGEOIS15911

 ................................................................... GENIE CIVIL MEDITERRANEEN15912

 Sté CENTRE DE      شركة حركز أحراض الكلى و تصفية الدم ال7اهري ش-م-م

 .................... NEPHROLOGIE ET HEMODIALYSE TAHIRI S.A.R.L15912

 .............................................................................................. OUALIDIA VIBES15912

 ............. FRERES BAHADOU ET BELFAKIR POUR L›INVESTISSEMENT15912

 ................................................................ BUSINESS CALL DEVELOPMENT15912

 ............................................................................................................ 15913كاحاري بارا

 ..........................................................................................................MFIAJ Plus15913

15913يونيفير ديفينمون................................................................................................. 

 .......................................................................... NAKEL SAHRAWI SARL AU 15919

15919برايت فيو حيديا.................................................................................................... 

 ..........................................................................PHARMACIE BLUE WATERS15919

 ................................INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS15915

 ..............................................................................................................MATA  T15915

 ................................................................................................................. 15915أرلوك)

 .................................................................................................... NORAZCOM15915

 ...............................................................................SUPER SALES MANAGER15916

 ...........................................................................................EPICES GOURMET15916

 ..................................... SOCIETE INTERNATIONAL COLIS TRANSPORT15916

 ..............................................................SOCIETE AMAKHAD TRANS SARL15911

 ..............................................................SOCIETE AMAKHAD TRANS SARL15911

 ............................................................................................... BARIL SERVICES15911

 ............................................................................ DAKHLA TERRASSEMENT15911

 ............................................................BLINK HAIR AND BEAUTY CENTER15918

 .........................................................................................................SOGECELK15918

 ..................................................................................SOCIETE KISSI SERVICE15918

 ................................................................................. L.M.S CONSTRUCTION15918

 ..........................................................................ISMANE DEVELOPPEMENT15919

 ................................................................................. LMPS CONSULTING SA15919

 ............................................................................................MARIALI PROMO15919

 ...........................................................................................NOUDI COUTURE15919

 ............................................................................................FAMILLE MIFDALI15980

 ...........................................................................................CALZINTI STORES15980

 .................................................................................. BAHJA BRITICH TRANS15980

 .................................................................................. BAHJA BRITICH TRANS15981

 .................................................................................. BAHJA BRITICH TRANS15981

 .............................................................................. NLG LUXE CONSULTING15981

 ....................................................................................PARA(SOIN & BEAUTE15981

 ..........................................................................................................AMSTORY15982

 .........................................................................................................FINANCEO15982

 .......................................................................................................ACHRO BTP15982

15982راجيبرود............................................................................................................... 

 ...............................................................................................................ZYMNS15983

 ................................................................................................ SETTAT INDUIT15983

 .....................................................................................................YACCES.LINE15983

 ................................................................................................ POPPY EVENTS15989

 .................................................................................................................  REBAF15989

 ...................................................................................PAREBRISDE AL BAIDA15989

 ..............................................................................................................M.C.A.H15989

 ........................................................................................................... TALK LAB15985

 .................................................................................................. LISME XPRESS15985

15985كيند نيوستايل حوروكو........................................................................................ 

 ................................................................................................... AMHAC TRAV15985

 ........................................................................................................SUPERFRET15986

 .......................................................................................... 15986كاستل كونستريكسين

 ........................................................................(DIMANO(SERVICE(SARL (au15986

 ...............................................................................................................SWMFA15981

 ..................................................................................SAMAZI TOURISTIQUE15981

 ISTITUTION AL WISSAL PR L›INVEST EDUCATIF ET CULTUREL

 .....................................................................................................WIPEC15981

 ............................................................... STE TADLA TOURNAGE SARL AU15981

 ............................................................................................... J.R IMMOBILIER15988

 ................................................................................. CHWITER TRANSFERTS15988

 ................. SOCIETE HOTELIERE PALAIS AL BAHJA «15988»فندق قصر البهجة
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569515635 بتاريخ 22 ديسمبر 2021.................................................................

إعالن عن وضع ونشر حشروع قرار يعدل حشروع قرار بالتخلي عن حلكية الق7ع 

األرضية الالزحة إلحداث حمر الراجلين رقم 12 بعرض 10 أحتار، املنشور 

بالجريدة الرسمية (نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية) عدد 

569515636 بتاريخ 22 ديسمبر 2021.................................................................

إعالن عن وضع ونشر حشروع قرار يعدل حشروع قرار بالتخلي عن حلكية الق7ع 

األرضية الالزحة إلحداث حمر الراجلين رقم 5 بعرض 8 أحتار، املنشور 

بالجريدة الرسمية (نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية) عدد 

569515631 بتاريخ 22 ديسمبر 2021.................................................................

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم التعديلي املنشور نصه بالجريدة الرسمية 

املرسوم  حشروع  ألصل  واملعدل   2019 حارس   5 بتاريخ   5288 عدد 

الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5181 بتاريخ 28 حارس 2012 الخاصة 

باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية واملعلن عن املنفعة العاحة 

15638تزويد الساكنة القروية إلقليم آسفي باملاء الشروب بجماعة بوكدرة.....

إعالن عن إيداع ونشر حشروع حقرر تخلي تمييني الصادر بالجريدة الرسمية 

عدد 5639 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 يأذن بالتخلي عن حلكية جزء حن 

الق7عتين األرضيتين الالزحتين إلحداث حقبرة إسالحية جديدة بجماعة 

15639العرائش بإقليم العرائش ..........................................................................

إعالن عن إيداع حشروع حرسوم يعلن أن املنفعة العاحة تق�ضي بإنجاز الش7ر 

الثالث - الحزء األول - حن حشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس 

وبنزع حلكية العقارات التابعة للجماعة الساللية ايت لحسن ايوسف 

15691الالزحة لهذا الغرض بإقليم الحاجب .......................................................

إعالن عن إيداع حشروع حرسوم يعلن أن املنفعة العاحة تق�ضي بإنجاز الش7ر 

الثالث - الحزء األول - حن حشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس 

وبنزع حلكية العقارات الالزحة لهذا الغرض بأقاليم صفرو والحاجب 

15693بعمالتي فاس وحكناس ..............................................................................

إعالن عن إيداع حشروع حرسوم يعلن أن املنفعة العاحة تق�ضي بإنجاز الش7ر 

الثالث - الحزء األول - حن حشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس 

وبنزع حلكية العقارات التابعة للجماعات الساللية الالزحة لهذا الغرض 

15619بأقاليم صفرو وحوالي يعقوب والحاجب وعمالتي فاس وحكناس ...........

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5699 بتاريخ 

15 ديسمبر 2021 والذي يعلن أنه حن املنفعة العاحة تقوية تزويد حدينة 

س7ات باملاء الشروب ان7القا حن قناة الدورات - الدار البيضاء بجماعة 

س7ات بإقليم س7ات وتنزع بموجبه حلكية الق7ع األرضية الالزحة لهذا 

15109الغرض، وذلك حن أجل إلغاء الق7ع التي تم التراجع عن نزع حلكيتها.......

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5699 بتاريخ 

15 ديسمبر 2021 والذي يعلن أنه حن املنفعة العاحة تقوية تزويد حدينة 

س7ات باملاء الشروب ان7القا حن قناة الدورات - الدار البيضاء بجماعة 

لحوازة بإقليم س7ات وتنزع بموجبه حلكية الق7ع األرضية الالزحة لهذا 

15110الغرض، وذلك حن أجل إلغاء الق7ع التي تم التراجع عن نزع حلكيتها.......

إلغاء حشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5699 بتاريخ 15 ديسمبر 

2021 والذي يعلن أنه حن املنفعة العاحة تقوية تزويد حدينة س7ات 

باملاء الشروب ان7القا حن قناة الدورات - الدار البيضاء بجماعة أوالد 

سعيد بإقليم س7ات وتنزع بموجبه حلكية الق7ع األرضية الالزحة لهذا 

15111الغرض......................................................................................................

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9981 بتاريخ 

16 أبريل 2008 املعلن أنه حن املنفعة العاحة تزويد 123 دوارا تابعا 

15115إلقليم الجديدة باملاء الشروب ................................................................
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استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 9980 بتاريخ 

 9 أبريل 2008 املعلن أنه حن املنفعة العاحة تزويد 199 دوارا تابعا إلقليم

15116الجديدة باملاء الشروب ............................................................................

استدراك تعديلي ملشروع حرسوم املعلن أن حن املنفعة العاحة تزويد دواوير 

بعمالة سال  السهول  بجماعة  للشرب  الصالح  باملاء  السهول  جماعة 

15111املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5101 الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2022 ....

بإحداث  يق�ضي  العاحة  املنفعة  إعالن  حرسوم  حشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

حلكية  وبنزع  حيدلت  بإقليم  حيدلت  بجماعة  بميدلت  الكرم  حدرسة 

15118الق7عة األرضية الالزحة لهذا الغرض ......................................................

حشروع حقرر التخلي للسيد وزير االقتصاد واملالية يق�ضي بالتخلي عن حلكية 

الق7ع األرضية الالزحة إلحداث حدرسة جماعاتية بمير اللفت بإقليم 

15119سيدي إفني ..............................................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في حيدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسل7ات املسندة إليهم.
وال تتممل اإلدارة أية حسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I. - إعالنات قانونية

SOLAR GREEN ENERGY 
 Groupement d’intéret

Economique
صوالر كرين انيرجي حجموعة ذات 

النفع االقتصادي
املقر اإلجتماعي : 10 زنقة الحرية، 
ال7ابق الثالث، شقة 6، الدار البيضاء

حل حسبق 
بمقت�ضى حمضر الجمع العام أير)
نوفمبر) (10 بتاريخ) املنعقد  العادي 
ذات) حجموعة  حشتركو  قرر  (،2021
كرين) »صوالر  االقتصادي) النفع 
درهم) (100.000 رأسمالها) انيرجي»)
املتعلق) القانون  ملقتضيات  وطبقا 

بالشركات):
حل حسبق للمجموعة ذات النفع)
انيرجي») كرين  »صوالر  االقتصادي)

ابتداء)حن)31)أكتوبر)2021.
 FLAVIO DAVIDE تعيين السيد)
لحسابات) كمصف  (BETTONI

املجموعة ذات النفع االقتصادي.
تمديد حقر التصفية بنفس املقر)
النفع) ذات  للمجموعة  اإلجتماعي 

االقتصادي)»صوالر كرين انيرجي».
رقم التقييد في السجل التجاري)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

.361895
1 P

STE BTY SOINS 
SARL AU

حسجل) أسا�ضي  نظام  بمقت�ضى 
تم) بالرباط  (2022 حاي) (25 بتاريخ)
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة بشريك واحد.

 STE BTY SOINS (: التسمية)

.SARL AU

صيدلية) شبه  (: الهدف)

)Parapharmacie)،)صالون الحالقة)

والتجميل،)االستيراد والتصدير.

حوالي) شارع  (: التجاري) العنوان 

الحسن األول،)إقاحة عيبودي،)طابق)9،)

الشقة)26،)تمارة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 500 إلى) حقسمة  درهم  (50.000 في)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة) كمسيرة  ابتسام  املصباحي 

ملدة أير حمدودة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

تم التقييد في السجل التجاري تمت)

الرقم)136139)بتاريخ)5)يوليو)2022.

2 P

STE TEMARA OUTILLAGE
SARL

حل حبكر للشركة
عام) جمع  حمضر  بمقت�ضى 

 TEMARA شركة) لشركاء) استثنائي 

بتاريخ) واملنعقد  (OUTILLAGE 

23)يونيو)2022.

تقرر إيجاد حل حبكر للشركة.

حقر التصفية وهو املقر اإلجتماعي)

(،1 ب) النصر  تجزئة  (226 (: للشركة)

تمارة.

السيد حضرة سعيد) تعيين  وتم 

كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 8508 رقم) تمت  بتمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ)1)يوليو)2022.

3 P

 STE EL MARDI

CONSTRUCTION
SARL

تغيير حقر الشركة
وتفويت حصص

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط) (2022 حاي) (11 بتاريخ)

 EL MARDI شركة) شركاء) قرر 

املقر) تغيير  (CONSTRUCTION

اإلجتماعي للشركة حن شارع الحسن)

ال7ابق) العيبودي،) إقاحة  األول،)

إلى زاوية شارع) (26 الرابع الشقة رقم)

شارع) ندى،) تجزئة  زياد،) بن  طارق 

تم) وكما  تمارة،) (19 الزرق7وني رقم)

حن) حصة  (10 تفويت) على  االتفاق 

السيد املر�ضي رشيد بتمن)100)درهم)

لصالح) حنها  (35 الواحدة،) للحصة 

السيد بوعود حسن املالك في األصل)

حصصه) عدد  ليصبح  حصة  (135

110)حصة،)وتفويت)35)حصة بتمن)

درهم للحصة الواحدة لصالح) (100

يمتلك) الذي  حممد  املر�ضي  السيد 

حصة في األصل ليصبح حجموع) (10

حصصه)105)حصة.

لدى) التغيير  هذا  إيداع  تم  قد 

تمت) بتمارة  اإلبتدائية  املحكمة 

الرقم)8522)بتاريخ)8)يوليو)2022.

4 P

OUDI EVENT SERVICES

SARL AU

تأسيس الشركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام) إنشاء) تم  (،2022 يونيو) (6

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 

املحدودة للشريك الوحيد،)وخصائصها)

كما يلي):

التسمية):)»اودي افنت سرفيس»)

.SARL AU

أي) تنظيم  (: اإلجتماعي) الهدف 

حفالت) حعارض،) (ندوات،) حدث)

الخدحات) جميع  إلى  باإلضافة  إلخ))

االتصاالت،) (: بها) اإلضافية املرتب7ة 

وتصنيع وتركيب الالفتات) واإلعالن،)

وأعمال ال7باعة،) ولوحات األسماء،)

ت7وير) وأعمال  املعدات،) وتأجير 

املعارض التجارية،)وتنظيم الرحالت.

الشريك):)السيدة حمود نعيمة.

املدة):)99)سنة حن تاريخ التأسيس.

املسير):)السيدة حمود نعيمة.

صحيح) بشكل  الشركة  ستلتزم 

واملالية) اإلدارية  األعمال  بجميع 

املصرفية) العمليات  جميع  وكذلك 

حمود) السيدة  بتوقيع  بها  املتعلقة 

نعيمة.

عمارة) إقاحة االء،) (: املقر الرسمي)

108،)تجزئة اليسرى والزرقاء،)طريق)

املهدية،)سال.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

 100 سهم بقيمة) (1000 حقسمة إلى)

درهم لكل سهم.
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حكتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (26 بتاريخ)
التجاري) بالسجل  وحسجل  (39339

تمت رقم)36319.
5 P

MONASABATES AL HAMRA
SARL

حناسبات الحمراء
عمارة رقم 1، دكان رقم 1، إقاحة 
البهجة، شارع املجد، حي يعقوب 

املنصور، الرباط
RC(N° 62399

بيع حصص اجتماعية
بمقت�ضى الجمع العام الغير) (- (1
العادي املنعقد بتاريخ)30)حاي)2022 
حصة) (150 بيع) على  املوافقة  تمت 
اجتماعية في حلك الشويكري سمية)

للسيدة الشويكري خديجة.
2)-)سيتم اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.
للخالصة واإلشهار

6 P

 STE AUTO ECOME LAYSSI 
MOHAMED

SARL AU
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد
الرأسمال قدره : 100.000 درهم

حقرها : زردال الغربية، ق7اع 9، 
رقم 129، بوقنادل، سال

تعيين حسير جديد
بتاريخ) حؤرخ  حمضر   بموجب 
18)حاي)2022)تم تعيين السيد لي�ضي)
بعد) للشركة  جديد  حسير  حممد 
تعديل) وتم  عاطف  كمال  استقالة 

قانون الشركة كما يلي):
الفصل)15):)إدارة الشركة.

قرر تعيين املسير بأخذ حن طرف)
الشريك الوحيد ويثبت بممضر.

باملحكمة) القانون  إيداع  تم 
اإلبتدائية بسال بتاريخ)6)يوليو)2022 

تمت رقم)639.
7 P

SAZA INVEST 
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تأسيس شركة 

بموجب عقد عرفي حوثق في الدار)
البيضاء)بتاريخ يوم فاتح يوليو)2022 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
 SAZA INVEST SARL حمدودة)

للمعايير التالية):
.SAZA INVEST(:(االسم

إقاحة) سوحية،) زنقة  (: العنوان)
22،)حي) الرقم) (5 ال7ابق) (،3 شهرزاد)

النخيل،)الدار البيضاء.
نوع الشركة):)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة.
املجال):)حشاركة الشركة لحسابها)
املالية) األوراق  طرح  في  الخاص،)
املنقولة أو إدارتها أو في املعاحالت على)
األوراق املالية أو في حراقبة الشركات.
99)سنة ان7القا حن تاريخ) (: املدة)

التأسيس.
يبلغ) املال  رأس  (: املال) رأس 
 100 حصة حن) (900 درهم) (90.000

درهم حمررة كليا.
تخصيص رأس املال):

حصة للسيد عبد الل7يف) (300
الصردو)؛

300)حصة للسيد أيمن الصردو)؛
300)حصة للسيدة زينب الصردو
أحال) السيدة  تعيين  تم  (: اإلدارة)

خبزي كمديرة الشركة.
حركز) في  القانوني  اإليداع  تم 
االستتمار الجهوي بالدار البيضاء)يوم)

18)يوليو)2022.
8 P

بريف انفيست
PREV INVEST
شركة حجهولة

رأسمالها : 1.500.300.000 درهم
املقر اإلجتماعي : حركز الرياض 

لألعمال، شارع النخيل، حي الرياض 
ص.ب 2038، الرباط
رفع رأسمال الشركة

 PREV شركة) حساهمو  اجتمع 
INVEST SA)شركة حجهولة بموجب)

قدره) رأسمالها  املغربي،) القانون 

إلى) حقسم  درهم،) (1.500.300.000

اسمية) بقيمة  سهم  (15.003.000

إلى) (1 حرقمة حن) درهم للسهم،) (100

السجل) في  حسجلة  (،15.003.000

التجاري بالرباط تمت رقم)138333،)

بمركز) الكائن  اإلجتماعي  حقرها 

النخيل،) شارع  لألعمال،) الرياض 

الرباط،) (2038 ص.ب) الرياض  حي 

حن) بدعوة  عادي  أير  عام  جمع  في 

حجلس اإلدارة.

ترأس االجتماع السيد حممد علي)

بنسودة بصفته رئيس حجلس اإلدارة.

حجلس) بتقرير  اإلحاطة  بعد 

اإلدارة وتقرير حدقق الحسابات،)قرر)

الجمع العام الغير عادي رفع رأسمال)

درهم) (1.500.300.000 الشركة حن)

وذلك) درهم  (9.100.300.000 إلى)

جديد،) سهم  (26.000.000 بإنشاء)

عن طريق حقاصة الديون املستمقة)

الدفع حن طرف الشركة للمساهمين)

اإلدارة) تم حصرها حن حجلس  كما 

حدقق) طرف  حن  عليها  واملصادق 

الحسابات إلى أاية)31)حاي)2022.

عادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

عن) التنازل  وبسيط  صريح  بشكل 

املخصص) التفضيلي  االكتتاب  حق 

حق) وتخصيص  للمساهمين 

االكتتاب ملؤسسة النظام الجماعية)

.(RCAR)(ملنح رواتب التقاعد

نتيجة ملا سبق،)قرر الجمع العام)

الغير عادي،)تعديل املادتين)6)و1)حن)

النظام األسا�ضي وحالئمته.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

 2022 يوليو) (8 في) بالرباط  التجارية 

تمت رقم)126289.
حختصر للنشر

اإلدارة

9 P

LE LIDO

شركة حجهولة

برأسمال قدره : 213.000.000 درهم

املقر الرئي�ضي : حجمع ليدو شارع 

كورنيش، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 2905

استقالة حتصرفين وتعيين واحد 

آخر 

حساهمو) عقد  (2022 حاي) (9 في)

شركة)LE LIDO)جمع عام عادي،)في)

والتي) («MADAEF »حادييف) شركة)

(،5 عمارة) املربعة،) الساحة  حقرها 

ححج الرياض،)الرباط.

العادي) العام  الجمع  اتخذ 

القرارات التالية):

قبول استقالة املتصرفين):

الحاحل) الفاضيلي،) أنس  السيد 

للب7اقة الوطنية رقم)GK65968)؛

الحاحل) زاكي،) حاتم  السيد 

.FA28168(للب7اقة الوطنية رقم

ستة) ملدة  التالي  املتصرف  تعيين 

العام) الجمع  نهاية  حتى  أي  سنوات،)

بشأن) قرارا  يصدر  الذي  العادي 

الحسابات املغلقة في)31)ديسمبر)2021):

الحاحل) خليل،) حمدون  السيد 

.BK192100(للب7اقة الوطنية رقم

حاليا) اإلدارة  حجلس  يتشكل 

كالتالي):

الذي) والتدبير  اإليداع  صندوق 

يمثله السيد هشام حعروف)؛

السيد حمدون خليل)؛

السيد هشام حعروف.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)9)يوليو)

2022)تمت رقم)830162.

10 P
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LE LIDO
شركة حجهولة

برأسمال قدره : 213.000.000 درهم
املقر الرئي�ضي : حجمع ليدو شارع 

كورنيش، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 2905

املصادقة على عقد اإلدحاج 
أعضاء) عقد  (2022 حاي) (11 في)
 LE LIDO شركة) إدارة  حجلس 

واتخذوا القرارات التالية):
املصادقة على عقد اإلدحاج عن)
 SHT(طريق ضم شركة فنادق تيشكا
الشركة) (HOTELIERE DE TICHKA
 LE LIDO(املضمونة حن طرف شركة
الشركة الضاحة،)وشروطها الرئيسية)

هي):
على) الضاحة  الشركة  تتوفر 
528.000)سهم،) 528.000)سهم حن)

تمثل رأسمال الشركة املضمونة.
أساس) على  الدحج  تنفيذ  يتم 
الحسابات السنوية املغلقة حن قبل)

الشركة في)31)ديسمبر حن)2021.
رجعي) بأثر  العملية  تنفيذ  يتم 
حع) (2022 يناير) فاتح  حن  اعتبارا 
لإلكمال) الواردة  الشروط  حراعاة 
النهائي إلدحاج شركة)LE LIDO.)تتولى)
املعاحالت) جميع  الضاحة  الشركة 
 SHT املتعقلة بشركة فنادق تيشكا)
إلى) باإلضافة  وخصوحها  بأصولها 
تاريخ) حن  ابتداء) عملياتها  نتائج 
املتعلقة) السنوية  الحسابات  إأالق 

باملعاحالت،)أي)31)دسمبر)2021.
 SHT(يتم حل شركة فنادق تيشكا
تلقائيا دون تصفية،)ابتداء)حن تاريخ)

تمقق اإلدحاج.
اإلدحاج) اتفاقية  على  املصادقة 
وفا) فنادق  شركة  ضم  طريق  عن 
املضموحة) الشركة  (WAFA HOTEL
الشركة) (LE LIDO حن طرف شركة)

الضاحة وشروطها الرئيسية هي):
على) املستموذة  الشركة  تتوفر 

129.300)سهم حن)119.300)سهم.
رأسمال الشركة املضموحة.

أساس) على  الدحج  تنفيذ  يتم 
الحسابات السنوية املغلقة حن قبل)

الشركة في)31)ديسمبر)2021.

رجعي) بأثر  العملية  تنفيذ  يتم 
حع) (2022 يناير) فاتح  حن  اعتبارا 
لإلكمال) الواردة  الشروط  حراعاة 
النهائي إلدحاج شركة)LE LIDO.)تتولى)
املعاحالت) جميع  الضاحة  الشركة 
 WAFA وفا) فنادق  بشركة  املتعقلة 
وخصوحها) بأصولها  (HOTEL
ابتداء) عملياتها  نتائج  إلى  باإلضافة 
حن تاريخ إأالق الحسابات السنوية)
دسمبر) (31 أي) باملعاحالت،) املتعلقة 

.2021
 WAFA(يتم حل شركة فنادق وفا
ابتداء) تلقائيا دون تصفية،) (HOTEL

حن تاريخ تمقق اإلدحاج.
يمنح حجلس إدارة الشركة،)جميع)
حعروف،) هشام  للسيد  الصالحيات 
بصفته رئيس حجلس اإلدارة،)بغرض)
 LE LIDO بين) اإلدحاج  عقد  توقيع 
 WAFA HOTEL وفا) فنادق  وشركة 
فنادق) بين  اإلدحاج  عقد  وتوقيع 
 HOTELIER DE TICHKA تيشكا)
SHT)وشركة)LE LIDO)حع القيام قبل)
اإلدحاج) عمليات  حن  االنتهاء) وبعد 
وطلبات) الرسمية  اإلجراءات  بجميع 
املستندات) على  والتصديق  الشراء)
واإلعالنات الالزحة أو املفيدة للتسوية)

الكاحلة لعمليتي اإلدحاج هاتين.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)9)يوليو)

2022)تمت رقم)830161.
11 P

كابي7اليا
25،)شارع شجرة القدس،)ق7اع)19،)بلوك س،)

حي الرياض،)الرباط

FOXFOOD 
 SARL

بيع الحصص
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
2022)تمت) يونيو) (23 املنعقد بتاريخ)

املصادقة على حا يلي):
بيع حصص السيد حممد ناصر)
التعريف) لب7اقة  الحاحل  اعلولة،)
EA19333)والتي تتمثل) الوطنية رقم)
حصة إلى السيد حجيد ألو،) (50 في)

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
.G960605(رقم

البنود،) تعديل  تم  فقد  بهذا،)
رأس) باألسهم،) املتعلقة  خاصة 
والشكل القانوني حن القانون) املال،)

األسا�ضي للشركة.
الجديد) األسا�ضي  النظام  اعتماد 
املحدث في شكله الجديد شركة ذات)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية في الرباط تمت الرقم)126361 

بتاريخ)19)يوليو)2022.
12 P

FOURAG HSAYAN
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تأسيس) تم  (2022 حاي) (18 بتاريخ)

شركة تممل الخصائص التالية):
.FOURAG HSAYAN(:(التسمية

.SARL(:(الشكل القانوني
األشغال) (: اإلجتماعي) الهدف 
حختلفة حفر األبار والصيانة والتركيب.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة.
(،9 رقم) شقة  (: اإلجتماعي) املقر 
حرس) قادير،) إقاحة  األول،) ال7ابق 

الخير،)تمارة.
نهاد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الحسيان كمسير لشركة.
التجاري) بالسجل  تقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تمت رقم)

136965)بتاريخ)2)يونيو)2021.
13 P

حاناجمنت كونسيلتين اند اكونط

شركة ه.و هولدينغ سيرفيس
ش.م.م م.و

املقر الرئي�ضي : املكتب رقم 3، زنقة 
الجورف، القواس، طريق القني7رة، 

سال
 19 في إطار السند الخاص بتاريخ)
2022)تم تأسيس شركة)»ه.و) يوليو)
هولدينغ سيرفيس»)ش.م.م م.و تتمتع)

بالخصائص التالية):

التسمية):)»ه.و هولدينغ سيرفيس»)
ش.م.م م.و.

رأس املال):)100.000)درهم.
النشاط):)أشغال البناء.

الوردي) السيد  تعيين  (: اإلدارة)
خالد حسير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39329 رقم) تمت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ)21)يوليو)2022.
14 P

حاناجمنت كونسيلتين اند اكونط

شركة ك.أ فيرم وكيلتير
ش.م.م م.و

املقر الرئي�ضي : املكتب رقم 9، زنقة 
الجورف، القواس، طريق القني7رة، 

سال
بتاريخ) الخاص  السند  إطار   في 
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (19
»ك.أ فيرم وكيلتير»)ش.م.م م.و تتمتع)

بالخصائص التالية):
وكيلتير») فيرم  »ك.أ  (: التسمية)

ش.م.م م.و.
رأس املال):)100.000)درهم.

النشاط):)إدارة العمليات التجارية)
للخدحة) الزراعية  أو  الصناعية  أو 

املدنية أو العسكرية.
الوردي) السيد  تعيين  (: اإلدارة)

خالد حسير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39331 رقم) تمت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ)28)يوليو)2022.
15 P

STE FASTODIS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: أوال)
تم) (،2022 يونيو) (6 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 
واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي):
.FASTODIS(:(التسمية
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

وسيط) (: هي) الشركة  حن  الغاية 

لبيع السلع بالجملة.

 9 شقة) شارع األب7ال،) (5 (: املقر)

أكدال،)الرباط.

سنة) (99 حددت حدتها في) (: املدة)

اعتبارا حن تاريخ تأسيسها النهائي.
 100.000 (: الجماعي) املال  رأس 

حن) حصة  (1000 ل) حقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

واملوزعة كما يلي):

املجيد) عبد  العسولي  السيد 

1000)حصة.

تسير الشركة حن طرف) (: اإلدراة)

السيد العسولي عبد املجيد ملدة أير)

حمددة.

فاتح) بين  حا  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى حتم ديسمبر حن كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

تمت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 D126915 رقم) التجاري  السجل 

بتاريخ)2)يوليو)2022.

16 P

BTP GROUP 
SARL AU

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  بالرباط  (2022 يوليو) (6

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تممل الخصائص التالية):

.BTP GROUP SARL AU(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي):)

أو) املختلفة  األشغال  في  حقاول 

أشغال البناء)؛

تاجر)؛

حقاول في أشغال النظافة.
رأس املال):)100.000)درهم.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

شارع) (،15 (: اإلجتماعي) املقر 
األب7ال،)رقم)9،)أكدال،)الرباط.

بع7وط،) املص7فى  (: التسيير)

املزداد بتاريخ)1)يوليو)1981،)الحاحل)

(،GN111593 للب7اقة الوطنية رقم)

سيدي) العتاحنة،) بدوار  الساكن 

الكاحل بلقصيري.

التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط بتاريخ)28)يوليو)2022)تمت)
رقم)161853)رقم اإليداع)126131.

17 P

FEMEDLINE 
 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات شريك واحد

تأسيس
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ)15)يوليو)2022)قد تم تأسيس)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

.FEMEDLINE(:(التسمية

استيراد) (: اإلجتماعي) الهدف 

وتصدير وتسويق املعدات ال7بية.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

10.000)درهم حوزعة إلى)100)حصة)

قد تم) درهم،) (100 اجتماعية بقيمة)

للسيد) وإسنادها  بأكملها  تمريرها 

.DELEU JEREMY ROGER R

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  حن  (: املالية) السنة 

ديسمبر حا عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

شارع) (،15 (: اإلجتماعي) املقر 

األب7ال،)شقة رقم)9،)أكدال،)الرباط.

حن) الشركة  تسير  (: التسيير)

 DELEU JEREMY السيد) طرف 

السفر) لجواز  الحاحل  (،ROGER R
أير) ملدة  وذلك  (GA0991651 رقم)

حمدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)161913.
حقت7ف حن أجل اإلشهار

18 P

BAZALT STUDIOS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 38، شارع شالة، 

إقاحة رياض حسان ب، شقة رقم 19، 

حسان، الرباط

رقم السجل التجاري : 159631

تفويت حصص اجتماعية
 BAZALT شركة) شركاء) اتخذ 

 STUDIOS SARL)بتاريخ)21)حاي)2022 

القرارات التالية):

تفويت)500)حصة اجتماعية بين)

 CHARIL Solene السيدة) البائعة 

رضا) السيد  إليه  واملفوت  (Marine

البخاري.

جميع) بأن  االجتماع  في  اإلقرار 

الشريك) يد  في  ستصبح  األسهم 

الوحيد السيد رضا البخاري.

العمل) في  الشركة  ستستمر 

كشركة ذات حسؤولية حمدودة حن)

شريك وحيد.

 CHARIL Solene(استقالة السيدة

Marine)حن حهاحها كمسيرة إضافية.

البخاري،) رضا  السيد  تأكيد 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

كمسير) حنصبه  في  (A633013 رقم)

وحيد للشركة ملدة أير حمدودة.

تميين النظام األسا�ضي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تمت رقم)126662 

بتاريخ)26)يوليو)2022.
حقت7ف حن أجل اإلشهار

19 P

LINGE BY SG
SARL AU

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

حن شريك واحد

رأسمالها : 50.000 درهم

املقر اإلجتماعي : حعرض السعادة، 

حمل رقم 61، شارع حممد 

الخاحس، الرباط

السجل التجاري رقم : 121391

تغيير التسمية اإلجتماعية
توسيع النشاط اإلجتماعي

ورفع رأسمال الشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
LINGE BY SG SARL AU)بتاريخ فاتح)

يوليو)2022)القرارات التالية):
 LINGE الشركة) تسمية  تغيير 
 RABAT اآلن) أصبح  الذي  (BY SG

.LINENS
اإلجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة ليشمل األنش7ة التالية):
املنتجات) وتسويق  تصنيع 

الحرفية)؛
الت7ريز اليدوي التقليدي.

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
حن) بذلك  ليصل  درهم  (800.000
درهم) (850.000 إلى) درهم  (50.000
 8000 وإصدار) إنشاء) طريق  عن 
درهم) (100 بقيمة) جديدة  حصة 
لكل حنها يتم تمريرها عند االكتتاب)
عن طريق حقاصة حع ديون الشركة)
الدفع) واملستمقة  املقدار  املحددة 
التي يمتفظ بها الشريك الوحيد في)

الشركة.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تمت رقم)126110 

بتاريخ)21)يوليو)2022.
حقت7ف حن أجل اإلشهار

20 P

JANA VIAJES
SARL AU

رأسمال الشركة : 5.000.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 1159 بيس، شارع 

حممد السادس، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 291513
رفع وخفض رأسمال الشركة 

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتاريخ) (JANA VIAJES SARL AU 

19)يونيو)2022)القرارات التالية
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم ليصل بذلك حن) (5.000.000
 10.000.000 إلى) درهم  (5.000.000
وإصدار) إنشاء) طريق  عن  درهم 
 100 بقيمة) جديدة  حصة  (50.000
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عند) تمريرها  يتم  حنها  لكل  درهم 
االكتتاب عن طريق حقاصة حع ديون)
واملستمقة) املقدار  املحددة  الشركة 
الشريك) بها  يمتفظ  التي  الدفع 

الوحيد في الشركة.
طريق) عن  املال  رأس  خفض 
البالغ) املتراكمة  الخسائر  استيعاب 
 50.000 بإلغاء) درهم  (5.000.000
حصة ليصبح بذلك رأسمال الشركة)

5.000.000)درهم.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
رقم) تمت  البيضاء) بالدار  التجارية 

832622)بتاريخ)28)يوليو)2022.
حقت7ف حن أجل اإلشهار

21 P

STE AIN CORP 
 SARL

تأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  البيضاء) بالدار 

باملواصفات التالية):
.STE AIN CORP SARL(:(االسم

زنقة حممد) (11 (: املقر اإلجتماعي)
سميمة،)ال7ابق)10،)رقم)51،)الدار)

البيضاء.
الهدف اإلجتماعي):

التجارة العاحة)؛
استيرا وتصدير.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الرأسمال):)100.000)درهم.
الشركاء):

 TAME SOUMEDJONG(السيدة
LISETE CLAUDIA)؛

السيد)FOFANA ALI)؛
 YAO EVE-BENEDICTE السيدة)

.AFFIBA
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
 TAME SOUMEDJONG LISETE
حسيرة للشركة ملدة أير) (CLAUDIA

حمددة.
حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تمديدها في)99)سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)28)يوليو)2022)تمت)
التجاري) والسجل  (832522  رقم)

رقم)551011.
22 P

 STE LABORATOIRE 
 SPECIALISE DES
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION
ROUTIERE

 LSMCR SARL
تعديل شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالدار)
تم) (2022 يوليو) (9 بتاريخ) البيضاء)
اإلعالن عن تعديالت حتعلقة بشركة)
 STE LABORATOIRE SPECIALISE
 DES MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION ROUTIERE
 100.000 رأسمالها) (SARL LSMCR
زنقة) (1 (: اإلجتماعي) حقرها  درهم،)
حكتب) (2 ال7ابق) راحي  تجزئة  سبتة 
(،Business Center Network 8(رقم

الدار البيضاء):
األسهم):)تم بيع)50%)حن حصص)
الحاحل) املشتاهي،) املهدي  السيد 
 BK239699 رقم) الوطنية  للب7اقة 
100)حصة لفائدة السيد عادل) وهي)
الحاحل للب7اقة الوطنية) املشتاهي،)

.BE605188(رقم
تميين النظام األسا�ضي.

التسيير):)أصبمت الشركة حسيرة)
املشتاهي،) عادل  السيد  طرف   حن 
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 
بعد) حمددة،) أير  ملدة  (BE605188
املشتاهي،) املهدي  السيد  استقالة 
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 
BK239699)حن حنصبه حسير الشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
 832809 2022)تمت رقم) يوليو) (29

تعديل رقم)25583.
23 P

 DANIEL WELLINGTON

(MOROCCO(

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 2.500.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 12، شارع صبري 

 بوجمعة، ال7ابق األول، الشقة 

رقم 6، الدار البيضاء

السجل التجاري : 908911

وفقا ملحضر قرارات الشريك) (- (1

(،2022 يونيو) (30 بتاريخ) الوحيد 

استقاالت) على  املصادقة  تقرر 

,Magnus Wilfred Teeling  السادة)

Gerth Roger Arne Kylberg 

 Hans Erik Magnus Tovebergو

حن حناصبهم كمسيرين للشركة وأن)

السيد)John Filip Tysander)هو اآلن)

املسير الوحيد للشركة.

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

21)يوليو) في) التجارية بالدار البيضاء)

2022)تمت رقم)832559.

24 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

 STE AUTO ECOLE

JALLOUNI
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
1)-)بمقت�ضى عقد عرفي)15)أكتوبر)

2021)ببيوكرى حررت قوانين شركة)

حمدودة خصائصها) حسؤولية  ذات 

كالتالي):

 STE AUTO شركة) (: االسم)

.ECOLE JALLOUNI

األهداف):)تعليم السياقة.

األول،) ال7ابق  (: اإلجتماعي) املقر 

شارع الحسن الثاني،) (،9 عمارة رقم)

حي الشالي،)بيوكرى.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)
1000)حصة بتمن)100)درهم للواحد)

حوزع كالتالي):
السيد حممد جلوني)210)حصة)؛
السيد جواد جلوني)210)حصة)؛
السيدة فاطمة جلوني)160)حصة)؛
السيدة رشيدة جلوني)160)حصة)؛

 160 الساعدي) فاطمة  السيدة 
حصة)؛

املجموع)1000)حصة.
السنة املالية):)تبتدئ حن فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر حن كل سنة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
حممد) السيد  حمدودة  أير  وملدة 

جلوني.
اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)
للسيد) فقط  واإلجتماعية  البنكية 

حممد جلوني.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو) (22 بتاريخ) بأكادير  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1911.
25 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

 STE DOMAINE DELTA
FLEURS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1 
حررت) ببيوكرى  (2022 يونيو) (21
قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

خصائصها كالتالي):
 STE DOMAINE شركة) (: االسم)

.DELTA FLEURS
الفالحي،) استغالل  (: األهداف)

تربية املاشية.
دوار تلحاج علي) (: املقر اإلجتماعي)

واد الصفاء،)اشتوكة ايت باها.
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حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)
1000)حصة بتمن)100)درهم للواحد)

حوزع كالتالي):
 1000 القرقار) هللا  عبد  السيد 

حصة)؛
املجموع)1000)حصة.

السنة املالية):)تبتدئ حن فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسمبر حن كل سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
هللا) عبد  السيد  حمدودة  أير  وملدة 

القرقار.
اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)
للسيد) فقط  واإلجتماعية  البنكية 

عبد هللا القرقار.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو) (26 بتاريخ) بأكادير  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1933.
26 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40
FAX(:(0528(81(96(41

STE VETMACO
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1 
حررت) ببيوكرى  (2022 يونيو) (21
قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

خصائصها كالتالي):
.STE VETMACO(االسم):)شركة
األهداف):)التجارة في حواد البناء.

املقر اإلجتماعي):)ال7ابق السفلي،)
بيوكرى،) (95 رقم) (1 اريما) تجزئة 

اشتوكة ايت باها.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
إلى) حقسم  درهم  (100.000 حبلغ)
1000)حصة بتمن)100)درهم للواحد)

حوزع كالتالي):

 1000 املخلص) اليزيد  السيد 
حصة)؛

املجموع)1000)حصة.
السنة املالية):)تبتدئ حن فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر حن كل سنة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
اليزيد) السيد  حمدودة  أير  وملدة 

املخلص.
اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)
للسيد) فقط  واإلجتماعية  البنكية 

اليزيد املخلص.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (2
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو) (26 بتاريخ) بأكادير  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1932.
27 P

AFRI CONSULT

 SOCIETE
 D’INVESTISSEMENT ET DE
COOPERATION GLOBALE I

S.A
شركة املساهمة

شركة هولدينغ أوفشور
رأسمالها : 280.000 دوالر أحريكي

حقر الشركة : عند نوراتكو 
)NORATCO) ش.م.م - ححج ولي 

العهد رقم 31 - طنجة
س.ت طنجة رقم 10993

إعالن قانوني
بيرنار) السيد  الستقالة  تبعا 
حوران)(Bernard Morin))حن وكالته)
كمتصرف واستقالة السيدة لورونس)
 (Laurence Hannequin) هانكان)
وكرئيسة،) كمتصرفة  وكالتيها  حن 
قام الجمع العام العادي املنعقد في)
26)نوفمبر)2020،)والذي تم تسجيل)

حمضره قانونا،)بتعيين):
 Souad) لحلو) سعاد  السيدة 
بكازا) حوطنها  الكائن  (،(LAHLOU
املدينة) (،199 فيال) طاون  كرين،)
الدار البيضاء،) (- الخضراء)بوسكورة)
 1911 أأس7س) (22 في) املزدادة 
حغربية) البيضاء،) الدار  باملعاريف 
الجنسية،)والحاحلة لب7اقة التعريف)

.BE699568(الوطنية رقم

(،(Kim Oun) أون) كيم  السيد 
(،1916 سبتمبر) (22 في) املزداد 
(- بليبرفيل) الكائن  الجنسية،) كوري 
رقم) السفر  لجواز  والحاحل  كابون،)

.M01339605
أاية) إلى  حتصرفين  بصفة 
التصديق على حسابات السنة املالية)

.2021
في) املنعقد  اإلدارة  حجلس  قام 
والذي تم كذلك) (،2020 نوفمبر) (26
بتعيين) قانونا،) حمضره  تسجيل 
السيدة سعاد لحلو،)رئيس حدير عام)

لنفس املدة.
تم إنجاز اإليداع القانوني لهذين)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  العقدين 
 2022 أبريل) (20 التجارية ب7نجة في)
وتعديل السجل) (252983 تمت رقم)

التجاري املنجز في نفس اليوم.
عن إعالن،)املمثل القانون

28 P

AFRI CONSULT

 SOCIETE
 D’INVESTISSEMENT ET DE
COOPERATION GLOBALE II

S.A
شركة املساهمة

شركة هولدينغ أوفشور
رأسمالها : 280.000 دوالر أحريكي

حقر الشركة : عند نوراتكو 
)NORATCO) ش.م.م - ححج ولي 

العهد رقم 31 - طنجة
س.ت طنجة رقم 10995

إعالن قانوني
بيرنار) السيد  الستقالة  تبعا 
حوران)(Bernard Morin))حن وكالته)
كمتصرف واستقالة السيدة لورونس)
 (Laurence Hannequin) هانكان)
وكرئيسة،) كمتصرفة  وكالتيها  حن 
قام الجمع العام العادي املنعقد في)
26)نوفمبر)2020،)والذي تم تسجيل)

حمضره قانونا،)بتعيين):
 Souad) لحلو) سعاد  السيدة 
بكازا) حوطنها  الكائن  (،(LAHLOU
املدينة) (،199 فيال) طاون  كرين،)
الدار البيضاء،) (- الخضراء)بوسكورة)

 1911 أأس7س) (22 في) املزدادة 
حغربية) البيضاء،) الدار  باملعاريف 
الجنسية،)والحاحلة لب7اقة التعريف)

.BE699568(الوطنية رقم
(،(Kim Oun) أون) كيم  السيد 
(،1916 سبتمبر) (22 في) املزداد 
(- بليبرفيل) الكائن  الجنسية،) كوري 
رقم) السفر  لجواز  والحاحل  كابون،)

.M01339605
أاية) إلى  حتصرفين  بصفة 
التصديق على حسابات السنة املالية)

.2021
في) املنعقد  اإلدارة  حجلس  قام 
والذي تم كذلك) (،2020 نوفمبر) (26
بتعيين) قانونا،) حمضره  تسجيل 
السيدة سعاد لحلو،)رئيس حدير عام)

لنفس املدة.
تم إنجاز اإليداع القانوني لهذين)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  العقدين 
 2022 أبريل) (20 التجارية ب7نجة في)
وتعديل السجل) (252989 تمت رقم)

التجاري املنجز في نفس اليوم.
عن إعالن،)املمثل القانون

29 P

AFRI CONSULT

 INSPIRED MOROCCO
HOLDINGS

SARL
شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها : 50.000 درهم

حقر الشركة : فضاء باب أنفا - 
زنقة باب حنصور رقم 3 - عمارة 

س - ال7ابق األول املكتب رقم 3 - 
الدار البيضاء

ض.م. : 35605991 - ت.ج. : 
52919928 - ت.م. للمقاولة 

003099190000038
املقيدة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 599309
تقييد تأسي�ضي

حسب عقد عرفي حؤرخ في)18)حاي)
حمدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2022
 INSPIRED حسماة) املسؤولية 
MOROCCO HOLDINGS)املتوفرة)

علي املميزات التالية):
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 INSPIRED (: الشركة) تسمية 

.MOROCCO HOLDINGS

الرأسمال):)50.000)درهم نقدا.

 INSPIRED ME (: الشريكان)

شركة حؤسسة) (،Holding Limited

بموجب قوانين إنجلترا وبالد الغال،)

بال7ابق) اإلجتماعي  حقرها  الكائن 

السادس،)3)برلنغتون كاردن،)لندن،)

3)أو ب،) 1)س) اململكة املتمدة،)فف)

واملقيدة بسجل شركات إنجلترا وبالد)

الغال تمت رقم)11082091.

 INSPIRED ME Management

حؤسسة) شركة  شركة  (،-FZ-LLC

حقرها) الكائن  دبي،) قوانين  بموجب 

ال7ابق) سابقا،) (38 ب) اإلجتماعي 

حدينة) كو وورك،) (- (02 حبنى) الثاني،)

دبي لإلعالم،)واملقيدة بسجل شركات)

دبي تمت رقم)99605.

أنفا) باب  فضاء) (: الشركة) حقر 
عمارة) (- (3 باب حنصور رقم) زنقة  (-

 -  3 ال7ابق األول املكتب رقم) (- س)

الدار البيضاء.

توزيع الرأسمال):

 INSPIRED ME Holding

Limited(:(1)حصة،)100)درهم.

 INSPIRED ME Management

 99.900 (- حصة) (FZ-LLC( :( 499

درهم.

حصة،) (500 (: حجموعه) حا  أي 

50.000)درهم.

يهدف أرض) (: األسا�ضي) الغرض 

أو) املغرب  في  األسا�ضي،) الشركة 

أير) أو  حباشرة  بكيفية  الخارج،) في 

حباشرة إلى تسيير االستتمارات وبعض)

عمليات التنمية املرتب7ة بالتربية.

املدة):)99)سنة ابتداء)حن تقييدها)

بالسجل التجاري.

صعب) ربيح  السيد  (: املسير)

)Rabih Saab)،)حن جنسية لبنانية،)

1969،)الحاحل) 25)أكتوبر) املزداد في)

(،LR1986606 رقم) السفر  لجواز 

شاطئ) شارع  (،199 بفيال) الساكن 

اإلحارات) (- دبي) (- أم سقيم) (- الجميرا)

العربية املتمدة.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تمت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.599309

واإليداع) التسجيل  إنجاز  تم 

الجهوي) املركز  قبل  حن  القانوني 

لالستتمار بالدار البيضاء.
عن إعالن،)املسير

30 P

 MINERVA BUNKERING

MOROCCO
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 10.000 أورو

املن7قة الحرة بالقصر املجاز - 

طنجة

س.ت. طنجة رقم 96115

حصص) تفويت  عقد  بموجب 

تابعة للشركة بتاريخ)26)أبريل)2022،)

 16 بتاريخ) قانونية  بكيفية  حسجل 

حجموع) تفويت  تم  (،2022 حاي)

لفائدة) للشركة  التابعة  الحصص 

 AMPNI HOLDINGS Co.« شركة)

Limited,(S.A»)شركة حساهمة ذات)

القانون القبر�ضي،)رأسمالها)11.000 

التجاري) بالسجل  املقيدة  أورو،)

(،HE295361 رقم) تمت  بقبرص،)

بسيمو) اإلجتماعي  حقرها  الكائن 

حيناردو،)8)ريا كورت)8،)شقة)/حكتب)

302،)6015،)الرنكا،)قبرص.

بواس7ة قرارات حتخذة بتاريخ)28 

الوحيد) الشريك  قام  (،2022 أبريل)

األسا�ضي،) النظام  بالتالزم  بتميين 

املحين.) األسا�ضي  النظام  وباعتماد 

العقدين) هذين  تسجيل  تم  كما 

األخيرين بتاريخ)16)حاي)2022.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط باملحكمة التجارية ب7نجة في)

15)يونيو)2022)تمت رقم)259825.
عن إعالن،)اإلدارة املسيرة
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NEW LIFE ASSISTANCE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
املساهم الوحيد

االجتماع العام أير العادي 20 يونيو 
2022

تعديل النظام األسا�ضي
الساعة) (،2022 يونيو) (20 بتاريخ)
في) الوحيد  املساهم  صباحا  (10
 NEW LIFE« املسماة) الشركة 
ASSISTANCE SARL AU» برأسمال 
 RC : 153673 درهم،   100.000
الواقعة عمارة 30، الشقة 8، زنقة 
الرباط  لوكيلي حسان  حوالي احمد 

ولقد تم االتفاق على حا يلي :
1 - نقل حلكية األسهم :

إلى  اإلدارة  حجلس  رئيس  يقدم 
تم  األسهم  لنقل  عقدا  االجتماع 
يونيو   6 في  خاص  بشكل  توقيعه 
بموجبها  نقل  وثيقة  وهي   ،2022
السيد  إلى  بلمرابط  حممد  السيد 
بقيمة  سهم   100 الشاطبي  عالل 
 NEW LIFE 100.000 درهم في شركة

.ASSISTANCE SARL AU
2 - إقالة املسير :

البوشتي  حممد  السيد  استقالة 
سيتم  لذلك  كمسير.  حنصبه  حن 

حذف توقيعه حن السجل التجاري.
3 - تعيين حسير جديد :

عالل الشاطبي حديرا للشركة.
9 - تمديث النظام األسا�ضي.

أير  العاحة  الجمعية  قررت 
األسا�ضي  النظام  تمديث  العادية 

وفقا للتغييرات الجديدة.
التوقيع):)السيد عالل الشاطبي

32 P

PROMEGACTION
SARL AU

بروحيغاكسيون ش.م.م
61، حي العيون ال7ابق 2 الشقة 3 

املحمدية
تأسيس شركةحمدودة املسؤولية 

لشريك وحيد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
(،2022 حاي) (20 تاريخ) باملحمدية في 
لشركة) األسا�ضي  القانون  إنشاء) تم 

وحيد) لشريك  املسؤولية  حمدودة 
خصائصها كالتالي):

التسمية):)»بروحيغاكسيون».
املباني) تصميم  (: املوضوع)

الحكوحية.
حقاول تنظيف املخازن والشقق.

امل7ور العقاري.
حقاول بناء)أو ثكنات.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

في) حمدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) حقسمة  درهم  (100.000

حصىة حن فئة)100)درهم للحصة):
 1000 (: الكركاطي) رقية  للسيدة 

حصة.
السيد) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 
أير) وحيد  كمسير  حقيقي  حممد 

شريك للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
باملحمدية يوم)28)يونيو)2022)تمت)

رقم)1269.
33 P

PROXINETTE
SARL

الرأسمال : 50.000 درهم
229، حي الحرية 1 ال7ابق 3 الشقة 

9 املحمدية
 30 في) املتخذ  القرار  بمقت�ضى 
باع السيد زبيلي حممد) (،2022 حاي)
 125 حهدي إلى السيدة وجدان املير)
حصة بتمن)100)درهم للحصة أي حا)

حجموعه)12.500)درهم.
ضحى) حمان  السيدة  استقالت 
الشريكة) أير  كمسيرة  حنصبها  حن 

للشركة.
تم تعيين السيد حناف عبد الدائم)

كمسير للشركة لفترة أير حمدودة.
حن) و13) و1) (6 البند) تعديل  تم 

القانون األسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2022 يونيو) (21 بتاريخ) باملحمدية 

تمت رقم)1226.
34 P
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CHOW GAZ
SARL

الرأسمال : 100.000 درهم
61، حي العيون ال7ابق 3 رقم 5 

املحمدية
في) املتخذ  القرار  بمقت�ضى 

11)أبريل)2022،)تقرر حا يلي):
إلى) ساوي  ياسين  السيد  باع 
السيدة ليلى ايت ازباير)1000)حصة)
حا) أي  للحصة  درهم  (100 بتمن)

حجموعه)100.000)درهم.
استقال السيد ياسين ساوي حن)

حنصبه كمسير وحشارك للشركة.
تم تعيين السيدة ليلى ايت ازباير)
أير) لفترة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

حمدودة.
حن) و13) و1) (6 البند) تعديل  تم 

القانون األسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2022 يونيو) (13 بتاريخ) باملحمدية 

تمت رقم)1150.
35 P

 SOCIETE RAZZAKI
ARCHITECTE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : 83 شارع حممد 

الخاحس رقم 10 ال7ابق الثاني 
عمارة لعلج وجدة

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022 يونيو) (1
املميزات) ذات  املسؤولية  حمدودة 

التالية):
 RAZZAKI (: التسمية)

.ARCHITECTE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي):)حهندس.
املدة):)99)سنة.

83)شارع حممد) (: املقر اإلجتماعي)
الخاحس رقم)10)ال7ابق الثاني عمارة)

لعلج وجدة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
حممد) رزاقي  السيد  (: الحصص)

نوفل):)1000)حصة.
التسيير):)أسند التسيير إلى):)

السيد رزاقي حممد نوفل،)الحاحل)
قم) الوطنيةر  التعريف  لب7اقة 

929025)ف.)ملدة أير حمدودة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 باملحكمة التجارية بوجدة بتاريخ)
رقم) (2092 رقم) تمت  (2022 يونيو)

السجل التجاري)39661.
36 P

PROMO DINE
SARL AU

تعديل
تجزئة سعيد حجي رقم 1936 
ال7ابق األر�ضي حتجر طريق 

القني7رة - سال
بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)
واملسجل بمصلحة) (2022 يوليو) (18
التسجيل بالرباط في)18)يوليو)2022 
قرر) (،23659/2022 رقم) تمت 
 PROMO«(املساهم الوحيد في شركة

: «DINE SARL AU
 : اإلجتماعية  التسمية  تغيير 
إلى   PROMO DINE SARL AU
 LABORATOIRE PROMO DINE

.SARL AU
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة التجارية ملدينة 
سال بتاريخ 25 يوليو 2022 تمت رقم 

.39329
37 P

HOTEP GROUP
SARL AU

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات) (2022 يونيو)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية):
.HOTEP GROUP(:(التسمية
.SARL AU(:(الصفة القانونية

األنش7ة) (- (1 (: الهدف اإلجتماعي)
الرقمية والخدحات املماثلة.

2)-)استيراد وتصدير.
3)-)تأجير العقارات.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 LORENZO BOY السيد)

TOUMA(AIBA(:(1000)حصة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع فال اوالد عمير) (98 (: املقر)

الشقة رقم)1)أكدال الرباط.
 LORENZO BOY(املسير):)السيد

.TOUMA AIBA
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.161889
38 P

RIAM DHE BUSINESS
SARL

 15 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات) (2020 يونيو)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية):
 RIAM DHE (: التسمية)

.BUSINESS
.SARL(:(الصفة القانونية

استيراد) (- (1 (: اإلجتماعي) الهدف 
وتصدير.

2)-)تجارة.
3)-)الخدحات.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 OUSMANE( FOFANA( : السيد)

600)حصة.
 CAMARA AMINATA السيدة)

BASILE(:(400)حصة.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

شارع فال اوالد عمير) (98 (: املقر)

الشقة رقم)1)أكدال الرباط.

 OUSMANE السيد) (: املسير)

.FOFANA
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.161595

39 P

SOFISCOM SARL AU

TRADFIX
SARL AU

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تم) بالرباط،) (2022 يوليو) (22 بتاريخ)

وضع القانون األسا�ضي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية):

 TRADFIX SARL AU (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.

االستيراد) (: اإلجتماعي) الهدف 

والتصدير.

حنزلية) حعدات  (تاجر  التجارة)

وحعدات ح7بخ).

واألجهزة) الكمبيوتر  أجهزة  تاجر 

السمعية والبصرية.
رأس املال):)100.000)درهم حكون)

100)درهم) 1000)حصة حن فئة) حن)

لكل واحدة حقسمة كما يلي):

السيد يونس رأو):)1000)حصة.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

شارع) (،15 (: اإلجتماعي) املقر 

األب7ال رقم)9،)أكدال،)الرباط.

طرف) حسيرة  الشركة  (: التسيير)

السيد يونس رأو.

 161991 (: السجل التجاري رقم)

الرباط.

40 P
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STE APIMO SERVICE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
شريك وحيد

برأسمال 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 15 شارع األب7ال 

الشقة رقم 9 أكدال الرباط
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
االستثنائي بتاريخ)22)يوليو)2022)تم)

االتفاق على حا يلي):
السيد) طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة) (100 ببيع) حجاهدي  جالل 
بتمن) لفائدة السيد ديكارفالو حيكا،)
بعد) الواحد.) للسهم  درهم  (1000
املناقشة وافق الجمع العام على بيع)

األسهم.
للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):
 100 حاكندا) ديكارفالو  السيد 

حصة حن فئة)1000)درهم.
فئة) حن  حصة  (100 (: املجموع)

1000)درهم.
قرر) العام  الجمع  قرار  بمقت�ضى 
حسير) شروق  الكبير  عبد  السيد 
النظام) في  يوجد  ال  أي  للشركة 
األسا�ضي للشركة بإضافة حسير ثاني)
ديكارفالو) السيد  املسمى  للشركة 
رقم) اإلقاحة  لب7اقة  الحاحل  حيكا،)
املسير) يصبح  وبالتالي  (A051011E
قانوني للشركة أي حذكور في النظام)

األسا�ضي للشركة ملدة أير حمدودة.
حن) و11) (16 الفصل) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم)126603.
السجل التجاري رقم)99951.
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RAYANDO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمال الشركة 100.000 درهم

رقم 128، زنقة شهاب الدار الحمراء 
- سال

العام الجمع  حمضر   بمقت�ضى 
RAYANDO(االستثنائي لشركاء)شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SERVICES
 11 بتاريخ) وحيد  بشريك  املحدودة 

يوليو)2022)تم االتفاق على حا يلي):
:)زنقة) تمويل املقر اإلجتماعي حن)
 -  6 الشقة) (2 بالد الجد العمارة) (،23

أسفي.
إلى):)رقم)122،)زنقة العيون تجزئة)

املسيرة)-)آسفي.
توسيع النشاط اإلجتماعي ليشمل)

املنشآت املعدنية.
إعادة صياأة القانون األسا�ضي.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بأسفي تمت رقم)

.12885
بمثابة حقت7ف وبيان

42 P

STE Dronecat
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمال 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 15 شارع األب7ال 
الشقة رقم 9 أكدال الرباط

 22 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)
يونيو)2022)قد تأسست شركة والتي)

تممل الخصائص التالية):
.Dronecat(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
حسؤولية حمدودة.

تقديم) (: اإلجتماعي) الهدف 
والت7وير) واالستشارات  الخدحات 
تكنولوجيا) حجال  في  والتدريب 
بدون) املدنية  وال7ائرات  املعلوحات 

طيار.
املدنية) ال7ائرة  حول  نشاط  أي 
:)الصور الجوية وحقاطع) بدون طيار)
الفيديو في ال7يف املرئي وأير املرئي،)
تمت) باألشعة  الحراري  التصوير 
الحمراء،)املسح التصويري،)الزراعة،)
الفني،) التشخيص  (/ الفمص)

املسوحات ال7بوأرافية،)البناء)...
ت7وير البرحجيات.

ثالثية) النماذج األولية وال7باعة 
األبعاد.

التدريب العلمي والتقني.
األعمال الهندسية.

رأسمال الشركة):)10.000)درهم.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي):)15)شارع األب7ال)

الشقة رقم)9)أكدال الرباط.

التسيير):)أني7ت حهمة التسيير إلى)

السيد نور الدين طيبي والسيد نور)

الدين اوييس لفترة أير حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.

رقم السجل التجاري):)161901.

43 P

 STE DEUTSHE PRINT

SOLUTION DESIGN
»DPSD«

شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسمال 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة رقم 30 شقة 

رقم 8 زنقة حوالي أحمد لوكيلي 

حسان الرباط

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

2022)تم) 20)يناير) االستثنائي بتاريخ)

االتفاق على حا يلي):

تغيير حقر الشركة حن عمارة رقم)

أحمد) زنقة حوالي  (8 رقم) شقة  (30

/ براطو) إلى  الرباط  حسان   لوكيلي 

 12 رقم) حكتب  (18-8 رقم) عمارة 

عين) (8 رقم) عمارة  الثاني  ال7ابق 

السبع الدار البيضاء.

القانون) حن  (9 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم)126163.

رقم السجل التجاري)155369.

44 P

خبير حماسب

أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

CFG BANK
شركة حجهولة اإلسم

رأسمالها 559.113.300 درهم

 حقرها اإلجتماعي : 1/5، زنقة ابن 

طفيل، الدار البيضاء

السجل التجاري 61921

العام) الجمع  لقرارات  وفقا  (- (I

بتاريخ) املنعقد  العادي  وأير  العادي 

30)حاي)2022،)تقرر حا يلي):
الشركة) رأسمال  زيادة 

لنقله) درهم  (9.000.000 بمبلغ)

إلى) درهم  (559.113.300 حن)

563.113.300)درهم.

تنسيق النظام األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) (21 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2022)تمت رقم)832558.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

45 P

خبير حماسب

أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

MACHALAR
شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها 10.000 درهم

 حقرها اإلجتماعي : 36 أ، شارع أنفا، 

الدار البيضاء

السجل التجاري 300511

وفقا لقرار الجمع العام الغير) (- (I

حارس) (18 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2022،)تم اتخاذ القرارات التالية):

تفويت جميع الحصص حن) (- (1

إلى) (MICHEL ASSOULINE السيد)

.Alain ATTIAS(السيد

شركة) إلى  الشركة  تمويل  (- (2

شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

3)-)إعادة صياأة النظام األسا�ضي)

للشركة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تمت) (2022 يوليو) (1 بتاريخ) البيضاء)

رقم)830806.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

46 P

خبير حماسب
أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

LCS LLD
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 500.000 درهم
 حقرها اإلجتماعي : 13 إقاحة 

شهرزاد 3، ال7ابق 3، زاوية شارع 
عبد املوحن وزنقة سمية، الدار 

البيضاء
I)-)وفقا لقرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)30)حاي)2022،)تقرر حا يلي):
أصبح) الشركة  وضع  أن  حعاينة 
1/9)رأسمالها واستمرار) أقل حن ربع)

نشاطها.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو) (20 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2022)تمت رقم)831181.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

47 P

خبير حماسب
أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

Y2AB HOLDING
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 حقرها اإلجتماعي : زاوية شارع أنفا 
وزنقة حرودة، طابق 5

الدار البيضاء
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
النظام) وضع  تم  (2022 يونيو) (20
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)
خصائصها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):

Y2AB HOLDING(:(التسمية
املوضوع):)أهداف الشركة كالتالي):
املشاركة في رأسمال الشركات عن)

طريق االنشاء)أو أير ذلك.
شارع) زاوية  (: اإلجتماعي) املقر 
الدار   ،5 طابق) أنفا وزنقة حرودة،)

البيضاء.
يوم  حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
رأسمال  تمديد  تم   : الرأسمال 
درهم   100.000 بمبلغ  الشركة 
حقسم إلى 1.000 حصة بقيمة 100 
درهم لكل قيمة إسمية، حكتتب بها، 
وحخصصة  نقدا،  بالكاحل  حمررة 

.JL2S HOLDING لنصيب الشركة
لفترة  الشركة  يسير   : اإلدارة 
 Karim السيد   : حمددة  أير 

.BELMAACHI
السنة اإلجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 2022 
السجل  رقم   ،830638 رقم  تمت 

التجاري 599531.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

48 P

أد الشركاء
خبير حماسب

السيد اقصبي فؤاد
912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

 BAYBRIDGEDIGITAL
MAROC EX BBD CLOUD

 شركة حمدودة املسؤولية
ذات رأسمال 315.800 درهم

 حقرها اإلجتماعي : 36 أشارع أنفا 
ال7ابق األول الدار البيضاء
السجل التجاري : 985311

العام) الجمع  لقرارات  وفقا  (- (I
العادي والغير العادي املنعقد بتاريخ)

21)يونيو)2022،)تقرر حا يلي):
أصبح) الشركة  وضع  أن  حعاينة 
1/9)رأسمالها واستمرار) أقل حن ربع)

نشاطها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)20)يوليو)2022)تمت)

رقم)831186.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

49 P

خبير حماسب
أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

 BAYBRIDGEDIGITAL
MAROC ex BBD CLOUD

شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

 حقرها اإلجتماعي : التجزئة 
 ،CIL ،109 حسعودية، زنقة 9، رقم

الدار البيضاء
السجل التجاري : 990595

العادي) الجمع  لقرارات  وفقا  (- (I
 11 بتاريخ) املنعقد  العادي  والغير 

يونيو)2022،)تقرر حا يلي):
أصبح) الشركة  وضع  أن  حعاينة 
1/9)رأسمالها واستمرار) أقل حن ربع)

نشاطها.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 6)يوليو) بالدار البيضاء)بتاريخ)

تمت رقم)830510.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

50 P

خبير حماسب
أد الشركاء

912،)شارع بوركون،)الدار البيضاء

REST INVEST
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 198.000 درهم

 حقرها اإلجتماعي : 11 زنقة حممد 
عبدو، حي النخيل، الدار البيضاء

السجل التجاري : 128929
I)-)وفقا لقرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)9)يونيو)2022،)تقرر حا يلي):
أصبح) الشركة  وضع  أن  حعاينة 
1/9)رأسمالها واستمرار) أقل حن ربع)

نشاطها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تمت) (2022 يوليو) (6 بتاريخ) البيضاء)

رقم)830509.
حن أجل املستمرج واإلشارة

التسيير

51 P

 ATRI CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS

SARL
اثري كونستروكسيون إي ترافو 

ديفير ش م م 
رأسمالها 10.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : املحل رقم 01 
ال7ابق السفلي رقم 291 أزلي 

الجنوبي حراكش
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بمراكش بتاريخ)23)حارس)2022)قرر)
شركة اثري كونستروكسيون) شركاء)

إي ترافو ديفير ش.م.م حا يلي):)
اثري) املسماة  الشركة  حل 
ديفير) ترافو  إي  كونستروكسيون 

ش.م.م.
بنالعضراوي) السيد  تعيين 

عبد النبي كمصفي للشركة.
املقر) في  التصفية  حقر  تمديد 
ب) واملتواجد  للشركة  اإلجتماعي 
السفلي رقم) ال7ابق  (01 املحل رقم)

291)أزلي الجنوبي حراكش.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 حارس) (29 بتاريخ)

.139391
52 P

RIAD LA PARENTHESE
SARL

رياض البارونتيز ش.م.م 
شركة قيد التصفية

حقر التصفية : رقم 193 درب عرصة 
أوزال باب دكالة حراكش

بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
شركة) شركاء) قرر  (2022 يونيو) (06

رياض البارونتيز ش.م.م حا يلي):
قراءة تقرير املصفي.
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وتبرئة) املصفي  حسابات  قبول 
ذحته.

توزيع عائد التصفية.
الن7ق بنهاية عملية التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 يونيو) (8 بتاريخ)

.136580
53 P

METATRAP
SARL

حيتاتراب ش م م
رأسمالها 100.000 درهم

سوكوحا -1- رقم 1962 حراكش
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2022 حارس) (3 يوم) بمراكش 
شركاء)شركة حيتاتراب ش.م.م حا يلي):

حل الشركة املذكورة أعاله.
تعيين السيد ح7ران عبد الصمد)

كمصفي للشركة.
املقر) في  التصفية  حقر  تمديد 
ب) املتواجد  للشركة  اإلجتماعي 

سوكوحا)-1-)رقم)1962)حراكش.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 حارس) (22 بتاريخ)

.139098
54 P

 STE AGOUNTAR TRAVEL
شركة أكونتار ترافل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد 

رأسمالها اإلجتماعي 100.000 درهم
رقم 51 حكرر املسيرة C– 1- حراكش

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2022 حاي) (15 يوم) بمراكش 
أكونتار) لشركة  الوحيد  الشريك 

ترافل حا يلي):
حل الشركة السالفة الذكر.

تمديد حقر التصفية في العنوان)
الرئي�ضي للشركة والكائن ب):)رقم)51 

حكرر املسيرة)C–(1-)حراكش.
يوسف) أكونتار  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 حاي) (20 بتاريخ)

.135913
55 P

اثري كونستروكسيون إي ترافو 
ديفير

ش م م 
 ATRI CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
SARL

رأسمالها 10000 درهم
حقرها اإلجتماعي : املحل رقم 01 
ال7ابق السفلي رقم 291 أزلي 

الجنوبي حراكش.
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بمراكش بتاريخ)23)حارس)2022)قرر)
شركة اثري كونستروكسيون) شركاء)

إي ترافو ديفير ش م م حا يلي):)
اثري) املسماة  الشركة  حل 
ديفير ترافو  إي   كونستروكسيون 

ش م م.
بنالعضراوي السيد   تعيين 

عبد النبي كمصفي للشركة.)
املقر) في  التصفية  حقر  تمديد 
ب) واملتواجد  للشركة  اإلجتماعي 
السفلي رقم) ال7ابق  (01 املحل رقم)

291)أزلي الجنوبي حراكش.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تمت  (2022 حارس) (29 بتاريخ)

.139391
56 P

قصر النخيل
ش م م

STE KSAR ANAKHIL SARL
رأسمالها 11.900.000 درهم

املقر اإلجتماعي : دار أحال سعيد 
تجزئة تافرطا حمر النخيل حراكش

حلخص قصد النشر
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يوم) بمراكش  املنعقد  العادي  الغير 

20)حاي)2022)قرر الشركاء)حا يلي):

السيد) املرحوم  وفاة  حعاينة 
قيد) الحائز  الحق  عبد  اليعقوبي 
حصة) (23800 حجموعه) ملا  حياته 
املكونة) الحصص  حن  اجتماعية 
قصر) املسماة  الشركة  لرأسمال 

النخيل ش م م.)
توزيع هده الحصص على الورثة)
يصبح) وبذلك  للمرحوم  الشرعيين 
رأسمال) لحصص  الجديد  التوزيع 

الشركة كما يلي):
 26118 نعيمة) بوزوبع  السيدة 

حصة.
اليعقوبي) كريم  حممد  السيد 

30191)حصة.
 30191 اليعقوبي) جليل  السيد 

حصة.
 15310 اليعقوبي) حريم  السيدة 

حصة.
 15310 اليعقوبي) حونة  السيدة 

حصة.
املجموع):)119000)حصة.

كمسيرين) الشركاء) جميع  تعين 
للشركة.

حالئمة القانون األسا�ضي للشركة)
حع املتغيرات السالفة الذكر.

اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يونيو) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2022)تمت رقم)136891.
57 P

قصر النخيل
ش م م

STE KSAR ANAKHIL SARL
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : دار أحال سعيد 
تجزئة تافرطا حمر النخيل حراكش

حلخص قصد النشر
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2000 أبريل) (11 يوم) بمراكش 
وضع القــانون األسا�ضي لشركــة ذات)
حسؤوليـــة حمــدودة تممل اسم قصر)

النخيل.)
الغـــــــــــرض):

استغالل دار للضيافة.

دار أحال سعيد) (: املقـــــر الرئيســـــــي)
تجزئة تافرطا حمر النخيل حراكش.

تدوم) الشركــة  حدة  إن  (: املــــــــــــــدة)
يوم تسجيلها) ابتدءا حن  سنة  ((99(
وقـع) إذا  حاعــدا  التجاري  السجل  في 
حسب) تمديدها  أو  حسبقا  فسخها 
القانـــون) في  عليه  حنصوص  هو  حا 

التأسيســي.
الرأسمــــال اإلجتماعي):

إن رأسمال الشركــة هو)100.000 
حصة حبلغ) (1000 درهــم حقسم إلى)
بين) حوزعة  درهم  (100 حصــة) كل 

الشركاء)كما يلي):
 200 السيد اليعقوبي عبد الحق)

حصة.)
السيدة بوزوبع نعيمة)200)حصة.

السيد اليعقوبي حممد كريم)200 
حصة.

 200 جليل) اليعقوبي  السيد 
حصة.

 100 حريم) اليعقوبي  السيدة 
حصة.

 100 حونة) اليعقوبي  السيدة 
حصة.

سنــة) تبتدئ  (: الشركـــــــــة) سنــة 
في وتنتهــي  أبريل  فاتــح  في   الشركـــة 

31)حارس حن كل سنـــــة.
ستسير الشركــة) (: إدارة الشركــــــــة)
حن طرف السيد اليعقوبي عبد الحق.

)وذلك ملدة أير حمدودة.
اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
حاي) (2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

.2000
58 P

قصر النخيل
ش م م

STE KSAR ANAKHIL SARL
رأسمالها 100000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : دار أحال سعيد 
تجزئة تافرطا حمر النخيل حراكش

السجل التجاري)12013
حلخص قصد النشر

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2009 أكتوبر) (28 بمراكش يوم)

الشركاء)حا يلي):
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الزيادة في رأسمال الشركة برفعه)
حن)100.000)درهم الى)11.900.000 
حصة) (118000 باصدار) درهم 
جديدة بقيمة اسمية حمددة في)100 
بالكاحل) وحمررة  حصة  لكل  درهم 
وهي) عينية  حصص  تقديم  حقابل 
بنايات) بها  أرضية  ق7عة  عبارة عن 
و29  هكتار  (01 اإلجمالية) حساحتها 
سنتيار واملتواجدة بمراكش٬  أر و30)
حمر) تافرطا  تجزئة  أحال سعيد  دار 
النخيل حراكش ذات الصك العقاري)

.M/33911(رقم
تغيير) تم  العملية  لهده  وكنتيجة 
القانون) حن  (06 الفصل) وحالئمة 
التقسيم) يصبح  وبدلك  األسا�ضي 
الشركة) رأسمال  لحصص  الجديد 

كما يلي):)
الحق) عبد  اليعقوبي  السيد 

23800)حصة.)
 23800 نعيمة) بوزوبع  السيدة 

حصة.
كريم) حممد  اليعقوبي  السيد 

23800)حصة.
 23800 جليل) اليعقوبي  السيد 

حصة.
 11900 حريم) اليعقوبي  السيدة 

حصة.
 11900 حونة) اليعقوبي  السيدة 

حصة.
املجموع):)119.000)حصة.

اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
نوفمبر) (3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2009)تمت رقم)22290.
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بيڴ دار
ش م م

BIGDAR - SARL
رأسمالها اإلجتماعي 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : الشقة 03
ال7ابق 2 رقم 951 املسار طريق 

أسفي حراكش
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (02 يوم) بمراكش 
وضع القــانون األسا�ضي لشركــة ذات)
(- دار») »بيڴ  حمــدودة) حسؤوليـــة 

 BIGDAR

الغـــــــــــرض):
حنعش عقاري
حجزء)األرا�ضي

واألشغال) البناء) في  حقاول 
املختلفة.

 03 الشقة) (: الرئيســـــــي) املقـــــر 
طريق) املسار  (951 رقم) (2 ال7ابق)

أسفي حراكش.
تدوم) الشركــة  حدة  إن  (: املــــــــــــــدة)
يوم تسجيلها) ابتدءا حن  سنة  ((99(
وقـع) إذا  حاعــدا  التجاري  السجل  في 
حسب) تمديدها  أو  حسبقا  فسخها 
القانـــون) في  عليه  حنصوص  هو  حا 

التأسيســي.
الرأسمــــال اإلجتماعي):)إن رأسمال)
درهــم حقسم) (100.000 الشركــة هو)
إلى)1000)حصة حبلغ كل حصــة)100 

درهم حوزعة على الشركاء)كما يلي):
السيد شكيري أحمد)500)حصة

 500 العربي) عمر  بوشيرة  السيد 
حصة.

سنــة) تبتدئ  (: الشركـــــــــة) سنــة 
في وتنتهــي  ينـــاير  فاتــح  في   الشركـــة 

31)ديسمبر حن كل سنـــــة.
ستسير الشركــة) (: إدارة الشركــــــــة)
شكيري) السيد  السيد  طرف  حن 

أحمد وذلك ملدة أير حمدودة.
اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 126993 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

تمت عدد)136836. 
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عبد الخالق لإلسكان
ش م م

 ABDELKHALEK LILISKANE
 SARL

رأسمالها اإلجتماعي : 100.000 
درهم

حقرها اإلجتماعي : حراكش شارع 
أسفي إبراهيم أوبراهيم امللك 

B - 50, FD - 12 املسمى التوفيق
(القسمة املفرزة 12)

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2021 أكتوبر) (1 يوم) بمراكش 
لشركــة) األسا�ضي  القــانون  وضع 

تممل) حمــدودة  حسؤوليـــة  ذات 

شركة) »عبد الخالق لالسكان») اسم)

 SARL املحدودة.) املسؤولية  ذات 

ABDELKHALEK LILISKANE

الغـــــــــــرض):

حنعش عقاري

حجزئ األرا�ضي

واألشغال) البناء) في  حقاول 

املختلفة.

شارع) حراكش  (: الرئيســـــــي) املقـــــر 

أسفي إبراهيم أوبراهيم امللك املسمى)

(القسمة) (B( -(50,( FD( -(12 التوفيق)

املفرزة)12).

تدوم) الشركــة  حدة  إن  (: املــــــــــــــدة)

يوم تسجيلها) ابتدءا حن  سنة  ((99(

وقـع) إذا  حاعــدا  التجاري  السجل  في 

حسب) تمديدها  أو  حسبقا  فسخها 

القانـــون) في  عليه  حنصوص  هو  حا 

التأسيســي.

الرأسمــــال اإلجتماعي):)إن رأسمال)

درهــم حقسم) (100.000 الشركــة هو)

إلى)1000)حصة حبلغ كل حصــة)100 

درهم حوزعة بين الشركاء)كما يلي):

 500 املص7فى) السويبة  السيد 

حصة

السيد الشرادي فريد)500)حصة.

سنــة) تبتدئ  (: الشركـــــــــة) سنــة 

 31 الشركـــة في فاتــح ينـــاير وتنتهــي في)

ديسمبر حن كل سنـــــة.

ستسير الشركــة) (: إدارة الشركــــــــة)

السويبة) السيدين  طرف  حن 

املص7فى والشرادي فريد وذلك ملدة)

أير حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

أكتوبر) (12 التجارية بمراكش بتاريخ)

2021)تمت عدد)128993.

61 P

كسبيان كار
ش م م 

STE CASPIEN CARS SARL
رأسمالها 100000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 12 زنقة لبنان 
جليز حراكش

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2022 فبراير) (29 يوم) بمراكش 
م م  ش  كار  كسبيان  شركة   شركاء)

حا يلي):)
حل الشركة املسماة كسبيان كار)

ش م م
تعيين السيد قزويني عبد الحليم)

كمصفي للشركة)
املقر) في  التصفية  حقر  تمديد 
رقم) (: اإلجتماعي للشركة والكائن ب)

12)زنقة لبنان جليز حراكش.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 أبريل) (21 بتاريخ)

.135260
62 P

وارزازي ايفنت
ش م م

STE OUARZAZI EVENT SARL
رأسمالها 100.000 درهم

حقر التصفية : الرويضات تجزئة 
ايكيدر عمارة رقم 121 الشقة

رقم 06 شارع عالل الفا�ضي حراكش
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2020 يوليو) (02 يوم) بمراكش 
شركاء)شركة وارزازي ايفنت ش م م)

حا يلي):)
وارزازي) املسماة  الشركة  حل 
 OUARZAZI ش.م.م) ايفنت 

.EVENTS SARL
سميرة) املختاري  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.)
تمديد حقر التصفية في العنوان)
(: ب)) والكائن  للمصفية  الشخ�ضي 
الرويضات تجزئة ايكيدر عمارة رقم)
عالل) شارع  (06 رقم) الشقة  (121

الفا�ضي حراكش.



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15202

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تمت  (2020 يوليو) (21 بتاريخ)

.119390

63 P

شركة لور ديتي
 STE L’HEURE D’ETE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها اإلجتماعي 300.000 درهم

الكائن حقرها اإلجتماعي برقم 95 

درب سيدي بولوقات٬ حراكش

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 6 يوم) بمراكش  املنعقد  االستثنائي 

على املصادقة  تمت  (2022  يوليو)

حا يلي):)

حصة) (120 هبة حق االنتفاع ل)

السيد كلود) بها  التى قام  اجتماعية 

شالون�ضي لفائدة ابنته السيدة لورا)

لحق) املالكة  شالون�ضي  حاريا  لويزا 

الرقبة لهده الحصص.

حصة) (120 هبة حق االنتفاع ل)

السيد كلود) بها  التي قام  اجتماعية 

شالون�ضي لفائدة ابنه السيد روحان)

توحاس شالون�ضي املالك لحق الرقبة)

لهده الحصص.

اجتماعية) حصة  (1910 هبة)

التي قام بهما السيد كلود شالون�ضي)

توحاس) روحان  السيد  ابنه  لفائدة 

شالون�ضي.

الجديد) التقسيم  يصبح  وبذلك 

التي) الشركة  رأسمال  لحصص 

اجتماعية حصة  (3000  عددها)

كما يلي):

السيدة لورا لويزا حاريا شالون�ضي)

120)حصة اجتماعية.

شالون�ضي) توحاس  روحان  السيد 

2190)حصة اجتماعية.

-السيد فليب رودريجيز دوران)90 

حصة اجتماعية.

االحتفاظ بالسيد كلود شالون�ضي)

كمسير وحيد للشركة.

وذلك) املسير  سل7ات  توسيع 
وبيع عقارات) بمنمه الحق في شراء)
التجاري) األصل  وكذا  الشركة 
للشركة.)وحنمه الحق في طلب وإبرام)
عقود قروض ورهن األصل التجاري)
واملنقوالت وإنشاء)رهون على عقارات)

الشركة.
كما يمق للمسير تفويض سل7ه)
لذلك حناسبا  يراه  شخص   ألي 
وبالخصوص فيما يخص بيع عقارات)

الشركة عند أي حوثق.)
األساسية) القوانين  تعديل 
06 الفصول) بتغيير  ودلك   للشركة 

و)01)و19)حنها.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 يوليو) (15 بتاريخ)

 .131803
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 شركةهندسة أگري بيرو
HANDASSA AGRI BUREAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها اإلجتماعي 100.000 درهم
 املقر الرئي�ضي : ڨيال 12 حانوت 
البقال النخيل الجنوبي حراكش

حلخص قصد النشر
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
الوحيد) الشريك  قرر  (2022 حاي) (6
لشركة هندسة أگري بيرو شركة ذات)
وحيد بشريك  املحدودة   املسؤولية 

حا يلي):
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 
إلى العنوان الجديد األتي:)املل الكائن)
بالدار رقم)113)دوار تكانة تسل7انت)

حراكش.
املصاحبة) التعديالت  إدخال 
للشركة) األساسية  القوانين  على 

وبالخصوص تغيير الفصل)09)حنها.
اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يونيو) (8 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2022)تمت رقم)136581.
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لبنة ايموبليي
LABINA IMMOBILIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها اإلجتماعي 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : الشقة رقم 01 
ال7ابق األول عمارة علي -C- شارع 

حممد السادس جليز حراكش
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (19 يوم) بمراكش 
وضع القــانون األسا�ضي لشركــة ذات)
حسؤوليـــة حمــدودة تممل اسم لبنة)
 LABINA IMMOBILIERS ايموبيليي)

 SARL
الغـــــــــــرض):

حنعش عقاري
حجزء)األرا�ضي

واألشغال) البناء) في  حقاول 
املختلفة.

 01 الشقة رقم) (: املقـــــر الرئيســـــــي)
شارع) (-C- علي) عمارة  األول  ال7ابق 

حممد السادس جليز حراكش.
تدوم) الشركــة  حدة  إن  (: املــــــــــــــدة)
يوم تسجيلها) ابتدءا حن  سنة  ((99(
وقـع) إذا  حاعــدا  التجاري  السجل  في 
حسب) تمديدها  أو  حسبقا  فسخها 
القانـــون) في  عليه  حنصوص  هو  حا 

التأسيســي.
الرأسمــــال اإلجتماعي):)إن رأسمال)
ألف) حائة  (100.000 هو) الشركــة 
حصة حبلغ) (1000 درهــم حقسم إلى)
حكتتبة) كلها  درهم  (100 حصــة) كل 
كما) الشركاء) بين  حقسمة  وحمررة 

يلي):
 500 املصادي) الدين  عز  السيد 

حصة.
 500 الزيتوني) رضوان  السيد 

حصة.
سنــة) تبتدئ  (: الشركـــــــــة) سنــة 
في وتنتهــي  ينـــاير  فاتــح  في   الشركـــة 

31)ديسمبر حن كل سنـــــة.
ستسير الشركــة) (: إدارة الشركــــــــة)
الدين) عز  السيدين  طرف  حن 
حع) حعا  الزيتوني  املصادي ورضوان 
اإلحضاء)املقترن للمسيرين وذلك ملدة)

أير حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانــــــوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2022)تمت عدد)131156.
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MAFATINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

رأسمالها التجاري : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية شارع لغوات

وشارع شالة حسان الرباط

السجل التجاري بالرباط

تمت رقم : 122069

بمقت�ضى حمضر للشريك الوحيد)

بتاريخ املنعقد  (MAFATINE  لشركة)

6)يوليو)2022)تقررحا يلي):

أصبح) الذي  الشركة  اسم  تغيير 

 TAMTECH اليوم) هذا  حن  اعتبارا 

النظام) حن  (2 رقم) املادة  تعديل  تم 

األسا�ضي وفقا لذلك.

تغيير أرض الشركة الذي أصبح)

على النمو التالي):

حلول رقمية.

بيع املنصات االفتراضية.

بيع الغرف االفتراضية.

إيواء.

ت7وير ت7بيقات الويب.

ت7وير براحج الهاتف املحمول.

تكوين.

تظاهرة افتراضية.

تم تعديل املادة رقم)3)حن النظام)

األسا�ضي وفقا لذلك.

هذه) لكل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الوثائق 

بالرباط بتاريخ فاتح أأس7س)2022 

تمت رقم)126825.

67 P
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MARTIN ASIRO
SARL AU

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط يوم)2)أأس7س)2022،)تمت)
لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياأة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

لها الخصائص التالية):
MARTIN ASIRO(:(التسمية

إنجاز أعمال الصباأة،) (: الهدف)
أعمال حختلفة.

املقر اإلجتماعي):)19)زنقة األشعري)
الشقة رقم)9)أكدال الرباط.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في حبلغ)100.000)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)
حممد ايت الشيخ.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
أاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للممكمة)
التجارية بالرباط،)بتاريخ)2)أأس7س)

2022،)تمت رقم)126835.
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شركة ميديترانيان للبناء 
واالملنيوم

برأسمال : 15.000.000
م5 حكرر شارع املغرب العربي حدخل 

ب الرباط
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
العام) للجمع  (2022 يوليو) (19
شركة) في  للمساهمين  االستثنائي 
قرر واالملنيوم  للبناء)  حيديترانيان 

حا يلي):
عن) الشركة  رأسمال  زيادة 
وحترتبة) جارية  ديون  حقاصة  طريق 
إلى) (1.500.000 حن) الشركة  على 
135000)حصة) بخلق) (15.000.000

جديدة.
تميين النظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى حمكمة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (22 يوم)

.126563
69 P

سوتيمارك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

برأسمال قدره : 3.000.000
تقاطع شارع حدأشقر وزنقة سيام

حدخل أ شقة 3 الرباط
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
العام) للجمع  (2022 حاي) (31
شركة) في  للمساهمين  االستثنائي 
سوتيمارك ذات املسؤولية املحدودة)

قرر حا يلي):
تغيير حقرها اإلجتماعي إلى العنوان)
تقاطع شارع حدأشقر وزنقة) (: التالي)

سيام حدخل أ شقة)3)الرباط.
تميين النظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى حمكمة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (21 يوم)

.126536
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 VERSION 9 TRAVAUX &
SERVICES

SARL AU
العنوان : 13 إقاحة املوحدين حتجر 

رقم 3 حسان الرباط
تسجيله) تم  حمضر  بمقت�ضى 
إقرار تم  (2022 يوليو) (21  بتاريخ)

حا يلي):
حصة حن السيدة) (1000 تفويت)
العربي) السيد  إلى  عيوش  نوال 

ديدوش.
استقالة السيدة نوال عيوش حن)

تسيير الشركة.
التسيير):)العربي ديدوش.

بنود أخرى.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تمت  (2022 يوليو) (21 يوم)

.126681
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ORGREEN TRAV

SARL AU

RC : 6025 - BENSLIMANE

بيع أسهم الشركة
العادي) أير  العام  للجمع  تبعا 

قرر) (2022 يونيو) (23 املنعقد بتاريخ)

 ORGREEN TRAV لشركة) الشركاء)

رأسمالها) وحيد  بشريك  ش.م.م 

100.000)درهم حا يلي):

املوافقة على نقل حلكية األسهم)

قام) الذي  يونس  بنجي  السيد  بين 

بتمويل أسهمه العائدة له في الشركة)

له) املتنازل  لصالح  سهما  (1000 ب)

عنهم):

1000)سهم لصالح السيد ل7في)

سعيد.

تمديث النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بنسليمان  اإلبتدائية 

أأس7س)2022)تمت رقم)593.
حن أجل االستخالص والبيان

72 P

ATPLUM

SARL AU

العنوان : 6 زنقة الخليل شقة رقم 

19 وسط املدينة الرباط

تسجيله) تم  حمضر  بمقت�ضى 

بتاريخ)30)حاي)2022)تم إقرار حا يلي):

تغيير املقر اإلجتماعي إلى العنوان)

 1 زنقة تندوف شقة رقم) (12 (: التالي)

حسان الرباط.

استقالة السيد الصفريوي حممد)

رشيد حن الشركة ويبقى السيد احغار)

عبد الل7يف حسير وحيد للشركة.

التسيير احغار عبد الل7يف.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تمت  (2022 يوليو) (9 بتاريخ)

.126125

73 P

YAKOUTA SMN
SARL AU

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس) تم  بالرباط  (2022 يوليو) (5
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شريك وحيد التي تممل الخصائص)

التالية):
 YAKOUTA SMN (: التسمية)

SARL AU
الهدف اإلجتماعي):

أو) املختلفة  األشغال  في  حقاول 
أشغال البناء.

حقاول في أشغال النظافة.
تاجر.

رأس املال):)100.000)درهم.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي):)15)شارع االب7ال)

رقم)9)أكدال الرباط.
:)اسية حواصلي املزدادة) التسيير)
الحاحلة) (1992 أكتوبر) (12 بتاريخ)
 ZT198511 رقم) الوطنية  للب7اقة 
الساكنة ب رقم)91)زنقة حاحا ب7انة)

سال.
التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بالرباط بتاريخ فاتح أأس7س)2022 
اإليداع) رقم  (161921 رقم) تمت 

.126836
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M.E.K ATELIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي حرر بالرباط)
وضع) تم  (2022 يوليو) (9 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية):
 M.E.K ATELIER SARL(:(التسمية

AU
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املقر الرئي�ضي):)56)شارع ابن سينا)
شقة رقم)11)أكدال الرباط.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة.
الهدف اإلجتماعي):

والدراسات) الهندسة  حكتب 
املعمارية.

التكوين.
وكل حا له صلة بالهدف الرئي�ضي.

حوحنة) السيدة  عينت  (: التسيير)
أير) ملدة  للشركة  حسيرة  الخياطي 

حمدودة.
تكوين) أجل  حن  (%5 (: األرباح)
رصده) يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الجمع العام.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
ديسمبر حن كل سنة) (31 في) وتنتهي 
حا عدا السنة األولى تبتدئ حن تاريخ)

تسجيلها بالسجل التجاري.
سنة تبتدئ حن تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) يوم  الرباط  ملدينة  التجارية 
أأس7س)2022)تمت رقم)126821.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تمت  الرباط  ملدينة  التجاري 

.161915
75 P

STE ICF PRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

السجل التجاري رقم : 161839
تأسيس شركة

بمقت�ضى القانون األسا�ضي املؤرخ)
تقرر تاسيس) (،2022 26)حاي) بتاريخ)
شركة تممل اسم)ICF PRO)،)شركة)
حمدودة حسؤولية خاصيتها كالتالي):

.ICF PRO SARL(التسمية):)شركة
الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه):
والتدريب) االستشارات  خدحات 
والدعم لالفراد والشركات والسل7ات)
املحلية وأي هيئة عاحة أو خاصة،)بما)

في ذلك املنظمات أير الهادفة للربح.

خدحات تدريب شخصية.

التوظيف في املغرب والخارج.

جميع االعمال أو) وبصفة عاحة،)

املتعلقة) واملالية  التجارية  املعاحالت 

كليا) حباشر،) أير  أو  حباشر  بشكل 

أجل) الرئي�ضي حن  بالهدف  أو جزئيا 

تسهيل ت7وير الشركة.

الشركة) حقر  (: اإلجتماعي) املقر 

حدد في العنوان التالي):

 9 رقم) شقة  االب7ال  شارع  (15

اكدال الرباط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) حن  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التاسيس النهائي لها.

رأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم) (10.000 الشركة حدد في حبلغ)

قسمت الى)100)حصة حن)100)درهم)

لكل حصة دفع كليا ويمثل حساهمة)

أندزت نقدا لفائدة الشركة حن طرف):)

 2500 (... نافع) حص7فى  السيد 

درهم.

السيد املص7فى الصالح)...)2500 

درهم.

 2500 (... عاشير) سناء) السيدة 

درهم.

 2500 (... القري�ضي) حنار  السيدة 

درهم.

بالكاحل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

القاطن بعمارة الف) حص7فى نافع،)

1)شقة)19)املنزه حي يعقوب املنصور)

الجنسية،) حغربي  املغرب  الرباط،)

حزداد بتاريخ)13)حارس)1990)بالرباط)

املغرب،)حاحل للب7اقة الوطنية رقم)

.AA22139

القانوني) والتقييد  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

رقم) تمت  بالرباطن  التجارية 

.161839

76 P

BFZ CONSULTING

STE 2K NETTOYAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : حي واد الذهب 

شارع ابن الهيتم رقم 2 العيايدة سال
السجل التجاري رقم : 35895
بيع الحصص واستقالة حسير

لشركة) املنفرد  الشريك  قرر 
ذات) شركة  (،2K NETTOYAGE
حسؤولية حمدودة،)حقرها اإلجتماعي)
حي واد الذهب شارع ابن الهيتم رقم)
2)العيايدة سال واملسجلة في السجل)

التجاري تمت رقم)35895)حا يلي):
املصادقة واملوافقة على):

500)حصة حن طرف السيد) بيع)
احغوس خالد لصالح السيد القروق)
خالد وبالتالي تغيير الشكل القانوني)
حسؤولية) ذات  شركة  حن  للشركة 
حسؤولية) ذات  شركة  الى  حمدودة 

حمدودة ذات شريك حنفرد.
استقالة حسير):

احغوس) السيد  ملهام  حد  وضع 
وبالتالي) للشركة  كمسير  خالد 
طرف) حن  حسيرة  الشركة  أصبمت 

السيد القروق خالد فقط.
تعديل القانوني األسا�ضي للشركة.
في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
رقم) تمت  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

39350)بتاريخ)21)يوليو)2022.
77 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
حقر):)زنقة دكار العمارة رقم)5)شقة رقم)13 

ال7ابق الرابع املحيط الرباط

STE LJ D’IMPORT EXPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 5.000.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : ق7اع 3 رقم 81 
حرس الخير تمارة

السجل التجاري رقم : 19599
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 LJ شركة) شركاء) قرر  االستثنائي 
ذات) شركة  (D’MPORT EXPORT
 حسؤولية حمدودة،)حقرها اإلجتماعي):

تمارة) الخير  حرس  (81 رقم) (3 ق7اع)
واملنسجلة في السجل التجاري تمت)

رقم)19599)حا يلي):
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة):

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
للشركة تغيير حقر الشركة حن ق7اع)

3)رقم)81)حرس الخير.
 990 (: الجديد) املقر  الى  تمارة 

الركبيين عين عتيق تمارة.
حن) (9 رقم) البند  في  التعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
رقم) تمت  (،2022 أأس7س) فاتح 

.126831
للنشر واإلعالن

78 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

STE KM CHANGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 500.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : املركز التجاري 
أسيما حمل رقم 3 ال7ابق السفلي 

حي الرياض الرباط
السجل التجاري رقم : 131123

الزيادة في رأسمال الشركة
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 KM شركة) شركاء) قرر  االستثنائي 
حسؤولية) ذات  شركة  (،CHANGE
املركز) (: اإلجتماعي) حقرها  حمدودة،)
ال7ابق) (3 التجاري أسيما حمل رقم)
الرباط،) الرياض  حي  السفلي 
واملسجلة في السجل التجاري تمت)

رقم)131123)حا يلي):
الزيادة في الرأسمال الشركة):

الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة)
درهم ليصبح رأسمال) (19.500.000

الشركة)20.000.000)درهم.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
رقم) تمت  (،2022 أأس7س) فاتح 

.126829
للنشر واإلعالن

79 P
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AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

STE HAMID TRAITEUR
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 250.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : 319 حي النهضة 1 
اضافي الرباط

السجل التجاري رقم : 161919
تاسيس شركة

 STE HAMID (: التسمية)
.TRAITEUR

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) وذات  حمدودة  حسؤولية 

حنفرذ.
الشريك الوحيد):)السيد البدراوي)

حميد.
:)بيع الحلويات) الهدف اإلجتماعي)

بالتقسيط حمول حفالت.
رأسمال الشركة):)250.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (2500 الى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي):)319)حي النهضة)

1)اضافي الرباط.
التسيير):)سيتم تسيير الشركة حن)
طرف السيد البدراوي حميد ملدة أير)

حمددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري):)
تم التقييد في السجل التجاري تمت)
بتاريخ فاتح أأس7س) (161919 رقم)

.2022
80 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

STE ALAD MIN
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 90.000 درهم
حقرها اإلجتماعي :25 رقم 10 حي 

الرشاد الرباط
السجل التجاري رقم : 111561

بيع الحصص وتغيير الشكل القانوني 
للشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
شركة) شركاء) قرر  االستثنائي 
شركة ذات حسؤولية) (،ALAD MIN
حمدودة،)حقرها اإلجتماعي):)25)رقم)

في) الرباط واملسجلة  حي الرشاد  (10
السجل التجارين تمت رقم)111561 

حا يلي):
املصادقة واملوافقة على):)بيع)200 
الحصباوي) السيد  حصة حن طرف 
الحصباوي) السيد  لصالح  عادل 
جواد وبالتالي تغيير الشكل القانوني)
حسؤولية) ذات  شركة  حن  للشركة 
حسؤولية) ذات  شركة  الى  حمدودة 

حمدودة ذات الشريك حنفرد.
تعديل القانوني األسا�ضي للشركة.
في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة التجارية بالرباط تمت رقم)

126981)بتاريخ)20)يوليو)2022.
81 P

ديوان االستاذ بوشعيب يافيت حوثق)
بالدارالبيضاء

إقاحة النور زاوية شارع عبد هللا بن ياسين
وزنقة كروان ال7ابق الثاني الدارالبيضاء

STE SB REALTY
SARL

رأسمالها : 1.000.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : الدارالبيضاء 69 
عبد هللا املديوني ال7ابق 1 الشقة 

رقم 2 درب عمر 
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�ضى 
حوثق) بوشعيب  يافيت  االستاذ 
حاي) أبريل و12) (28 بتاريخ) بالبيضاء)
األسا�ضي) النظام  وضع  تم  (،2022

لشركة ذات الخصائص التالية):
 STE SB REALTY (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):)الشراء)التبادل،)بيع كراء)
انعاشها) واالرا�ضي  العقارات  جميع 

واعادة بنائها.
دراسة انجاز سواء)بصفة حباشرة)

أو أير حباشرة شراكة أو أيرها.
الترصيص) البناء) عمليات  جميع 

التهوية الكهرباء)الديكور االملنيوم.
حا) وكل  حختلفة  وتجارة  أعمال 

يتعلق بالبناء.
العمليات) جميع  عاحة  وبصفة 
املرتب7ة) والعقارية  املالية  التجارية،)
بصفة حباشرة أو أير حباشرة بهدف)

الشركة.

املقر اإلجتماعي):)الدارالبيضاء)69 

الشقة) (1 ال7ابق) املديوني  عبد هللا 
رقم)2)درب عمر.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركة) حدة 
حن تاريخ التقييد بالسجل التجاري)

باستثناء)الحال أو التمديد.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

تقديم) في  تتمثل  درهم  (1.000.000

حلك عيني للشركة وهو امللك املسمى)

ذو االسم) »بالد السوعيدي بلحوح»)

وهي) (63/22919 رقم) العقاري 

الشكل) على  الشركاء) بين  حقسمة 

التالي):

السيدة ايزة كريمي))9315)حصة.

السيدة خديجة السعيدي))3063 

حصة.

 9.181 السعيدي) حينة  السيدة 

حصة.

 6.125 السيد عبد هللا السعيدي)

حصة.

السيد حص7فى السعيدي)6.125 

حصة.

 6.125 السعيدي) سعيد  السيد 

حصة.

 35.000 بلحوح) حممد  السيد 

حصة.

طرف) حن  تسير  (: الشركة) تسيير 

والسيد) السعيدي  هللا  عبد  السيد 

الغير) الصالحيات  بلحوح حع  حممد 

حمدودة وبتوقيع حشترك.

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر حن كل سنة.

لتأسيس االحتياط) (% (5 (: االرباح)

القانوني،)الباقي يوزع على الشركاء)في)

شكل حصص.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)5)يوليو)2022،)

تسجيل) تم  (،830358 رقم) تمت 

الشركة في السجل التجاري بتاريخ)5 

يوليو)2022،)تمت رقم)598881.
بمثابة حقت7ف وبيان

االستاذ بوشعيب يافيت

82 P

STE COPYINASSE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في الدار)

تم) (،2022 يونيو) (28 بتاريخ) البيضاء)

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية):)

 COPYINASSE (: التسمية)

ش.م.م.)

وبيع) شراء) (: الشركة) حوضوع 

وتوزيع وتسويق جميع أنواع الورق.

شراء)وبيع وتوزيع وتسويق جميع)

والتعبئة) واملدرسة  املكتب  لوازم 

والتغليف بجميع أنواعها.

شراء)وبيع وتوزيع وتسويق جميع)

لوازم وحعدات املكتب والكمبيوتر)؛

طباعة جميع أنواع املقاالت وعلى)

جميع أنواع الوسائط)؛

استيراد وتصدير وتسويق وتوزيع)

واملواد) املنتجات  جميع  وتجارة 

واملعدات) واألدوات  واإلحدادات 

املتعلقة بالكائن املذكور أعاله)؛

التجارة بشكل عام.

استيراد وتصدير)؛

وتأجير) واستئجار  وحيازة  إنشاء)

وتأجيرها) التجارية  األصول  جميع 

وتركيبها واستغالل جميع املؤسسات)

واملصانع والورش)؛

أو دراسة أو شراء) أخذ أو اقتناء)

أو تبادل أو استغالل أو بيع أو نقل)

أي عملية أو براءة اختراع أو عالحة)

بالكائن) يتعلق  نموذج  أو  تجارية 

املذكور أعاله)؛

املشاركة املباشرة أو أير املباشرة)

تجارية عملية  أي  في   للشركة 

بأحد) تكون حرتب7ة  أو صناعية قد 

عن طريق) (، املذكورة أعاله) األشياء)

عدادات) أو  جديدة  شركة  إنشاء)

حتى) أو  (، نوع) أي  حن  حنظمات  أو 

االكتتاب) أو  املساهمة  طريق  عن 

الشركات حقوق  أو  سندات   شراء)

الجمعيات أو  االندحاج  عمليات   أو 

أو املشاريع املشتركة أو أير ذلك)؛
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وعموحا جميع املعاحالت التجارية)
املالية) واألوراق  واملالية  والصناعية 
حباشر بشكل  املتعلقة   والعقارية 
املذكورة) باألنش7ة  حباشر  أير  أو 
تعزز) أن  املحتمل  حن  التي  أو  أعاله 

ت7وير الشركة.
شارع) (168 (: اإلجتماعي) املقر 
بن) (25 املقاوحة إقاحة داليا ب شقة)

جدية)-)الدار البيضاء.
)املدة):)99)سنة.

حدد رأسمال الشركة في)100.000 
1000)حصة بقيمة) درهم حقسم إلى)
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

كالتالي):
الحميد) عبد  العبدالوي  السيد 

500)حصة اجتماعية.
 500 حراد) العبدالوي  السيد 

حصة اجتماعية.
حصة) (1000 (: املجموع)

اجتماعية.)
السنة املدنية):)حن)01)يناير الى)31 

ديسمبر.
السيد العبدالوي عبد) (: التسيير)
حراد) العبدالوي  والسيد  الحميد 
للشركة وملدة أير حمدودة) حسيران 
اإلجتماعي) اإلحضاء) وتفويضهما 
أيراملزدوج حن أحد ال7رفين االول أو)

الثاني.
املسير) قرار  حسب  توزع  األرباح 

بعد خصم االحتياط القانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)8)يوليو)2022،)تمت)

رقم)830106 .
سجل بالسجل التجاري في الدار)

البيضاء)تمت رقم)599911.
بيـــان حختصر)

83 P

STE ANGA AGRICOLE
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  اثر  على 
ملساهم) (،2022 يوليو) (21 بتاريخ)
شركة) (، (ANGA AGRICOLE شركة)
بمساهم) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 100.000 رأسمالها) البالغ  واحد،)

العراق،) والكائن حقرها شارع  درهم 

حي الوحدة)1)العيون،)تقرر):

رفع رأسمال الشركة حن)100.000 

درهم الى)10.000.000)درهم.

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

االنش7ة التالية):

إنتاج وتصنيع حليب االبقار.

وتعبئة) وحعالجة  وجمع  إنتاج 

وتسويق الحليب وحشتقاته.

وحشتقاته) الحليب  تجهيز 

وتجفيف الحليب)...)الخ.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تمت  (،2022 يوليو) (28 بتاريخ)

.2902/2022

84 P

STE FATIVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تفويت حصص
.STE FATIVEST(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.

رقم) (101 تجزئة) (: الرئي�ضي) املقر 

312)العيون.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

الغير عادي بتاريخ فاتح يوليو)2022،)

قرر املشاركون حا يلي):

طرف) حن  حصة  (130 تفويت)

السيد عبد النبي خرخاش الى السيد)

الحسن الحجوجي.

لال) االدري�ضي  السيدة  تعيين 

الحجوجي) الحسن  والسيد  فاطمة 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

حع احضاء)حشترك.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تمت  (،2022 يوليو) (29 بتاريخ)

.2919/2022

85 P

STE TRANS RTIMI SNC
السجل التجاري رقم : 9001

تغيير املقر اإلجتماعي حن رقم)159 
حي) الى  طان7ان  النهضة  حي  حكرر 
رقم) د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

1999)العيون.
بيع الحصص):)بيع)500)حصة حن)
درهم) (100 السيد حممد أحيدان ب)

للحصة الى السيدة حدهم احيدان.
تسمية) (: اإلجتماعي) االحضاء)
حدهم احيدان وحبارك باي بصفتهم)

حسيرين الشركة وملدة أير حمدودة.
تغيير الشكل القانوني حن)SNC)الى)

.SARL
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فاتح) بتاريخ  ب7ان7ان  اإلبتدائية 
رقم) تمت  (،2022 أأس7س)

.2022/131
86 P

STE ESAMBU CENTER
وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 
بالخصائص) حمدودة  حسؤولية 

التالية):
شركة اساحبو سانتر،) (: التسمية)

ش.م.م.
حسؤولية) (: القانوني) الشكل 

حمدودة ذات شريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي):)حركز نداء.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير):)السيد دجيبريل سيس.
التوقيع):)السيد دجيبريل سيس.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
حوزعة على الشكل التالي):

 1000 (: سيس) دجيبريل  السيد 
حصة.

شارع) (29 (: اإلجتماعي) العنوان 
االحير سيدي حممد حي الرشاد القرية)

سال.
حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسيمر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) (36331 بسال) اإلبتدائية 

يوليو)2022.
87 P

STE GENIDEX TRAV
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

حقرها اإلجتماعي : 19 زنقة زالغ 

حكتب رقم 9 أكدال الرباط

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)2)أبريل)2022)تقرر حا يلي):

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)

رأسمال) لينتقل  درهم  (900.000

الشركة حن حبلغ)100.000)درهم الى)

 9000 بزيادة) أي  درهم،) (500.000

حصة جديدة ليصبح عدد الحصص)

5000)حصة.

ولقد تم اإليداع القانوني بالسجل)

اإلبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بالقني7رة تمت رقم)15851.

88 P

STE MAYTIM TRAV
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
 5 في) بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ 

يونيو)2022،)تم تاسيس الشركة.

 STE MAYTIM TRAV (: االسم)

.SARL

الهدف اإلجتماعي):)كهرباء،دهان،)

املنيوم،) حكتبية،) ولوازم  حعدات 

نجارة سباك.

املقر اإلجتماعي):)عمارة)58)الشقة)

3)أ شارع واد سبو أكدال الرباط.
حقداره) (: الشركة) رأسمال 

 1000 الى) حقسم  درهم  (100.000

حصة) كل  حقدار  اجتماعية  حصة 

100)درهم.

حصة) (500 تميمي) أحين  حممد 

اجتماعية.

حصة) (500 تميمي) ياسين 

اجتماعية.

املدة):)99)عاحا.

ياسين) السيد  يعتبر  (: التسيير)

تميمي حسير للشركة ملدة أير حمددة.
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الجهوي) باملكتب  اإليداع  تم 
يوليو) (26 بتاريخ) بالرباط  الستتمار 

2022،)تمت رقم السجل)161905.
89 P

 STE GENIE TECHNOLOGY
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : بلوك 35 رقم 1 

حكرر اليوسوفية الرباط
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركاء) قرر  (2022 يوليو) (22 بتاريخ)
ش.ذ.م.م.) تكنولوجي») »جيني  شركة)

حا يلي):
بيع)500)حصة بقيمة)100)درهم)
طرف) حن  (50.000 بمبلغ) للحصة 
السيد عز الدين وحيد لفائدة السيد)

عبد الهادي الفائز.
الدين وحيد) السيد عز  استقالة 
وتسمية) للشركة  كمسير  حهاحه  حن 
كمسير) الفائز  الهادي  عبد  السيد 

للشركة ملدة أير حمدودة.
تعديل القانون األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط،)تمت رقم)126191 

بالرباط بتاريخ)29)يوليو)2022.
90 P

STE ENGILLIGENCE
 SARL AU

 SIEGE : 4EME(ETAGE(N°21 RES
 CHAOUIA AV YOUSSEF IBN

 TACHFINE RUE RACHID REDA
TANGER

تاسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (،2022 يوليو) (8 بتاريخ) ب7نجة 
لشركة) األسا�ضي  القانون  وضع 
ذات) (،ENGILLIGENCE SARL AU

املميزات التالية):
العلوي) عمر  السيد  (: الشريك)
 10 بتاريخ) حزداد  الجنسية  حغربي 
بفاس والساكن ب ص) (1990 يونيو)
العربية) االحارات  دبي  (18211 ب)
التعريف) لب7اقة  والحاحل  املتمدة 
الوطنية رقم)LA129916)صالحة الى)

أاية)2031/09/29.

STE ENGILLIGENCE(:(التسمية
 PROGRAMMATION,(:(الغرض
 CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES

.INFORMATIQUES
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم حقسمة الى)1000 
للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما يلي):
السيد عمر العلوي)1000)حصة.

 9EME ETAGE (: املقر اإلجتماعي)
 N°21 RES CHAOUIA AV
 YOUSSEF IBN TACHFINE RUE

.RACHID REDA TANGER
املدة):)99)سنة.

السيد عمر) تعيين  تم  (: التسيير)
أير) ملدة  للشركة  حسيرا  العلوي 

حمدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (21 بتاريخ) ب7نجة  التجارية 

2022،)تمت رقم)1589.
بمثابة حقت7ف وبيان

91 P

STE TDG AMS ALUMINIUM
SARL

 SIEGE : 4EME(ETAGE(N°21 RES
 CHAOUIA AV YOUSSEF IBN

 TACHFINE RUE RACHID REDA
TANGER

تاسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (،2022 يوليو) (12 بتاريخ) ب7نجة 
 TDS وضع القانون األسا�ضي لشركة)
ذات) (،AMS ALUMINIUM SARL

املميزات التالية):
الهام الشريف حغربية) (: الشركاء)
أكتوبر) (5 بتاريخ) حزداد  الجنسية 
1911)بالحسيمة والساكنة بهوالندا،)
الوطنية) التعرف  للب7اقة  والحاحلة 
 13 أاية) إلى  صالحة  (k  219361

أكتوبر)2026.
الجنسية) حغربي  دأوغي  توفيق 
 1998 نوفمبر) (11 بتاريخ) حزداد 
بشارع) والساكن  باحستردام هوالندا 
عبد الرحمان اليوسفي عمارة السالم)
طنجة،) (16 ال7ابق الرابع شقة رقم)

رقم) الوطنية  للب7اقة  والحاحل 
يناير) (9 صالحة الى أاية) (K603180

.2031
حغربي) احرشون  الحسين 
ب7نجة) (1913 الجنسية حزداد سنة)
زنقة) دريسية  ب  والساكن  أصيلة 
 52 رقم) عاحر  ابي  ابن  حنصور 
الوطنية) للب7اقة  والحاحل  طنجة،)
 21 K226681)صالحة الى أاية) رقم)

حارس)2032.
 STE TDS AMS (: التسمية)

.ALUMINIUM
 ACHAT ET VENTE DE(:(الغرض

.PROFILES D’ALUMINIUM
 TRAVAUX D’ALUMINIUM

.D’INOX
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في):
100.000)درهم حقسمة الى)1000 
للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما يلي):
 500 احرشون) الحسين  السيد 

حصة.
السيد توفيق دأوغي)250)حصة.

 250 الشريف) الهام  السيدة 
حصة.

 9EME ETAGE (: املقر اإلجتماعي)
 N°21 RES CHAOUIA AV

. YOUSSEF IBN TACHFINE RUE
RACHID REDA TANGER

املدة):)99)سنة.
السيدان) تعيين  تم  (: التسيير)
دأوغي) وتوفيق  احرشون  الحسين 

حسيران للشركة ملدة أير حمدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (22 بتاريخ) ب7نجة  التجارية 

2022،)تمت رقم)1633.
بمثابة حقت7ف وبيان

92 P

 STE PERFECT SERVICE ET
TRANSPORT

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

قرر) (،2022 يوليو) (8 بتاريخ)
 PERFECT (: لشركة) العام  الجمع 
SERVICE ET TRANSPORT،)شركة)

رأسمال) حمدودة،) حسؤولية  ذات 

 1000 الى) حقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري)

تمت) بالرباط،) التجارية  باملحكمة 

رقم)191623):

عبد) للسيد  سهم  (390 تفويت)

نبيل) السيد  الى  السعدي  الرحمن 

االهالعمي.

الياس) للسيد  سهم  (330 تفويت)

املستعد السيد نبيل االهالعمي.

عبد) للسيد  سهم  (330 تفويت)

نبيل) السيد  الى  ع7ية  بن  الحميد 

االهالعمي.

االهالعمي) نبيل  السيد  تعيين 

كمدير وحيد لفترة أير حمدودة.

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 

شارع جبل حو�ضى شقة) (22 حن رقم)

رقم) شقة  (30 عمارة) الى  أكدال  (12

شارع حوالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

التجارية) باملحكمة  امللف  وضع 

(،2022 أأس7س) (2 بتاريخ) بالرباط 

تمت رقم)126868.

93 P

STE SOLDERIES TEMARA
SARL

وبموجب) (2022 يونيو) (19 بتاريخ)

عقد الجمع العام االستثنائي املنعقد)

بمقر الشركة تقرر حا يلي):

البالدري) رشيد  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  حن 

حممد اوبهي والسيد الحسن املودن)

كمسيرين جديدين للشركة ملدة أير)

حمدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)18)يوليو)2022،)تمت)

رقم)126919.

94 P
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STE ZRABQI VGPS
تصفية شركة

العام) الجمع  عقد  بموجب 
(،2022 يونيو) (30 بتاريخ) االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد حا يلي):
أحر) اسناد  وتم  الشركة  تصفية 
الرحمان) عبد  للسيد  التصفية 

زرارقي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ فاتح أأس7س)2022،)

تمت رقم)126829.
95 P

 STE MAROCAINE DE
 LOTISSEMENT DES

TERRAINS
SARL

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط) (،2022 يوليو) (6 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 
املحدودة تممل الخصائص التالية):

 STE MAROCAINE (: التسمية)
 DE LOTISSEMENT DES

.TERRAINS
وتجزئة) عقاري  حنعش  (: الهدف)

االرا�ضي.
زنقة) (59 (: التجاري) العنوان 
تانسيفت شقة رقم)1)اكدال الرباط.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم حقسمة الى)1000 
للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

حوزعة كالتالي):
السيد عبد الل7يف ق7راني)500 
 500 بوحالب) رشيد  والسيد  حصة 

حصة.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
رشيد) والسيد  ق7راني  الل7يف 
بوحالب كمسيرين للشركة ملدة أير)

حمدودة.
املدة):)عمر الشركة)99)سنة ابتداء)

حن التاسيس النهائي.
حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
تمت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
بتاريخ فاتح أأس7س) (126833 رقم)

.2022
96 P

 STE YASSINE PARTS
SARL AU

RC(N° : 99013
العام) الجمع  حمضر  حسب 
 18 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
 YASSINE لشركة) (2022 يوليو)
الرأسمال) ذات  (،PARTS SARL AU
درهم التي توجد حقرها) (1.100.000
حا) تقرر  تمارة.) الوفاق  (3939 الرقم)

يلي):
االحتفاظ) حع  للشركة  فرع  خلق 

بنفس الهدف اإلجتماعي.
حي) (633 رقم) (: التالي) بالعنوان 

املنزه يعقوب املنصور بالرباط.
حيمون) قدوري  السيد  تعيين 

S 219199)كمسير للفرع الجديد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) بتاريخ  بالرباط،) التجارية 
رقم) تمت  (،2022 أأس7س)

.D126853
97 P

STE JOU-MIRA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : 51 حكرر شارع 

حوالي عبد العزيز إقاحة االحل حكتب 
رقم 1 القني7رة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
التأسي�ضي بتاريخ)30)يونيو)2022،)تم)
وضع نظام أسا�ضي لشركة حمدودة)
ذات) وحيد  لشريك  املسؤولية 

املميزات التالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
وحيد. بشريك  حمدودة  حسؤولية 
أعمال) حقاول  (: اإلجتماعي) الهدف 
البناء)أو تشييد حختلفة حقاول البناء.

 STE JOU-MIRA (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU

 51 القني7رة) (: اإلجتماعي) املقر 

حكرر شارع حوالي عبد العزيز إقاحة)

االحل حكتب رقم)1 .

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيها بالسجل التجاري.

في) حمدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 

 1000 الى) حقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة جميعها حمررة وحوزعة على)

الشكل التالي):

السيد) حلكية  في  حصة  (1000

حمدون يوسف.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

حمدون يوسف كمسير لها ملدة أير)

حمدودة):

لالحتياط القانوني) (% (5 (: االرباح)

والباقي ينقل.

 31 فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

ديسمبر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالقني7رة تمت رقم السجل التجاري)

65991)بتاريخ)13)يوليو)2022.

98 P

STE NTD WORK
SARL AU

استقالة حسير للشركة
 وتعيين حسير جديد

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يوليو)2022)تقرر حا يلي):

زبي7ي) عائشة  السيدة  استقالة 

وتعيين) للشركة  حسيرة  حنصب  حن 

جديد) كمسير  خالقي  سعيد  السيد 

للشركة.

تمديث القانون الداخلي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

رقم) تمت  (،2022 يوليو) (28 بتاريخ)

.956
حلخص قصد النشر

99 P

STE BRICONA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 19 بتاريخ) املسجل  (2022 يوليو)
يوليو)2022،)تم تاسيس شركة ذات)
ذات) بمكناس،) حمدودة  حسؤولية 

املميزات االتية):
 STE (: اإلجتماعية) التسمية 

.BRICONA
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي):)عقاقير.

املقر اإلجتماعي):)حمل رقم)2،)رقم)
1063،)رياض االسماعلية الش7ر ر)،)

حكناس.
 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.
يتم تسيير الشركة حن) (: التسيير)
طرف السيد حممد العزوزي والسيد)

حممد الريانس كمسيران.
سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بمكناس وحسجل في سجل)

التجاري تمت رقم)56851.
بمثابة بيان حقت7ف

100 P

 STE AUTO ECOLE NIAMAT
KHIR

شركة ذات حسؤولية حمدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 21 بتاريخ) املسجل  (2022 أبريل)
أبريل)2022)،)تم تاسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

بمكناس،)ذات املميزات االتية):
 STE (: اإلجتماعية) التسمية 

.AUTO ECOLE NIAMAT KHIR
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تعليم) (: اإلجتماعي) الهدف 

السياقة.
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املقر اإلجتماعي):)حمل)1،)رقم)99 

حرجان)1)الش7ر)1)حكناس.

 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

الشركة) تسيير  يتم  (: التسيير)

يدحمان) نسرين  السيدة  طرف  حن 

كمسيرة وحيدة.

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بمكناس وحسجل في سجل)

التجاري تمت رقم)56663.
بمثابة بيان حقت7ف

101 P

STE ACHKAOZAG TRAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 28 بتاريخ) املسجل  (2022 يونيو)

يونيو)2022،)تم تاسيس شركة ذات)

ذات) بمكناس،) حمدودة  حسؤولية 

املميزات االتية):

 STE (: اإلجتماعية) التسمية 

.ACHKAOZAG TRAD

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بناء) :أعمال  اإلجتماعي) الهدف 

حختلفة.

حمل دوار ايت) (: املقر اإلجتماعي)

سيدي) بوحياة،) أيت  الخماس،)

سليمان حول لكيفان حكناس.

 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم تسيير الشركة حن) (: التسيير)

فوري) الواحد  عبد  السيد  طرف 

كمسير.

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بمكناس وحسجل في سجل)

التجاري تمت رقم)56165.
بمثابة بيان حقت7ف

102 P

STE BACHIRI AGRI
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات الشريك الوحيد
حقرها اإلجتماعي : دوار ايت حماد 

ايت بوبيدحان الحاجب
تصفية الشركة

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو) (23 املسجل) (2022 يونيو)
االستثنائي) الجمع  عقد  تم  (،2022
لشركة)BACHIRI AGRI)،)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
حقرها اإلجتماعي دوار ايت) الوحيد،)

حماد ايت بوبيدحان الحاجب.
حيث تمت املصادقة بين الشركاء)

وتغيير حا يلي):
التصفية النهائية للشركة).

ذحة املصفي السيد يوسف) إبراء)
البشيري.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (12 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (999

تمت الرقم)91219.
103 P

STE MAGOPCO
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 7 RUE(SEBTA

 RESIDENCE(RAMI 2EME(ETAGE
BUREAU(N°8 CASABLANCA
RC(N° 547739 CASABLANCA

IF(N° : 003084230000096
تميين النظام األسا�ضي للشركة

املساهم) قرارات  بموجب حمضر 
فقد) (،2022 يوليو) (9 الوحيد بتاريخ)

تقرر حا يلي):
تميين النظام األسا�ضي للشركة.

صالحيات الشيكات.
تميين النظام األسا�ضي للشركة.

صالحيات الشكليات.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

يوليو)2022،)تمت رقم)832239.
104 P

STE PHYTO AGRI SAAD
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
بشريك وحيد

حقرها اإلجتماعي : تجزئة التهاحي 
طريق فاس رقم 5 شارع 9 الحاجب

تصفية الشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ) املسجل  (،2022 يونيو) (10
الجمع) عقد  تم  (،2022 يونيو) (23
 PHYTO AGRI لشركة) االستثنائي 
املسؤولية) ذات  شركة  (، (SAAD

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
التهاحي،) حقرها اإلجتماعي تجزئة 
طريق فاس،)رقم)5)شارع)9)الحاجب.
حيث تمت املصادقة بين الشركاء)

وتغيير حا يلي):
التصفية النهائية للشركة).

ذحة املصفي السيد يوسف) إبراء)
البشيري.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (12 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (996

تمت الرقم)99995.
105 P

STE ADAM MARKET
 SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
فسخ حسبق للشركة

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
أبريل)2022،)املسجل بتاريخ)23)يونيو)
االستثنائي) الجمع  عقد  تم  (،2022
شركة) (، (ADAM MARKET لشركة)
حقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
 33 اإلجتماعي ال7ابق االر�ضي عمارة)
حمل)1)شارع حممد السادس حرجان)
2)حكناس،)حيث تمت املصادقة بين)

الشركاء)وتغيير حا يلي):
فسخ حسبق للشركة.

احمد) الهراوي  السيد  تعيين 
كمصفي وتعيين حقر الشركة كمقر)

التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (12 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (991

تمت الرقم)52191.
106 P

 STE ZIANI BUSINESS
ENTREPRISE

 SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها اإلجتماعي : عمارة 3 رقم 6 
تجزئة وردة سيدي سعيد حكناس

تصفية الشركة
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حاي)2022،)املسجل بتاريخ)28)يونيو)
االستثنائي) الجمع  عقد  تم  (،2022
 ZIANI BUSINESS لشركة)
ذات) شركة  (،ENTREPRISE

املسؤولية املحدودة،
 6 رقم) (3 حقرها اإلجتماعي عمارة)

تجزئة وردة سيدي سعيد حكناس.
حيث تمت املصادقة بين الشركاء)

وتغيير حا يلي):
التصفية النهائية للشركة).

السيدة) املصفي  ذحة  إبراء)
السعدية بالغالي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (12 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (998

تمت الرقم)31901.
107 P

STE RIZAK ACCESSOIRES
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 11 بتاريخ) املسجل  (2022 يونيو)
يونيو)2022،)تم تاسيس شركة ذات)
ذات) بمكناس،) حمدودة  حسؤولية 

املميزات االتية):
 STE (: اإلجتماعية) التسمية 

.RIZAK ACCESSOIRES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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ق7ع) بيع  (: اإلجتماعي) الهدف 

السيارات.

ال7ابق االر�ضي) (: املقر اإلجتماعي)
رقم)390)املنصور حكناس.

 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم تسيير الشركة حن) (: التسيير)
طرف السيدة سمية صو�ضي علوي)

والسيد كريم تودي كمسيران.)

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بمكناس وحسجل في سجل)

التجاري تمت رقم)56615.
بمثابة بيان حقت7ف

108 P

FATIMA EL BAZ CHERKAB

 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE

ASSERMENTEE

 PRES DE LACOUR D›APPEL LES

TRIBUNAUX ET LES CONSULATS

STE MEYQ
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : زنقة جعفر 

الصديق اناس 1 اكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 136801 

الرباط

بموجب عقد عرفي حؤرخ بالرباط)

قاحت السيدة) (،2021 أكتوبر) (21 في)

(،YOUSRA QOQ كوك) يسرى 

للشركة) تابعة  حصة  (990 بتفويت)

حصة) لكل  درهم  (100 فئة) حن 

تبر) للسيدة خديجة  إسمية،) بقيمة 

.KHADIJA TBER

العادي) أير  العام  الجمع  قام 

بما) (،2021 نونبر) (22 املنعقد بتاريخ)

يلي):

االشهاد بتمقيق تفويت الحصص)

التابعة للشركة املذكورة أعاله.

قرار نقل حقر الشركة الكائنة ب)

الى) اكدال  (9 ححج االب7ال رقم) (15

العنوان التالي):

(،1 رقم) للعمارة  السفلي  ال7ابق 

زنقة أفصة.

حروان) السيد  باستقالة  االشهاد 

 MEROUANE الزواوي) أساحة 

OUSSAMA ZOUAOUI،)حن حهاحه)

كشريك في تسيير الشركة.

االشهاد كذلك باستقالة الشريكة)

في التسيير السيدة يسرى كوك.

نتيجة ملا سبقن قرر الجمع العام)

تعيين بصفة حسيرة وحيدة للشركة،)

أير) وملدة  الجمع  هذا  وعقب  الجل 

حمدودة.

املزدادة) تبر،) خديجة  السيدة 

الحاحلة لب7اقة) بفاس،) (1995 سنة)

التعريف الوطنية رقم)V60،)الساكنة)

بتمارة حي االندلس،)فيال)5.

بتاريخ) املنعقد  العام  الجمع  قام 

التنازل عن) بقرار  (،2022 أبريل) (21

القرار املتخذ أثناء)الجمع العام الغير)

(،2021 نونبر) (22 في) املؤرخ  العادي 

ال7ابق) الى  اإلجتماعي  املقر  بنقل 

زنقة أفصة) (1 السفلي للعمارة رقم)

الرباط.

وتبعا لذلك قرر الجمع العام نقل)

 2 املقر اإلجتماعي للشركة ابتداء)حن)

ححج االب7ال) (15 حن) (،2022 فبراير)

العنوان) الى  الرباط،) اكدال  (9 رقم)

للعمارة) السفلي  ال7ابق  (: التالي)

الصديق،) جعفر  بزنقة  الكائنة 

أناس1،)أكدال الرباط.

نتيجة ملا سبق،)قرر الجمع العام)

13)و16)حن) (،1 (،6 (،9 تعديل البنود)

النظام األسا�ضي للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تمت  (،2022 يونيو) (16 في)

.125569
عن اإلعالن

االدارة املسيرة
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FATIMA EL BAZ CHERKAB

 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE

ASSERMANTE

 AGREEE(PRES(LA(COUR(D’APEL,(LES

TRIBUNAUX ET LES CONSULATS

FEATURY MAROC
 شركة األسهم املبس7ة

رأسمالها : 50.000. درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 15 ححج 

األب7ال الشقة رقم 9 أكدال الرباط

س.ت الرباط 161065

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي حؤرخ بالرباط)

النظام) إنجاز  تم  (،2022 حاي) (6 في)

املبس7ة) األسهم  لشركة  األسا�ضي 

حميزاتها كالتالي):

إن تسمية الشركة هي) (: التسمية)

.FEATURY MAROC

: شركة األسهم  الصفة القانونية)

املبس7ة.

الشركة  أرض  يهدف   : الغرض 

واإلستشارات، في املغرب وفي الخارج 

إلى :

الخدحات  جميع  تقديم 

الصياأة،  أجل  حن  واإلستشارات 

التجهيز،  التمليل،  الدراسة، 

التركيب، التدبير إستعمال وتمسين 

البرحجة والنظم املعلوحاتية.

اآلالت  على  التكويت 

والتكنولوجيات املعلوحاتية .

أو  إستغالل  إقتناء،  حيازة، 

والبراءات  األساليب،  جميع  تفويت 

املتعلقة  املعنوية  امللكية  وحقوق 

بهذه األنش7ة.

املساهمة، حباشرة أو أير حباشرة 

املالية،  العمليات  في جميع  للشركة 

املقاوالت  أو  العقارية  أو  املنقولة 

التجارية أو الصناعية التي قد ترتبط 

بغرض الشركة أو بكل أرض حماثل 

أو حقرون به .

كانت  كيفما  العمليات  جميع 

املساهمة في تمقيق هذا الغرض.

حقر الشركة : حدد حقر الشركة 

 9 الشقة   15 رقم  األب7ال  بمحج 

أكدال الرباط.

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

في  تقيدها  يوم  حن  ابتداء  99 سنة 

السجل التجاري.

رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

إنه  درهم   50.000 حبلغ  في  الشركة 

حجزأ إلى 50.000 سهم حن فئة درهم 

واحد (1) بقيمة إسمية لكل سهم، 

حدفوعة القيمة كليا.

الرئاسة : تم تعيين الرئيسة األولى 

للشركة ملدة أير حمدودة.

 FEATURY MAROC شركة)

رأسمالها) املبس7ة  األسهم  شركة 

2.000)أورو.

رقم) ليون  زنقة  (: الشركة) حقر 

61-15012)باريس

للشركات) (: س.ت) (912960196

باريس.

بعد) (: للشركة) املالية  السنة 

الخاصة) أو  القانونية  التخصيصات 

اإلحتفاظ) يتم  األسا�ضي،) بالنظام 

بالرصيد للشركاء)حسب قرارهم،)حا)

عدا املبالغ التي يقررون ترحيلها حن)

جديد أو تخصيصها إلى حال إحتياطي)

أو عدة أحوال إحتياطية إستثنائية.

تفويت) إن  (: املوافقة) شرط 

املنقولة) والقيم  الرأسمال  سندات 

التي تؤدي إلى رأسمال الغير أو لفائدة)

املسبق) القبول  إلى  يخضع  شريك،)

لجماعة الشركاء.

تم إتخاذ اإليداع القانوني بكتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في)16)يونو)2022)تمت رقم)125511.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

 2022 يونيو) (16 التجاري بالرباط في)

تمت رقم)591665.
عن إعالن اإلدارة املسيرة
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15211 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

 KAOUKAJI IMMOBILIER
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

حقرها اإلجتماعي : عمارة 30، 

الشقة 8، شارع حوالي أحمد 

لوكيلي،حسان- الرباط

تأسيس شركة
حمرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

 2022 يوليو) (09 بتاريخ) الرباط  في 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد،) وشريك  املحدودة 

املميزات التالية):

 KAOUKAJI شركة) (: -التسمية)

IMMOBILIER)ش.م.م.ش.و).

ذات) شركة  (: القانوني) -الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد

-الهدف):

الترويج العقاري.

(،30 عمارة) (: عي) االجتما  -املقر 

الشقة)8،)شارع حوالي أحمد لوكيلي،)

حسان-)الرباط.

(: اإلجتماعي) املال  -رأس 

100.000درهم حجزأ إلى)1000)حصة)

100)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)

واملخصصة) بالكاحل،) حدفوعة 

للشريك الوحيد):

 1000 للسيد قوقاجي نور الدين)

حصة.

السيد) تعيين  تم  (: -التسيير)

وحيد) كمسير  الدين  نور  قوقاجي 

للشركة لفترة أير حمدودة.)

تبدأ السنة) (: -السنة اإلجتماعية)

اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر حن كل سنة.)

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

 02 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

أأس7س)2022)تمت رقم)126819.
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STE. ALDESA MAROC

SARL AU

رأسمالها : 300.000 درهم

عنوانها : طريق أزال، بني حعدن قرب 

حعمل أرأيز سيرام ت7وان

بموجب أحكام القرار اإلستثنائي)

فاتح) في  املنعقد  الوحيد,) ملساهم 

 11 الساعة) تمام  في  (2022 يوليو)

صباحا.

تقرر بدال حن الجمعية العاحة أير)

العادية حا يلي):

بمقدار) املال  رأس  زيادة 

بميث) درهم،) (1.000.000.00

إلى) درهم  (300.000.00 حن) يرتفع 

1.300.000.00)درهم).

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

حكتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بت7وان)

رقم) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

.1651
حقت7ف للنشر واإلشهار
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GROUPE EL AALEJ

SARL AU

بمقت�ضى جمع عام إستثنائي حرر)

في الرباط بتاريخ)21يوليو)2022)قرر)

 GROUPE الشريك الوحيد للشركة)

EL AALEJ)ش.م.م ذات شريك وحيد)

حا يلي):

تعديل إسم الشركة الذي أصبح)

.SAE

القانون) حن  (2 املادة) تعديل 

األسا�ضي للشركة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2 بتاريخ) (126819 رقم) تمت 

أأس7س)2022.
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 SOCIETE JAOUDAT
ATTAAMIR

SARL
في) حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
(،2022 يوليو) فاتح  بتاريخ  الرباط،)
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
 JAOUDAT (: التسمية)

.ATTAAMIR SARL
الهدف اإلجتماعي):

حنعش عقاري.
وحمالت) (شقق  العقارات) تأجير 

تجارية).
أعمال حختلفة،)تهيئة ال7رقات.

وحواد) حعدات  وتصدر  إستيراد 
البناء.

تأجير املعدات.
درم) (100.000 (: رأسمال الشركة)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 339 اإلله) عبد  جوهر  السيد 

حصة.
السيد صلح ياسر)339)حصة.

 332 عائشة) طهوري  السيدة 
حصة.

حن) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري).
زنقة) (8 شقة) (30 عمارة) (: املقر)
حوالي أحمد الوكيلي حسان الرباط.

السيد جوهر عبد اإلله) (: املسير)
والسيد صلح ياسر.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.161909

114 P

GSY INFO
SARL

تفويت حصص
 1 بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ)

أبريل)2022)تم إعداد حا يلي):
إلياس) هاشمي  السيد  لقد فوت 
لفائدة) يملكها  كان  التي  حصة  (50
التفويت) وبهذا  حممد  يسين  السيد 
أصبح السيد يسين حممد يملك)100 

حصة.

تعيين) تم  التفويت  لهذا  نظرا 

جديدا) حسيرا  حممد  يسين  السيد 

للشركة وله أوسع الصالحيات.

القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 

للشركة حن شركة حمدودة املسؤلية)

ذات) املسؤولية  حمدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالقني7رة بتاريخ)13)أبريل)

2022)تمت رقم)91053)رقم السجل)

التجاري)60989.
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ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)9)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)0531129160

الهاتف النقال):)0662199331

TRANSPORT BEVERWIJK
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات شريك واحد

تم تأسس) بمقت�ضى عقد عرفي،)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

شريك واحد.

 TRANSPORT(:(اللقب اإلجتماعي

.BEVERWIJK SARL AU

السالم) عبد  السيد  (: الشركاء)

 1000  A369319 ب.وط) العذراوي 

سهم.

السالم) عبد  السيد  (: املسير)

العذراوي.

رأس املال):)100.000.00)درهم.

النشاط):

النقل.

الشقة) (30 عمارة رقم) (: العنوان)

حوالي أحمد الوكيلي حسان) (8 رقم)

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم فاتح أأس7س)

السجل) (،6911 رقم) تمت  (2022

التجاري رقم)161935.
للبيان
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عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15212

TRIPLE SEVEN
SARL AU

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس) تم  (2022 26يوليو) بتاريخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
تممل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
.TRIPLE SEVEN(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية
اإلنتاج الفني) (: الهدف اإلجتماعي)

والغنائي وتنظيم املهرجانات.
 100000.00 (: الشركة) رأسمال 
حصة حن) (1000 إلى) درهم حقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 الحاري) سفيان  السيد 

حصة.
حن تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة.
شارع) (900 (: اإلجتماعي) املقر 
 5 رقم) بدر  إقاحة  الثاني  الحسن 

الرباط.
املسير):)السيد سفيان الحاري.

تمت) التجاري  بالسجل  التقييد 
 2022 يوليو) (29 بتاريخ) (6939 رقم)

باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم)161893.

117 P

 PACHA BAMBOO
SARL

باشا باحبو ش.م.م. 
 رأسمالها : 100.000درهم

91، شارع حلوزة، النهضة 2، الرباط
ICE(n° 003.042.221.000.021

إستقالة شريك في التسيير 
واإلبقاءعلى حسير وحيد

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر  (I°
املنعقد بتاريخ)18)يوليو)2022لشركة)

باشا باحبو ش.م.م.)حا يلي):)
قبول إستقالة السيد سقاط) ((1
التسيير) في  شريك  حهام  حن  نصر 
ذحته عن كل أعمال التسيير) وإبراء)
على) واإلبقاء) الشركة  إنشاء) حنذ 
 A عدد) السيد الدأمي هشام،)ب.و.)

339.299)حسيرا وحيدا للشركة ملدة)
أير حمددة.

الخاحس عشر) الفصل  تغيير  ((2
(تعيين املسير))حن القانون األسا�ضي.

 °IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بالرباط) التجارية  املحكمة  ضبط 
تمت عدد) (2022 أأس7س) يوم02)

.126.899
حقت7ف وبيان لإلشهار)
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CMS FRANCIS LEFEBVRE MAROC
 CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ENTREE

B’ RESIDENCE LE YACHT
 BD. DE LA CORNICHE 20250(,63

CASABLANCA RC 12191
TP(:(35631094
IF(:(01084919

ICE(:(000205101000003

WEBHELP GRC SA
السجل التجاري لقني7رة 39.829
التمول إلى شركة األسهم املبس7ة

I.وفًقا ملحضر الجمع العام الغير)
العادي املنعقد بتاريخ)31)حاي)2022،)
 WEBHELP« شركة) حساهمي  فإن 
برأسمال300.000,00  (، («GRC SA
درهم،)يقع حقرها الرئي�ضي في قني7رة)
واملسجلة) إليزابيث  األحيرة  زنقة  (، (5
لدى املحكمة التجارية بقني7رة تمت)

رقم)39.829)،)تقرر):
-تمويل الشركة إلى شركة األسهم)
األسا�ضي) نظاحها  واعتماد  املبس7ة 

الجديد,)
 Ludovic السيد) حهام  -إنهاء)
حجلس) ورئيس  (عضو  (LEMPIRE
 Vincent BERNARD(اإلدارة))والسيد
 Dirk والسيد) (عضو حجلس اإلدارة))
اإلدارة)) حجلس  (عضو  (LEEUWEN
 Redouane MABCHOUR والسيد)
 Octave والسيد) (نائب املدير العام))

DUBAR)(وكيل الشركة).
-تعيين ملدة أير حمدودة):)

السيد)Ludovic LEMPIRE)رئيس)
حجلس إدارة الشركة بشكلها الجديد.

 Redouane السيد)
العام) املدير  نائب  (MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد.

وكيل) (Octave DUBAR السيد)

الشركة بشكلها الجديد.

-تأكيد شركة)PwC Maroc)حمثلة)

كمدقق) (El Ghali ARMEL بالسيد)

حسابات الشركة بشكلها الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

ضبط املحكمة التجارية بقني7رة،)في)

21)يوليو)2022)تمت رقم)92103.
الرئيس
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CMS FRANCIS LEFEBVRE MAROC

 CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ENTREE

BD RESIDENCE LE YACHT

 BD. DE LA CORNICHE 20250(,63

CASABLANCA RC 12191

TP(:(35631094

IF(:(01084919

ICE(:(000205101000003

WEBHELP MAROC
SA

53.911 السجل التجاري للرباط

التمول إلى شركة األسهم املبس7ة
العام) الجمع  ملحضر  I.وفًقا 

 31 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) حساهمي  فإن  (،2022 حاي)

(، («WEBHELP MAROC SA«

برأسمال)7.300.000,00)درهم،)يقع)

حقرها الرئي�ضي في الرباط)28)،)شارع)

لدى) واملسجلة  هللا  عبد  ابن  عالل 

املحكمة التجارية بالرباط تمت رقم)

53.911)تقرر):

)-تمويل الشركة إلى شركة األسهم)

األسا�ضي) نظاحها  وإعتماد  املبس7ة 

الجديد.)

 Ludovic السيد) حهام  -إنهاء)

حجلس) ورئيس  (عضو  (LEMPIRE

 Vincent BERNARD(اإلدارة))والسيد

 Dirk والسيد) (عضو حجلس اإلدارة))

اإلدارة)) حجلس  (عضو  (LEEUWEN

 Redouane MABCHOUR والسيد)

 Octave والسيد) (نائب املدير العام))

DUBAR)(وكيل الشركة).

-تعيين ملدة أير حمدودة):)
السيد)Ludovic LEMPIRE)رئيس)

حجلس إدارة الشركة بشكلها الجديد.

 Redouane السيد)

العام) املدير  نائب  (MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد.

وكيل) (Octave DUBAR السيد)

الشركة بشكلها الجديد.

-تأكيد شركة)PwC Maroc)حمثلة)

كمدقق) (El Ghali ARMEL بالسيد)

حسابات الشركة بشكلها الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

ضبط املحكمة التجارية بالرباط،)في)

8)يوليو)2022)تمت رقم)126299.
الرئيس

120 P

CMS FRANCIS LEFEBVRE MAROC

 CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ENTREE

BD RESIDENCE LE YACHT

 BD. DE LA CORNICHE 20250(,63

CASABLANCA RC 12191

TP(:(35631094

IF(:(01084919

ICE(:(000205101000003 

WEBHELP AGADIR SA
السجل التجاري : ألكادير 33.965

التمول إلى شركة األسهم املبس7ة
العام) الجمع  ملحضر  I.وفًقا 

 31 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) حساهمي  فإن  (،2022 حاي)

WEBHELP AGADIR SA)،)برأسمال)

حقرها) يقع  درهم،) (300.000,00

شارع) (، (QI (، أكادير) في  الرئي�ضي 

الجوهرة) إقاحة  (، (II الثاني) الحسن 

التجارية) املحكمة  لدى  واملسجلة 

بأكادير تمت رقم)965.33)،)تقرر):

-تمويل الشركة إلى شركة األسهم)

األسا�ضي) نظاحها  واعتماد  املبس7ة 

الجديد,)

 Ludovic السيد) حهام  -إنهاء)

حجلس) ورئيس  (عضو  (LEMPIRE

 Vincent BERNARD(اإلدارة))والسيد

 Dirk والسيد) (عضو حجلس اإلدارة))

اإلدارة)) حجلس  (عضو  (LEEUWEN

 Redouane MABCHOUR والسيد)

 Octave والسيد) (نائب املدير العام))

DUBAR)(وكيل الشركة).



15213 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

-تعيين ملدة أير حمدودة):)

(، (Ludovic LEMPIRE السيد)

إدارة الشركة بشكلها) رئيس حجلس 

الجديد.

 Redouane السيد)

العام) املدير  نائب  (MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد.

وكيل) (Octave DUBAR السيد)

الشركة بشكلها الجديد.

-تأكيد شركة)PwC Maroc)حمثلة)

كمدقق) (El Ghali ARMEL بالسيد)

حسابات الشركة بشكلها الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

في) ضبط املحكمة التجارية بأكادير،)

26)يوليو)2022)تمت رقم)2612.
الرئيس

121 P

 NORTHSTAR ENERGY

 MANAGEMENT

 MOROCCO
SARL AU

السجل التجاري للرباط 193339 

حارس) (31 بتاريخ) ملحضر  I.وفًقا 

لشركة) الوحيد  الشريك  (،2022

 NORTHSTAR ENERGY«

(،’’MANAGEMENT MOROCCO

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

برأسمال) الوحيد  الشريك  ذات 

الرئي�ضي) حقرها  يقع  درهم،) (3.500

أكدال) (،9 رقم) شارع واد زيز،) (13 في)

لدى) واملسجلة  (املغرب)) الرباط)

املحكمة التجارية بالرباط تمت رقم)

عضوية) فترة  إنهاء) قرر  (193339

 Roberto CRESCITELLI السيد)

 Yassir(كمسير للشركة وتعيين السيد

ALMIR)حسيرا جديًدا.

بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

بالرباط) التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم) تمت  (2022 يوليو) (08 بتاريخ)

.126286
املسير

122 P

 WEBHELP CONTACT

CENTER SA

السجل التجاري ألكادير 22.991

التمول إلى شركة األسهم املبس7ة
العام) الجمع  ملحضر  I.وفًقا 

 31 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) حساهمي  فإن  (،2022 حاي)

 WEBHELP CONTACT CENTER«

SA»)،)برأسمال)300.000,00)درهم،)

يقع حقرها الرئي�ضي في أكادير)،)شارع)

 lot 9 lot(،(حممد الخاحس)،)فلوريدا

26)واملسجلة لدى املحكمة التجارية)

بأكادير تمت رقم)991.22)،)تقرر):

-تمويل الشركة إلى شركة األسهم)

األسا�ضي) نظاحها  وإعتماد  املبس7ة 

الجديد.)

 Ludovic السيد) حهام  -إنهاء)

حجلس) ورئيس  (عضو  (LEMPIRE

 Vincent BERNARD(اإلدارة))والسيد

 Dirk والسيد) (عضو حجلس اإلدارة))

اإلدارة)) حجلس  (عضو  (LEEUWEN

 Redouane MABCHOUR والسيد)

 Octave والسيد) (نائب املدير العام))

DUBAR)(وكيل الشركة).

-تعيين ملدة أير حمدودة):)

(، (Ludovic LEMPIRE السيد)

إدارة الشركة بشكلها) رئيس حجلس 

الجديد.

 Redouane السيد)

العام) املدير  نائب  (MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد.

وكيل) (Octave DUBAR السيد)

الشركة بشكلها الجديد.

-تأكيد شركة)PwC Maroc)حمثلة)

كمدقق) (El Ghali ARMEL بالسيد)

حسابات الشركة بشكلها الجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

في) ضبط املحكمة التجارية بأكادير،)

26)يوليو)2022)تمت رقم)2613.
الرئيس

123 P

ANFA 3B2I SAS

السجل التجاري للدارالبيضاء 

 299.133

حواءحة النظام األسا�ضي للشركة حع 

القانون رقم 20ـ19

العام) الجمع  ملحضر  I.وفًقا 

العادي والغير العادي املنعقد بتاريخ)

29)أبريل)2022،)فإن حساهمي شركة)

برأسمال) (، («ANFA 3B2I SAS«

ويقع) درهم،) (50.000.000,00

كريس7ال) برج  في  الرئي�ضي  حقرها 

حارينا،) الدارالبيضاء) (،8 ال7ابق) (،1

عبدهللا،) ابن  حممد  سيدي  شارع 

واملسجلة) الدارالبيضاء،) (20030

لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

تمت رقم)299.133)،)قرر):

-إخضاع الشركة ألحكام القانون)

20ـ19،)املعدل واملكمل للقانون) رقم)

العنوان) إلغاء) بعد  05ـ96) رقم)

الخاحس عشر حن القانون)11ـ95.

جديد) رئي�ضي  قانون  -إعتماد 

رقم) القانون  أحكام  حع  حنسجم 

19ـ20)بعد تعديل القانون رقم)05ـ96 

وتكميله.

 Bouygues شركة) والية  -تأكيد 

بالسيد) حمثلة  (Immobilier Maroc

حجلس) كرئيس  (Arnaud Bekaert

إدارة الشركة.

 Ana VIDAL(تأكيد والية السيدة-

ANDUJAR)كمديرة عاحة.)

القانوني) اإليداع  II.تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

 2022 يوليو) (1 في) بالدارالبيضاء،)

برقم)830613.

املدير العام

124 P

CMS FRANCIS LEFEBVRE MAROC

 CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ENTREE

BD RESIDENCE LE YACHT

 BD. DE LA CORNICHE 20250(,63

CASABLANCA RC 12191

TP(:(35631094

IF(:(01084919

ICE(:(000205101000003 

WEBHELP MARRAKECH SA
السجل التجاري ملراكش 100.015

التمول إلى شركة األسهم املبس7ة
العام) الجمع  ملحضر  I.وفًقا 

 31 بتاريخ) املنعقد  العادي  الغير 

شركة) حساهمي  فإن  (،2022 حاي)

 »WEBHELP MARRAKECH SA«

يقع) درهم،) (300.000,00 برأسمال) (،

(، (90110 حقرها الرئي�ضي في حراكش)

10)،)املن7قة الصناعية سيدي أانم)

التجارية) املحكمة  لدى  واملسجلة 

بمراكش تمت رقم)100.015)،)تقرر):

-تمويل الشركة إلى شركة األسهم)

األسا�ضي) نظاحها  واعتماد  املبس7ة 

الجديد.)

 Ludovic السيد) حهام  -إنهاء)

حجلس) ورئيس  (عضو  (LEMPIRE

 Vincent BERNARD(اإلدارة))والسيد

 Dirk والسيد) (عضو حجلس اإلدارة))

اإلدارة)) حجلس  (عضو  (LEEUWEN

 Redouane MABCHOUR والسيد)

 Octave والسيد) (نائب املدير العام))

DUBAR)(وكيل الشركة)

-تعيين ملدة أير حمدودة):)

(، (Ludovic LEMPIRE السيد)

إدارة الشركة بشكلها) رئيس حجلس 

الجديد،

 Redouane السيد)

العام) املدير  نائب  (MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد.

وكيل) (Octave DUBAR السيد)

الشركة بشكلها الجديد.

-تأكيد شركة)PwC Maroc)حمثلة)

كمدقق) (El Ghali ARMEL بالسيد)

حسابات الشركة بشكلها الجديد.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  II.تم 

(، ضبط املحكمة التجارية بمراكش)

في)28)يوليو)2022)تمت رقم)8201.
الرئيس

125 P

CSCEC MAROC SA

السجل التجاري للدار البيضاء 

 909.991

تغيير في حجلس اإلدارة
يونيو) (06 بتاريخ) ملحضر  I.وفًقا 

شركة) حساهمي  فإن  (،2022

برأسمال) (، («CSCEC MAROC SA«

حقرها) يقع  درهم،) (300.000,00

حممد) شارع  (199 في) الرئي�ضي 

سميمة،)إقاحة جوهرة حيد سميمة,)

الدارالبيضاء) (35 رقم) (,6 ال7ابق)

املحكمة) لدى  واملسجلة  (، املغرب)

رقم) تمت  بالدارالبيضاء) التجارية 

909.991)،)تقرر):

اإلدارة) حجلس  عضوية  -تجديد 

 LIU والسيد) (ZHOU Sheng للسيد)

Lu)ملدة)6)سنوات وتأكيد والية السيد)

حجلس) كرئيس  (ZHOU Sheng

اإلدارة وكمدير عام.)

-إنتهاء)والية السيد)FU Xin)كعضو)

حجلس اإلدارة.)

 SUN Jian السيد) -تعيين 

 19 حواليد) حن  الجنسية،) صيني 

(, (Hunan في) (1983 أأس7س)

 Alger,( rue( des( Frères في) املقيم 

 Chikirous,( Staoueli,( cité( des( 56

السفر) لجواز  وحاحل  (Logements

.PEI363281(رقم

القانوني) اإليداع  II.تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

 2022 يوليو) (1 في) بالدارالبيضاء،)

برقم)830612.
الرئيس

126 P

 GUSTO شـركـة
 IMMOBILAIRE

كوستو إحوبليار
السجل التجاري :36.323

تأسيس شركة
 9 بمقـتضـى عـقد عـرفي بسال يوم)
ذات) تأسيس شركة  تم  يوليو2022)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

حميزاتها كالتالي):
التسمية): كوستو إحوبليار.

الهدف :
أعمال حختلفة أوبناء.

اإلنعاش العقاري.
)الـمـقر اإلجـتماعـي):)سال رقم)961 
حكرر شارع ابن سينا بلوك)23)ق7اع)

12)حي السالم.)
حدد) (: اإلجـتماعـي) الرأسمال 
في) للشركة  اإلجـتماعـي  الرأسمال 
إلى) حـقـسـم  درهـم  (100  000.00
1000حـصـة حن فـئة)100)درهـم حرة)

نقدا.
 1000 أيوب) املعروفي  السيد 

حصة.
ويوقعها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
أير) ملدة  أيوب  املعروفي  السيد 

حمدودة.
حن) (% (5 خصم) بعد  (: األرباح)
األرباح لإلحتياط القانوني يوزع الباقي)
في) حساهمتهم  حسب  الشركاء) على 

الرأسمال.)
باملـمـكـمة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
 21 بـتـاريـخ) بسال  اإلبتدائية 
ورقم) (593 رقـم) تمـت  يوليو2022)

السجل التجاري)36323 .
للخالصة والنشر

127 P

SJMFLEX MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدود ذات 

شريك وحيد
برأسمال قدره : 2800.00 أورو
املقر الرئي�ضي : تجزئة د بلوك أ 

بقعة 29 ب املن7قة الحرة للتصدير 
ل7نجة 90100 طنجة

رفع رأس املال
اإلستثنائي) العام  الجع  بمقت�ضى 
تمت  (2022 يونيو) (28 املؤرخ بتاريخ)

املصادقة حن طرف الشريك الوحيد)

 SJMFLEX MOROCCO لشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد على القرارات التالية)

:

بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 

حن) ليتمول  أورو  (1500.000

2800.000)أورو) 1300.000)أورو إلى)

 150.000 إنشاء) خالل  حن  وذلك 

سهما بقيمة)10)أورو للسهم الواحد.

األسهم) هذه  بتمرير  اإلقرار  تم 

حع) املقاصة  خالل  حن  الجديدة 

بمبلغ) واملستمقة  السائلة  الذحم 

الشركة) لفائدة  أورو  (1500.000

.SJM.CO.LTD

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 
حن القانون) (1 واملادة) (6 تغيير املادة)

األسا�ضي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

ب7نجة) التجارية  باملحكمة  القانوني 

يوليو) (29 بتاريخ) (256112 تمت)

.2021

128 P

FIDUMED CONSILTING

S.A.R.L

شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسمال):)100.000)دهم

املقر الرئي�ضي):)199،)شارع الزيراوي رقم)13 

الدارابيضاء

الهاتف):)05.22.21.61.96

الفاكس):)05.22.26.11.19

 MANUFACTURING

INTERIORS AUTOMOTIVE
SARL

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)

1)يوليو)2022)تم تأسيس شركة ذات)

حسؤولية حمدودة باملميزات التالية):

(: الشركة) إسم 

 MANUFACTURING INTERIORS

 AUTOMOTIVE SARL PAR

.ABREVIATION MIA S.A.R.L

ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.

 38 رقم  ق7عة   : املقرالرئي�ضي 

الصناعي  التسارع  حن7قة  و90 

تيكنوبوليس 11100سال.

رأسمال الشركة : 200.000 أورو.

الغرض اإلجتماعي : 

تصنيع أأ7ية حقاعد السيارات.

جميع  وبيع  إستغالل  إقتناء،  أخذ، 

بهذه  املتصلة  والبراءات  العمليات 

األنش7ة.

إدارة،  تأجير،  إقتناء،  إنشاء، 

وفروع  تجاري  أصل  أي  وإستئجار 

استخداحها  يمكن  وورش  وحصانع 

حن  ألي  األشكال  حن  شكل  بأي 

األأراض املذكورة أعاله.

اكتساب حصالح أو املشاركة بأي 

شكل حن األشكال في أي حؤسسة أو 

شركة تكون أنش7تها حماثلة أو ذات 

صلة بأنش7ة الشركة أو حن املحتمل 

أن تعزز ت7ويرها.

املعاحالت  جميع  عام  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة التي قد تتعلق بشكل حباشر 

أو أير حباشر بموضوع الشركة أو بأي 

أشياء أو ذات صلة.

اإلدارة : اإلدارة حوكلة إلى السيد 

عابدي صالح.

توزيع الحصص :

 10000)حصة لفائدة الشركة

.AFI INDUSTRIAL S.R.L

10000)حصة لفائدة الشركة

 CONCORDIA HOLDING

.S.R.L

املدة):)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 

رقم)39358.

129 P
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BBC PARTENERS

 SARL

 BD. ZERKTOUNI ETAGE SC IMM 185

ZERKTOUNI CASABLANCA

KALIANA RESTAURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 139، 
زنقة اتباري تجزئة شونتيمار 
عمارة اتباري، حركز األعمال 

ال7ابق السفلي املحل 2 حعاريف 
الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات 
املسؤوليةاملحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري 
550631

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) (2022 حارس) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KALIANA RESTAURANT
تجهيز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتقديم ال7عام وتوصيله.
(،139 (: اإلجتماعي) املقر  عنوان 
عمارة  تجزئة شونتيمار  اتباري  زنقة 
اتباري، حركز األعمال ال7ابق السفلي 

املحل 2 حعاريف الدارالبيضاء.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.
حبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم حقسم كالتالي :
 1.000 لكسيمي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه  لكسيمي  حمزة  السيد 
دار  إقاحة  لكبير،  عرسة   1 تجزئة 
لينا، ال7ابق 2، الشقة 3 املعاريف 

الدارالبيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
السيد   : الشركاء  حسيري  وحواطن 
 1 تجزئة  عنوانه  لكسيمي  حمزة 
عرسة لكبير، إقاحة دار لينا، ال7ابق 

2، الشقة 3 املعاريف الدارالبيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يوليو)2022)تمت رقم)832266.
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RS NETWORK
فسخ شركة وتعيين حصفي للشركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
ش.ذ.م.م) (RS NETWORK لشركة)
تقرر) (202 املنعقد يوم فاتح أكتوبر)

حا يلي):
فسخ الشركة.

السيد) للشركة  حصفي  تعيين 
في) املزداد  صبري،) ر�ضى  حممد 
حغربي) بالرباط،) (1980 أبريل) (26
الجنسية والحاحل لب7اقة التعريف)
والقاطن) (A931260 عدد) الوطنية 
الرايس) زنقة  (1 عمارة) بالرباط 

حارسيل الشقة رقم)1)القبيبات.
بالرباط) الشركة  لتصفية  حقر 
15)أكدل) 9)رقم) شارع األب7ال شقة)

الرباط.
القانوني) املسير  ملهام  حد  وضع 
الوحيد للشركة بعد تبرئة ذحته حن)

كل حتابعات.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
عدد) تمت  (2022 أأس7س) فاتح 

.126861
بمثابة حقت7ف وبيان
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PATHE RABAT
شركة أسهم حبس7ة

الرأسمال : 2.516.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : إقاحة صباح عمارة 
احيلشيل رقم 5، جر 1 سيم، الرباط 

املغرب 
املسجل بالسجل التجاري للرباط 

تمت رقم 199215
إعالن قانوني

العادي) العام  الجمع  على  بناء)
 29 في) املنعقد  الشركة  ملساهمي 
يونيو)2022)تقرر عدم الحل املسبق)

للشركة.

بقلم) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ3  بالرباط  التجارية  املحكمة 
رقم126921  تمت  أأس7س2022)
والتسجيل التعدلي بالسجل التجاري)
 2022 أأس7س) (3 بتاريخ) للرباط 

تمت رقم)6550.
لإليداع،)الرئيس
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SENSUS MAROC
شركة حساهمة ذات 

الرأسمال : 1.200.000.00 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة أوريزون، 
ال7ابق 5، تجزئة رقم 9 حاندارونا 
300، سيدي حعروف الدارالبيضاء 

املغرب 
املقيدة بالسجل التجاري 

بالدارالبيضاء تمت عدد 551381
إعالن قانوني

عقب نقل املقر اإلجتماعي للشركة)
أوريزون،) عمارة  التالي  العنوان  إلى 
حاندارونا) (9 رقم) تجزئة  (،5 ال7ابق)
الدارالبيضاء) حعروف  سيدي  (،300

املغرب تم):
تسجيل الشركة بالسجل التجاري)
أأس7س) (2 بتاريخ) للدارالبيضاء)
بموجب طلب التسجيل عدد) (2022

.25103
الش7يب على الشركة حن السجل)
التجاري للرباط بتاريخ)23)حاي)2022 
 3683 بموجب طلب التش7يب عدد)
فبالتالي تم تسجيل الشركة بالسجل)
عدد) تمت  البيضاء) للدار  التجاري 

.551381
لإليداع والنشر،)رئيس حجلس اإلدارة
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SEWS-CABIND MAROC
شركة أسهم حبس7ة

ذات الرأسمال : 350.000.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : املن7قة الصناعية 
احمد بن ايشو، كم 9 طريق الرباط 

عين حرودة املحمدية
املسجل بالسجل التجاري للمممدية 

تمت عدد 13111

إعالن قانوني
في إطار الجمع العام أير العادي)

تقرر (،2022 أبريل) (8 في)  املنعقد 

حا يلي):

أسهم) إلى شركة  الشركة  تمويل 

حبس7ة لإلحثتال باألحكام القانونية.

السيد) تعيين  على  الحفاظ 

ملدة) للشركة  رئيسا  بالنكو  أندريا 

الجمع) أاية  إلى  أي  واحدة،) سنة 

العام الذي سيعقد للمصادقة على)

حسابات السنة املالية املنتهية في)31 

حارس)2023.

تعيين أعضاء)في اللجنة التنفيذية)

للشركة ملدة سنة واحدة،)أي إلى أاية)

الجمع العام الذي سيعقد للمصادقة)

على حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)حارس)2023.

السيد أندريا بالنكو.

السيد كيو�ضي إتو.

السيد هييدا تاكايوكي.

السيد هيديكي ناكاحورا.

األسا�ضي) النظام  صياأة  إعادة 

للشركة وفقا لذلك.

السجل) في  التقييد  تسوية 

التجاري للمنشأة الثانوية التالية):

طريق) األدارسة  زنقة  (: العنوان)

حراكش،)املن7قة الصناعية برشيد).

الكابالت) تصنيع  النشاط 

الكهربائية.

الضريبة املهنية):)90121269.

أندريا) السيد  (: القانوني) املمثل 

بالنكو.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

فاتح) بتاريخ  باملحمدية  اإلبتدائية 

 1993 عدد) تمت  (2022 أأس7س)

بالسجل) التعديلي  والتسجيل 

فاتح) بتاريخ  للمممدية  التجاري 

أأس7س)2022)تمت عدد)1101.

لإليداع،)الرئيس
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شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة)3)عمارة)2)(شركة التبغ))طريق القني7رة)

سال

AMJAD NET
S.A.R.L AU

رأسمالها : 10.000 درهم
املقر اإلجتماعي : سال تجزئة الرباطي 

حسجد األزهر 1925 سيدي حو�ضى
حسجلة بالسجل التجاري بسال 

تمت رقم 16195
تصفية شاحلة ونهائية لشركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
بمقت�ضى حمضر الجمع العام أير)
عادي بتاريخ)9)يوليو)2022)واملنعقد)
شركة) تصفية  تقرر  الشركة،) بمقر 

AMJAD NET بصفة شاحلة ونهائية.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تمت) (2022 يوليو) (25 بتاريخ) بسال 

رقم)39326.
شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة
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 GROUPE SCOLAIRE شركة
AL QAMARIYA PRIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 1.119.800.00

املقر اإلجتماعي : دوار زويهرات تجزئة 
الهاشمي 1 حد كورت خنيشات 

سيدي قاسم
وفقا ملحضر اإلجتماع اإلستثنائي)
بتاريخ) العينية  املساهمة  وعقد 
حسيرة) قررت  (2022 يوليو) (20
 GROUP SCOLAIRE AL الشركة)

QAMARIYA PRIVE SARL)حا يلي):
 GROUP شركة) رأسمال  زيادة 
 SCOLAIRE AL QAMARIYA
وقدره) عيني  بمبلغ  (PRIVE SARL
1.019.800.00)درهم على الرأسمال)
درهم) (100.000.00 وهو) القديم 

حوزعة على النمو التالي):
190.000.00)قيمة ق7عة أرضية.
ثالثة) تجهيزات  قيمة  (90590.00

أقسام حا قبل التمدرس.

199.260.00)قيمة تجهيزات ثالثة)

أقسام إبتدائي.

1019.800.00)املجموع).

 GROUP شركة) رأسمال  ادن 

 SCOLAIRE AL QAMARIYA PRIVE

 1.119.800.00 هو) أصبح  (SARL

حصة) (11.198 إلى) حقسمة  درهم 

 100.00 واحدة) كل  تمن  إجتماعية 

درهم.

على) األسهم  هذه  تخصيص  يتم 

النمو التالي):

 5819 جميلة) الهادي  السيدة 

حصة إجتماعية).

 5819 سعاد) الخجالي  السيدة 

حصة إجتماعية).

حصة) (11198 (: املجموع)

إجتماعية.

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع 

قاسم) بسيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 

 353 2022)تمت رقم) يوليو) (21 يوم)

رقم السجل التجاري)29101.
حن أجل النسخ والبيان
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SOCIETE OUGHZIA TRANS
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : دوار أوالد أزية 

قيادة حوالي عبد القادر حدكورت 

سيدي قاسم 

22)حاي) طبقا لعقد خاص بتاريخ)

العادي) الغير  العام  للجمع  (2018

 SOCIETEOUGHZIA املسير لشركة)

ب) يقدر  برأسمال  ش.م.م  (TRANS

بدوار  حقرها  درهم  (100.000.00

أوالد أزية قيادة حوالي عبد القادر 

حدكورت سيدي قاسم قرر حا يلي :

سليماني  السيد  املسير  إستقالة 

شركة  تسيير  حن  الرحيم  عبد 

 SOCIETE OUGHZIA TRANS

SARL ش.م.م.

 SOCIETE نهائية لشركة  تصفية 

OUGHZIA TRANS SARL ش.م.م.

أوالد  بدوار  حدد  التصفية  حقر 

القادر  عبد  حوالي  قيادة  أزية 

حدكورت سيدي قاسم.

اإليداع القانوني):)لقد تم بالحكمة)

يوليو) (21 يوم) بلقصيري  اإلبتدائية 
السجل) رقم  (291 رقم) تمت  (2022

التجاري)995.
حن أجل النسخ والبيان
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 STE. INTELEGENCE

SERVICE CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ش.و
رأسمالها : 1.200.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : داور اسرافح 

سيدي عمر الحا�ضي سيدي قاسم

طبقا لعقد خاص بتاريخ)12)فبراير)

2022)تم تأسيس شركة ش.م.م.ش.و)

ذات الصفات التالية):

إسم) تممل  الشركة  (: التسمية)

 STE. INTELEGENCE SERVICE

 CONSTRUCTION SARL AU

الشركة تهتم ب :

أشغال حختلفة.

حفاوض.

اسرافح  داور   : اإلجتماعي  املقر 

سيدي عمر الحا�ضي سيدي قاسم.

في  حدد  لقد   : الرأسمال 

على  حقسم  درهم   1.200.000.00

كل  تمن  إجتماعية  حصة   12000

واحدة 100.00 درهم.

للمسير  التسيير حخول   : التسيير 

السيد اوكوا عبد القادر.

الربح : حن الربح الصافي تخصم 5 

% لإلحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني لقد تم باملحكمة 

يوليو   1 يوم  بلقصيري  اإلبتدائية 

السجل  رقم   229 رقم  2022 تمت 

التجاري 865.
حن أجل النسخ والبيان
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BERIC شركة
حكتب الدراسات والتمثيالت 

الصناعية والتجارية
شركة حجهولة اإلسم

رأسمالها : 3.139.500.00 درهم
حقرها اإلجتماعي : 16 شارع احيل 

زوال الدارالبيضاء
السجل التجاري 31291

الجمعية) حداوالت  بمقت�ضى 
يوليو) (9 العاحة الغير العادية بتاريخ)

2022)تقرر حا يلي):
تمديد أرض الشركة إلى):

املخصصة) الخام  املواد  إستيراد 
التجميل) حستمضرات  لصناعة 

وحستمضرات النظافة الجسدية.
تصدير) وتصنيع،) أو  إستيراد 
التجميل) حستمضرات  وتوزيع 

وحنتجات النظافة الجسدية.
وتوزيع) وتصنيع،) أو  إستيراد 
الغذائية) واملواد  الغذائية  املكمالت 
ألنظمة) املخصصة  واملشروبات 

أذائية حعينة.
وتوزيع) وتصنيع،) أو  إستيراد 

حنتجات التغذية الرياضية.
إستيراد وتوزيع األجهزة ال7بية.

الع7ور) حنتجات  جميع  شراء)
وتصنيعها) وإعدادها  وبيعها 
واإلتجار) وتصديرها  وإستيرادها 
حستمضرات) حثل  عام  بشكل  بها 
التجميل والكولونيا والع7ور وحا إلى)
ذلك بإستثناء)املنتجات الصيدالنية.

والتمثيل) والبمث  الدراسة 
والبيع والتمضير والتصنيع) والشراء)
والتصدير) واإلستيراد  والتعبئة 

والتجارة.)
املنتجات) لجميع  عام  بشكل 
الكيماوية واملواد الخام وحواد التعبئة)
والتغليف والتعبئة األكثر تنوعا حن)
خصيصا) املعدة  أو  األنواع  جميع 
وحستمضرات) الدوائية  للصناعة 

التجميل والع7ور.
النظام) حن  (3 املادة) تمديث 
األسا�ضي بعد القرارات التي اتخذها)

هذا الجمع.
النظام) حن  (6 املادة) تمديث 
الجمعية) قرارات  بعد  األسا�ضي 
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 12 في) املنعقدة  العادية  أير  العاحة 
حاي)2009.

صالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)25)يوليو)2022 

تمت رقم)832261.
بكتابة) بالتعديل  التصريح  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بتاريخ)25 
حن) (29951 تمت رقم) (2022 يوليو)

السجل الترتيبي.
للمقت7ف والبيان
رئيس املدير العام
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CMR LSTONE
تكوين شركة حساهمة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام) وضع  تم  (،2022 يونيو) (2
عقاري) توظيف  لشركة  األسا�ضي 
شكل) تمت  حخففة  تسيير  بقواعد 
شركة حساهمة تكمن حميزاتها فيما)

يلي):
شركة) حساهمة  شركة  (: الشكل)
تسيير) بقواعد  عقاري  توظيف 

.SPI-RFA(حخففة
.CMR LSTONE(:(التسميىة

الغرض):)هيأة التوظيف الجماعي)
العقاري.

حقر الشركة):)الدارالبيضاء)112،)
شارع أنفا.

املدة):)99)سنة.
(: الشركة) رأسمال 

50.000.000.00)درهم.
حن فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.
IRG REAL ESTATE (: املتصرفون)
املمثلة حن طرف السادة أحين عمور،)
ل7في بوجندار حممد جابر خملي�ضي)

وفؤاد بوخنيف.
السيد) (: اإلدارة) حجلس  رئيس 

ل7في بوجندار.
IRG REAL ESTATE(:(املدير العام
املمثلة حن طرف السيد أحين عمور.

السيدة) (: اإلدارة) حجلس  كاتبة 
ياسمينة برادة.

 HDID(حراقب الحسابات):)حكتب
طرف) حن  املمثل  (&( ASSOCIES

السيد حممد حديد.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 يوليو) (6 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تمت رق)830399.
الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التجارية للدارالبيضاء)
رقم) تمت  (2022 يوليو) (6 بتاريخ)

.599.161
146 P

L’ACEROLA
 تكوين شركة ذات حسؤولية 

حمدودة بشريك وحيد
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام) وضع  تم  (،2022 يونيو) (20
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
حمدودة بشريك وحيد تكمن حميزاتها)

فيما يلي):
حسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

حمدودة بشريك وحيد.
.L’ACEROLA(:(التسمية

الغرض):)اإلنعاش العقاري.
الدارالبيضاء) (: الشركة) حقر 
املن7قة) اللوجستيكية  املس7مة 

الصناعية أوالد صالح.
املدة):)99)سنة.

 10.000.00 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

 DISLOG REAL(:(الشريك الوحيد
STATE)املمثلة حن طرف السيد ر�ضى)

قرحان.
حن فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.
املدبر):)السيد ر�ضى قرحان.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 18)يوليو) للدارالبيضاء)بتاريخ)

تمت رقم)831991.
الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التجارية للدارالبيضاء)
رقم) تمت  (2022 يوليو) (18 بتاريخ)

.550.063
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CRYSTAL ADVERTISING

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 2.555.600.00 درهم

الكائن حقرها : الدارالبيضاء 3 شارع 

املسيرة الخضراء ال7ابق الثالث

السجل التجاري 299.653

إستقالة وتعيين حدبر جديد
أير) العاحة  الجمعية  بموجب 

العادية للشركاء)املنعقدة في)26)أبريل)

2022)تمت حعاينة وإقرار حا يلي):

إستقالة السيد حنصف بلخياط)

زوكاري حن حهاحه كمدبر.

تعيين السيد عادل بصري بصفته)

حدبرا جديدا للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 18)يوليو) للدارالبيضاء)بتاريخ)

تمت رقم)831988.
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CRYSTAL MEDIA

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 2.555.600.00 درهم

الكائن حقرها : الدارالبيضاء 3 شارع 

املسيرة الخضراء ال7ابق الثالث

السجل التجاري 289.021

إستقالة وتعيين حدبر جديد
بموجب قرارات الشريك الوحيد)

حعاينة) تمت  (،2022 يوليو) بتاريخ8)

وإقرار حا يلي):

بوقدير) كريمة  السيدة  إستقالة 

حن حهاحها كمدبرة.

تعيين السيد عادل بصري بصفته)

حدبرا جديدا للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 18)يوليو) للدارالبيضاء)بتاريخ)

تمت رقم)831989.
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R.S EL QATTAN
SARL

ر.س االكتان

 رأس املال : 20.000 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 63 زردال 

سكتور 2 بوقنادل سال

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بسال) (

لشركة) األسا�ضي  القانون  وضع  تم 

حمدودة املسؤولية وذات املواصفات)

التالية):)

االكتان) ر،س  (: شركة) التسمية 

ش.م.م.
زردال) (63 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

سكتور)2)بوقنادل سال.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 200 حن) حكون  درهم  (20000.00

لكل) درهم  (100.00 فئة) حن  حصة 

حصة لفائدة):

 100 الق7ان) رضوان  السيد 

حصة.

السيد سعيد الق7ان)100)حصة.

الغرض):)تاجر.

املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: املسير)
سعيد) والسيد  الق7ان  رضوان 

الق7ان ملدة أير حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تمت  (2022 يوليو) (28 بتاريخ)

السجل التجاري)36331.
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 ITKANE CONTACT CENTER
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

شريك وحيد
رأسمالها : 100000 درهم

تمويل املقر اإلجتماعي
للشركة) الوحيد  املسير  بقرار حن 

 ITKANE CONTACT CENTER

السيد سيدي عادل بوطالب،)حاحل)

رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

BE1011015)تقرر حا يلي):
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للشركة) اإلجتماعي  املقر  حويل 

شارع حدأشقر) (99 (: للعنوان التالي)

شقة)01)ال7ابق السفلي ديور الجاحع)

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أأس7س) (2 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022)تمت رقم)159399.

151 P

ORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 10.000 درهم

تمويل املقر اإلجتماعي
للشركة) الوحيد  املسير  بقرار حن 

السيد يونس) (ORIZON SARL AU

للب7اقة) الحاحل  السالم،) عبد  بن 

 A930291 رقم) الوطنية  التعريف 

تقرر حا يلي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 

الريمان،) تجزئة  (: التالي) للعنوان 

الفوارات) (،2 س) حمل  (3 ب) إقاحة 

تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أأس7س) (2 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022)تمت عدد)100689.
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STE SMZA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل التجاري : 192855

الرأسمال اإلجتماعي : 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : شارع املغرب العربي 

عمارة كراكشو املدخل ب الرقم 

5 - الرباط -

اقفال تصفية شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل) بالرباط  (2022 يونيو) (28

لشركة ذات) (2022 يونيو) (30 بتاريخ)

عن) (SMZA املحدودة) املسؤولية 

إقفال تصفية الشركة تقرر حا يلي):

اقفال تصفية الشركة)؛

تم تعيين السيدة) (: تقرير املصفي)

سناء)زحزاحي قائمة بأعمال التصفية)

العربي) املغرب  شارع  الشركة  بمقر 

 5 الرقم) ب  املدخل  كراكشو  عمارة 

-)الرباط)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
للبيان والنشر
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STE DIRECT PRESSING

SARL AU

رقم السجل التجاري : 161865

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى حمضر حؤرخ بالرباط) (

وضع) تم  (2022 يونيو) (28 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الغسيل) حصبنة  (: الهدف)

بالعمليات) والكي  والتصفية 

امليكانيكية)(تشغيل حنشأة))؛

االستيراد والتصدير)؛

التجارة.

شقة رقم) (30 عمارة رقم) (: املقر)

حوالي شارع حوالي احمد الوكيلي) (8

حسان الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)10.000)درهم.

أير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

حمدودة حن طرف):

حهدي السبي7ي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(: تمت رقم) (2022 يوليو) (28 بتاريخ)

.126159
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SOCIETE ECO-STRAD

SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (2022 حاي) (19

ش.م.م ذات شريك وحيد كما يلي):

SOCIETE ECO- (: التسمية)

STRAD SARL AU

رأسمال الشركة : 100.000

االستشارة  اإلدارة،   : الهدف 

واألعمال املختلفة أو البناء.

الشقة   1 عمارة   : الشركة  حقر 

 1 شرفة  أ  ش7ر  الرابع  ال7ابق   99

حكناس.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد إسماعيل رزوق.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (19 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

التجاري) السجل  رقم  تمت  (2022

.56913

155 P

SOCIETE APPEL - TRAVAUX

SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 حاي) (30

ش.م.م كما يلي):

 SOCIETE APPEL - (: التسمية)

TRAVAUX SARL

رأسمال الشركة : 100.000.00.

أو  املختلفة  األعمال   : الهدف 

البناء.

حقر الشركة : رقم 312 السويقة 

القديمة حكناس.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد كري7ي ر�ضى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (18 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

التجاري) السجل  رقم  تمت  (2022

56161)؛
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INNOV COMPTA

S.A.R.L.A.U

Résidence Atlantic Imm k

Appt 2 c.y.m Rabat a

Tel(:(06(62(23(33(83

E-mail(:(innovcompta@gmail.com

FRAQUEMAR MAROC
إنشاء شركة حمدودة املسؤولية 

(S.A.R.L(
طبقا لعقد عرفي سجل في رباط)

وضع) تم  (2022 يونيو) (01 بتاريخ)

حمدودة) لشركة  الخاصة  األنظمة 

املسؤولية تتميز بالخاصيات التالية):

شركة) (: الشركة) اسم 

شركة) («FRAQUEMAR MAROC«

حمدودة املسؤولية.

حوضوع الشركة):

وتهدف الشركة إلى):

في) والخدحات  املنتجات  بيع 

واملوارد) ال7اقة  إدارة  ق7اعات 

ال7بيعية وحماية البيئة وبشكل أعم)

التجارية) املالية  املعاحالت  جميع  (،

العقارية) أو  املنقولة  والصناعية 

املتعلقة بشكل حباشر أو أير حباشر)

باألشياء)املنصوص عليها أعاله)،)وحن)

املحتمل أن تساهم في تنمية املجتمع.

اتلونتيك،) إقاحة  (: الشركة) حقر 

الرباط حي يعقوب) (2 شقة) (K عمارة)

املنصور.

تم تمديد حدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة اعتبارا حن تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري إال في حالة تمديد)

األجل.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 10.000،00 حجموع) في  الشركة 

درهم،)حوزعة على)100)سهم حن100 

درهم لكل حنهما،)حدفوعة بالكاحل.

طرف) حن  اإلدارة  سّير 
ُ
ت (: اإلدارة)

أير) ملدة  (، جرافيل) إيفان  السيد 

حمدودة.

في) السنة  تبدأ  (: املالية) السنة 

الواحد) في  وتنتهي  يناير  حن  الفاتح 

سنة) تنتهي  ديسمبر،) حن  والثالثين 

الشركة األولى في)31/12/2022.
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حال) إلنشاء) (% (5 (: توزيع األرباح)

االحتياط القانوني حن الربح الصافي.

إلى) الربح  تخصيص  وسيتم 

املساهم الوحيد.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم)126109
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MIIT PARTNER

SARL

رأسمالها : 30.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 30 شقة 8 شارع 

حولى احمد لوكيلي حسان الرباط

RC(N °161809

تأسيس
بالرباط حؤرخ  عقد   بمقت�ضى 

أقيم نظام تأسيس) (،2022 يوليو) (5

وذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

املميزات التالية):

 MIIT PARTNER (: التسمية)

.SARL

استشارات   : اإلجتماعي  املوضوع 

تكنولوجيا املعلوحات.

رأسمال الشركة : حدد في 30.000 

درهم حقسم إلى 300 حصة حن قيمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

يوم  حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجاري.

املقر اإلجتماعي : 30 شقة 8 شارع 

حولى احمد لوكيلي حسان الرباط.

سفيان  نبيل  السيد   : التسيير 

فضلي  طارق  والسيد   TA 68885

TA12330 بموجب القانون األسا�ضي 

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تمت رقم)161809.
بمثابة حقت7ف وبيان

املسير
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L’AVENIR DE BEAUTE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ش.ذ.م.م.ش.و

ذات الرأسمال : 10.000.00 درهم
حقرها اإلجتماعي  : شارع لالسماء 
زنقة سيدي قاسم عمارة 2 شقة 9 

تابريكت سال
العام) الجمع  حداولة  بعد 
 2022 يونيو) فاتح  ليوم  االستثنائي 
قرر تفكيك املسبق للشركة ووضعها)

على التصفية.
كمأحور) العام  الجمع  عين 
لفقي) وفاء) السيدة  للتصفية 
كمسيرة للشركة حع تمتيعها بجميع)
عملية) إنهاء) قصد  الصالحيات 
واألصول) املوارد  وتمقيق  التصفية 

املوجودة.
شارع) في  التصفية  حقر  حدد 
لالاسماء)زنقة سيدي قاسم عمارة)2 

شقة)9)تابريكت سال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)26)يوليو)2022)تمت)39393.
159 P

ائتمانية إني كاونساي ش.ذ.م.م
شارع الحسن الثاني انجل)6)عمارة)1)شقة رقم3 

ال7ابق االول املركز تمارة
Tél(:(05-37-64-10-18

شركة يحيى الزهراء
» ش ذ م م»

إأالق الشركة
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
بتاريخ تمارة  في  املوقع   االستثنائي 
ذات) لشركة  (2022 يونيو) (21
حسؤولية حمدودة يميى الزهراء)»)ش)

ذ م م»)قرر الشريك الوحيد حا يلي):
-)إأالق الشركة)؛

-)تبرئة ذحة حصفي الشركة)؛
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (-
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 
تمت (،2022 يوليو) (5  بتمارة بتاريخ)

رقم)8919.
للنشر والبيان
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ائتمانية إني كاونساي ش.)ذ م م)

شارع الحسن الثاني انجل)6)عمارة)1)شقة رقم3 

ال7ابق االول املركز تمارة

Tél(:(05-37-64-10-18

شركة ف.ب كوم
»ش ذ م م»

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة)

 2022 يوليو) (19 بتاريخ) الرباط  في 

حسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس  تم 

والتي) وحيد  بشريك  حمدودة 

خاصياتها كالتالي):)

كوم ف.ب  شركة  (:  التسمية)

»)ش ذ م م».

الهدف اإلجتماعي):)هدف الشركة)

داخل املغرب أو خارجه هو):

االستشارات في حجال التسيير)؛

االنتاج السمعي البصري)؛

 االستشارات في العالقات العاحة

و االتصال)؛

وعموحا جميع العمليا ت املا لية)
التجارية الصناعية املتعلقة با ملنقول)

حباشراو) بشكل  املرتب7ة  بالعقار  أو 

أيرحباشر بالهدف اإلجتماعي لت7وير)

الشركة.

شقة) (30 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

زنقة حوالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

تبث في حبلغ) (: راس حال الشركة)

 1000 إلى) حقسمة  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية حن فئة)

للواحدة حقسمة كالتالي):

حصة) (1000 بوفال) فائزة 

اجتماعية

بوفال) فائزة  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) وذلك  للشركة  وحيدة  حسيرة 

أيرحمدودة.

التوقيع اإلجتماعي):)قبلت الشركة)

لجميع) بوفال  فائزة  املسيرة  توقيع 

العقود التي تتعلق بها.

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)
إلى الحادي والثالثين حن ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) (,2022 أأس7س) (2 بتاريخ)

السجل التجاري):161931.
للنشر والبيان
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ائتمانية إني كاونساي ش.)ذ م م)

شارع الحسن الثاني انجل)6)عمارة)1)شقة رقم3 

ال7ابق االول املركز تمارة

شركة فردوس النخيل
» ش ذ م م»

إأالق الشركة
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
بتاريخ تمارة  في  املوقع   االستثنائي 
ذات) لشركة  (2022 يونيو) (28
»فردوس النخيل) حسؤولية حمدودة)
»)ش ذ م م قرر الشريك الوحيد حا)

يلي):
إأالق الشركة)؛)

تبرئة ذحة حصفي الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تمت (2022 يوليو) (18  بتمارة بتاريخ)

رقم)8596.
للنشر والبيان
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 KAMIL شركة
 MAINTENANCE

REPARATION
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�ضي : 15 شارع األب7ال 
شقة رقم 9 اكدال الرباط

العام) الجمع  لقرار  تبعا 
 2022 يونيو) (16 بتاريخ) االستثنائي 
 KAMIL MAINTENANCE لشركة)
حمدودة) شركة  (REPARATION
املسؤولية ذات الشريك الوحيد تم)
إقرار تصفية الشركة وتسمية السيد)
عبد الباسط كمال كمصفي للشركة)
شارع) (15 التصفية ب) وتمديد حقر 

األب7ال شقة رقم)9)اكدال الرباط.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم)195656 

وبتاريخ)21)يونيو)2022.
163 P

WEB MEDIA EDIT
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 
شريك واحد

رأس املال : 10.000 درهم املقر 
اإلجتماعي : 15 شارع االب7ال، رقم 

9، اكدال، الرباط
السجل التجاري : 159515 الرباط

عقب صدور قرار حن الجمع العام)
(،2022 أبريل) (29 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر حا يلي):
يأذن املساهمون،)بعد قراءة البيع)

املقترح لألسهم املقدحة،)بهذا البيع.
استقالة) وتقبل  الشركة  تقر 
حنصبه) حن  ق7اب  طارق  السيد 
كمدير وتقرر تعيين السيد عمر حريني)

الذهبي حديرا جديدا)؛
املادتين)) تعديل  املساهمون  يقرر 

6،)1،)13)و16)بالقانون األسا�ضي.
في) القانوني  اإليداع  إجراء) تم 
 22 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
2022،)وبالسجل الزحني تمت  يوليو)

رقم)6225.
164 P

KEBAB AND GRILL
SARL

RC : 161855
بمقت�ضى القانون األسا�ضي املؤرخ)
تقرر تأسيس) (2022 يونيو) (28 بتاريخ)
 KEBAB AND اسم) تممل  شركة 
GRILL SARL شركة خاصيتها كالتالي :

 KEBAB AND GRILL : التسمية
حمدودة املسؤولية,

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)
باملغرب وخارجه)؛

وعمليات) السريعة  الوجبات 
امل7اعم)؛

للوجبات) خفيفة  وجبة  تناول 
السريعة.

الشركة) حقر  (: اإلجتماعي) املقر 

حدد في العنوان التالي):)حي املنزه رقم)

366)حي يعقوب حنصور الرباط.

تأسست) (: القانونية) املدة 

الشركة ملدة)99)سنة ابتداء)حن تارخ)

التأسيس النهائي لها.

رأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

 100.000) حبلغ) في  حدد  الشركة 

درهم))قسمت إلى)(1000))حصة حن)

حائة درهم لكل حصة دفع كليا ويمثل)

حساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

حن طرف):

 (50.000) كويس) حعاد  السيد 

درهم)؛

 (50.000) كويس) أيمن  السيد 

درهم.

بأكملها) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

39)تجزئة) أيمن كويس القاطن برقم)

املغرب،) تمارة  الذهب  واذ  عبادي 

 16 بتاريح) حزداد  الجنسية  حغربي 

1998)حاحل للب7اقة الوطنية) أبريل)

.AD289230(رقم

بسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تمت رقم)6369.

165 P

ZAHRAT AL FIRDAOUS
SARL AU

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) قد  بالرباط،) (2022 26)يوليو)

وضع القانون األسا�ضي لشركة تممل)

الخصائص التالية):

 ZAHRAT AL (: التسمية)

FIRDAOUS SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجتماعي):)حقهى،)صالون)

الشاي،)جميع أنواع املأكوالت)؛

أعمال حتنوعة)؛
االستيراد والتصدير)؛

تقديم الخدحات)؛
التجارة)؛

جميع أنواع املناسبات حثل تنظيم)
وحفالت) والتعميد،) امليالد،) أعياد 

الزفاف،)والسهرات حع األصدقاء)...
درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

على الشكل التالي):
 1000 (: الزبيدي) هدى  السيدة 

حصة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
رقم) ج  بلوك  (: اإلجتماعي) املقر 
ال7ابق الثالث ديور الحوحر حي) (82

يعقوب املنصور الرباط.
املسيرة):)السيدة هدى الزبيدي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.161931

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم)126893 

بتاريخ فاتح أأس7س)2022.
166 P

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م
رقم)38)إقاحة جنان عالل شارع طارق بن)

زياد)-)تمارة
حكتب املحاسبة

تأسيس شركة ذات حسؤولية حمدودة)
ش.م.م.ش.و

AKID DELICE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
18)يوليو)2022)بتمارة،)حيث تم وضع)
حمدودة) لشركة  التأسي�ضي  القانون 
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

ش.م.م.ش.و.
 AKID DELICE SARL (: التسمية)

AU
الهدف اإلجتماعي):)حمون الحفالت)

وخدحات التموين)؛
التموين) ولوازم  (حعدات  استراد)

وخدحات التموين))؛
بصفة عاحة كل العمليات املالية،)
أو) حباشر  بشكل  املرتب7ة  التجارية 
وكذا) الشركة  بموضوع  حباشر  أير 
العمليات التي حن شأنها تنمية الشركة.
املقر اإلجتماعي):)تجزئة رياض أوالد)

ح7اع ق7اع)3)رقم)906)-)تمارة.
حدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
حقسمة) درهم  (100.000.00 حبلغ)
درهم) (100 1000)حصة حن فئة) إلى)
وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها حن طرف):
السيد):)حمادي الخياي7ة):)1000 

حصة.
التسيير):)حمادي الخياي7ة يعتبر)

حسير الشركة ملدة أير حمدودة.
حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 8621 رقم) تمت  تمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ)2)أأس7س)2022.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى)(سوفيكاس)

167 P

DIMA CHANGE شـركـة
ش.م.م 

شارع املسيرة زنقة 1 رقم 99 تجزئة 
اشن دار الكبداني

الدريوش
الـجـمـعية) حـمـضـر  بـمـقتـضـى 
08)يوليو) الـعـاحة االسـتثـنائـية بـتـاريـخ)
 DIMA صادق شريك شركة) (2022
ش.م.م عـلـى قرار تفويت) (CHANGE
5000)حصة للسيد الرشيدي أحمد)
ليصبح رأسمال الشركة حقسما كما)

يلي):
الرشيدي أحـمد)5000)حصة)؛

قرار) على  الشركاء) صادق  كما 
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملـمكـمـة) الـقـانونـي  اإليداع  تـم 
15)يوليو) اإلبتدائية بالـنـاظـور بـتـاريخ)

2022)تـمـت رقـم)2619.
168 P
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GUSTO IMMO شـركـة
ش.م.م 

تجزئة األحل رقم 18 حي صوناصيد 
سلوان 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بمقـتضـى عـقد عـرفي بالناطور)06 
يوليو)2022)وضـع الـقـانـون األسـاسـي)

لـشـركـة حـمـدودة الـمسـؤولـيـة):
 GUSTO شـركـة) (: الـتسـمـية)

IMMO)ش.م.م.)
حنعش) (: اإلجتماعي)) الـغرض 

عقاري)
الـعـمـليـات) جـمـيـع  عـاحة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط) الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة حـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة.
األحل) تجزئة  اإلجتماعي).) الـمـقر 
سلوان) صوناصيد  حي  (18 رقم)

الناظور.
 100  000.00 رأس املـال الشـركـة)
فـئة) حن  1000حـصـة  حـقـسـم) درهـم 

100)درهـم.
حـن) الـشـركـة  تـسـير  (: التـسيـير)
طـرف السيد حدو�ضي الحسن السيد)
قريوح) والسيدة  حيمون  الحدو�ضي 

نجاة)
الـشـركـاء):

حدو�ضي الحسن)300)حـصـة)؛
حدو�ضي حيمون)900)حـصـة)؛

قريوح نجاة)300)حـصـة.
باملـمـكـمة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
يوليو) (19 اإلبتدائية بالناطور بـتـاريـخ)

2022)تمـت رقـم)2692.
169 P

LINA RIM GAZ شـركـة
ش.م.م 

حي البستان ايلو 359 
الناظور

تـأسيس الشـركـة
بمقـتضـى عـقد عـرفي بالناطور)01 
يوليو)2022)وضـع الـقـانـون األسـاسـي)

لـشـركـة حـمـدودة الـمسـؤولـيـة):
 LINA RIM شـركـة) (: الـتسـمـية)

GAZ)ش.م.م.)

الـغرض اإلجتماعي)):)توزيع الوقود)
الـعـمـليـات) جـمـيـع  عـاحة  وبـصـفـة 
تـرتـبـط) الـتـي  والـعـقـاريـة  الـتـجـاريـة 

بـصـفـة حـبـاشـرة بـهـدف الـشـركـة
البستان) حي  اإلجتماعي).) الـمـقر 

ايلو)359)الناظور)
 100  000.00 رأس املـال الشـركـة)
فـئة) حن  1000حـصـة  حـقـسـم) درهـم 

100)درهـم.
التـسيـير):)تـسـير الـشـركـة حـن طـرف)
والسيد) حص7فى  البارودي  السيد 

العجوري سمير.
حص7فى) البارودي  (: الـشـركـاء)

500)حـصـة)؛
العجوري سمير)500)حـصـة.

باملـمـكـمة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
يوليو) (25 اإلبتدائية بالناظور بـتـاريـخ)

2022)تمـت رقـم)3298.
170 P

COCHES RIO DE ORO شـركـة
ش.م.م 

حركز بني شيكر بني انصار الناظور
بمقـتضـى حمضر الجمعية العاحة)
 2022 يوليو) (25 بتاريخ) االستثنائية 
 COCHES RIO صادق شركاء)شركة)
تفويت  قرار  ش.م.م على   DE ORO
علي  العمراني  للسيد  حصة   1661
حقسما  الشركة  رأسمال  ليصبح 

كما يلي :
العمراني علي)2500)حصة)؛

قرار) على  الشركاء) صادق  كما 
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملـمـكـمة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
فاتح) بـتـاريـخ  بالناظور  اإلبتدائية 

أأس7س)2022)تمـت رقـم)3939.
171 P

HA COMPUTER
SARL AU

تأسيس شركة
بمقـتضـى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
وضع قانون لشركة) (2022 يوليو) (6
حمدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

التي تممل الخصائص التالية):
 HA COMPUTER (: التسمية)

.SARL AU
املقر الرئي�ضي : 15 شارع األب7ال 

رقم أكدال الرباط.
االستيراد  تجارة   : النشاط 
أجهزة  وبيع  والتسويق،  والتصدير 

الكمبيوتر بالتجزئة.
الرأسمال : 10.000 درهم.

يتم تسيير الشركة حن قبل السيد 
للب7اقة  الحاحل  ادبيا،  الحسين 
الوطنية رقم AD223996، ملدة أير 

حمدودة.
املـمـكـمة) تم  (: الـقـانـونـي) اإليـداع 
 2022 يوليو) (28 بالرباط) التجارية 
السجل) رقم  (6391 الرقـم) تمـت 

التجاري):)161825.
172 P

 FL FAIDI CARRIERE
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION EFCMC
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
وضع قانون أسا�ضي) (2022 حاي) (18
ذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 
شريك واحد والتي تممل الخصائص)

التالية):
 FL FAIDI ( (: التسمية)
 CARRIERE MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION (EFCMC(

.SARL AU
15)شارع األب7ال) (: املقر الرئي�ضي)

رقم أكدال،)الرباط.
ححجر الستخراج حواد) (: النشاط)

البناء)أعمال حتنوعة.
الرأسمال):)100.000)درهم.

حن) وإدارتها  الشركة  تسيير  يتم 
الحاحل) الفي�ضي  سعد  السيد  قبل 
 A102082 ( رقم) الوطنية  للب7اقة 

ملدة أير حمدودة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يونيو) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
2022)تمت الرقم)5996)رقم السجل)

التجاري):)161163.
173 P

 SOCIETE (COMPOSITE

)INDUSTRIE MAROC

IF : 1106496 RC

 ICE : 161191$

001521039000088

القرارات) حمضر  بموجب 

بتاريخ) الوحيد  للشريك  املختل7ة 

قرار) اتخاذ  تم  (،2022 يونيو) (30

بمبلغ) الشركة  حال  رأس  تخفيض 

حن) أي  درهم،) (95.000.000

65.000.000)إلى)20.000.000)درهم)

بقيمة) سهم  (950.000 بإلغاء) وذلك 

100)درهم للسهم،)وذلك الحتصاص)

العجز املسجل في املرحلة حن جديد)

في حدود سنة)31)ديسمبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)2022،)تمت رقم)832213.

174 P

 SOCIETE MOROCCO

 NORTH AFRICA HOLDING

SARL AU

IF : 1110214 RC

 ICE :  192335

002850012000061

الغير) القرارات  حمضر  بموجب 

املؤرخ) الوحيد  للشريك  العادية 

اتخاذ) تم  (2022 يونيو) (13 بتاريخ)

القرارات التالية):

الوحيد) الشريك  اسم  تغيير 

 GOLF NORTH حن) للشركة 

.AFRICA HOLDING CO SA

 RAZIYAT HOLDING باالسم)

.COMPANY

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)2022،)تمت رقم)832225.

175 P
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)0531115912/053111

SANI EXPO SARL شركة
تقسيم الحصص اإلجتماعي

تجديد القانون األسا�ضي للشركة
العام) الجمع  حمضر  حسب 
حاي) (29 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 SANI EXPO((2022)قرر شركاء)شركة
 1.500.000 الرأسمال) ذات  (SARL
درهم والتي يوجد حقرها))ب)21)شارع)
بلكراد ساحة إي7اليا املحيط الرباط.
حصة) (3950 تفرقة) إلى  اللجوء)
بن) الفقيد  يمتلكها  التي  اجتماعية 
طاهر حص7فى لفائدة ورتثه):)السيد)
السيد زكرياء) بن طاهر عبد الكريم،)
بنسعمر،) حينة  السيدة  طاهر،) بن 
السيدة بن طاهر أحال والسيدة إكرام)
بن7اهر،)حسب عقد اإلراثة املسجل)

بتاريخ)21)أكتوبر)2020)؛
البند) فإن  التقسيم  لهذا  وتبعا 
1)حن القانون األسا�ضي للشركة) رقم)

سيصبح على الشكل التالي):
(: الل7يف) عبد  طاهر  بن  السيد 

2850)حصة اجتماعية)؛
 2850 (: بن طاهر سهام) السيدة 

حصة اجتماعية)؛
 2850 (: لبنى) طاهر  بن  السيدة 

حصة اجتماعية)؛
(: الكريم) عبد  طاهر  بن  السيد 

1006)حصة اجتماعية)؛
 932 (: حينة) بنسعمر  السيدة 

حصة اجتماعية)؛
 1006 (: زكرياء) طاهر  بن  السيد 

حصة اجتماعية)؛
 3503 (: أحال) طاهر  بن  السيدة 

حصة اجتماعية)؛
 503 (: إكرام) طاهر  بن  السيدة 

حصة اجتماعية.
حجموع الحصص):)15000)حصة))

اجتماعية.
حجموع الحصص):)15000)حصة)

اجتماعية.
تجديد القانون األسا�ضي للشركة)
بمقت�ضى) عليه  حنصوص  هو  كما 

حمضر الجمع العام االستثنائي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أأس7س) (3 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022،)تمت رقم)126991.
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 SOCIETE GREEN TOUCH
SARL D’ AU

ذات الرأسمال 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : الرباط، زنقة عبد 
العزيز بوطالب إقاحة باب تاحسنا 

ال7ابق األر�ضي رقم 12
العام) الجمع  حداولة  بعد 
2022،)قرر) 8)يوليو) االستثنائي ليوم)
ووضعها) للشركة  املسبق  التفكيك 

على التصفية.
كمأحور) العام  الجمع  عين 
للتصفية السيدة شوقي زينب،)حسيرة)
 GREEN شركة) إلدارة  قانونية  أير 
TOUCH SARL D’AU)القاطنة ب)9،)
زنقة فرحات حشاد إقاحة حبروكة،)
حع) القبيبات الرباط،) (13 شقة رقم)
قصد) الصالحيات  بجميع  تمتعها 
إنهاء)عملية التصفية وتمقيق املوارد)

واألصول املوجودة.
الرباط،) في  التصفية  حقر  حدد 
زنقة عبد العزيز بوطالب إقاحة باب)

تاحسنا،)ال7ابق األر�ضي رقم)12.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)

.126893
177 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م

5،)املركز التجاري ابن سينا أكدال الرباط

الهاتف):)0531115912/053111

ONE LIVING SARL شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
املوقع) الشركة  نظام  بمقت�ضى 
 2022 يونيو) (21 بتاريخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):
شركة)) (: اإلجتماعية) التسمية 

.ONE LIVING SARL

الغرض اإلجتماعي):)

شراء)جميع أرا�ضي املبنية وكراؤها)؛

لالستخدام) املباني  تشييد 

التجاري أو السكنى أو لالستخداحات)

الصناعية واستغالل هذه املباني إحا)

إلى) بتقسيمها  أو  الكراء) طريق  عن 

طوابق وشقق حن أجل استغاللها.

وتقسيم) العقاري  اإلنعاش 

األرا�ضي بصفة عاحة.

املقر اإلجتماعي) (: املقر اإلجتماعي)
عين) (1 ( ز) (31 رقم) (2 تجزئة بوفروي)

عتيق،)تمارة.

درهم) (180.000 (: الرأسمال)

 100 حصة بقيمة) (1800 حقسم إلى)

النمو) على  حوزعة  للواحدة  درهم 

التالي)؛

)السيد سعيد الوالي):)900)حصة)

اجتماعية)؛

 900 (: سمية) حزكلدي  السيدة 

حصة)؛

1800)حصة) (: حجموع الحصص)

اجتماعية.

التسيير):)السيد الوالي سعيد.

حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3))أأس7س) اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

2022)تمت رقم)8630.

178 P

GL PACK SARL
رأسمالها 100.000 درهما

سجل تجاري 161983

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بتاريخ)1)يوليو)2022)تمت صياأة)

 GL PACK ( النظام األسا�ضي لشركة)

املسؤولية،) حمدودة  شركة  (SARL
حقرها) درهما،) (100.000 رأسمالها)
رقم) األب7ال،) شارع  (15 اإلجتماعي،)

9،)أكدال،)الرباط.

حسني) خالدي  أحمد  السيد 

 A ( رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 

361229))بـ)500)حصة)؛

السيد حكيم أناس العلمي الحاحل)
للب7اقة الوطنية رقم))AD202991))بـ)

500)حصة)؛
جميع) بيع  (: التجاري) النشاط 

املواد الغذائية وأيرها.
بصفة) الشركة  تسيير  فوض 

حزدوجة،)ملدة أير حمددة،)للسادة.
الحاحل) حسني  خالدي  أحمد 

للب7اقة الوطنية رقم)A 361229)؛
الحاحل) العلمي  أناس  حكيم 

.AD202991(((للب7اقة رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 2022 أأس7س) (3 بتاريخ) بالرباط 

تمت رقم)126929.
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 SOCIETE RAHMAN INVEST
SARL

RC 450323
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يونيو) (1 الغير العادي املنعقد بتاريخ)

2022)تم اتخاذ القرار التالي):
حممد) عباس  السيد  تعيين 
حسن علي حسين الشواف،)القاطن)
(،38 املبنى) (2 شارع) (9 ببيان الق7عة)
 1981 أأس7س) (16 بتاريخ) املزداد 
السفر) لجواز  والحاحل  بالكويت،)
جديد) كمسير  (،P05115523 رقم)

للشركة.
 تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية

بالدار البيضاء)بتاريخ)19)يوليو)2022 
تمت عدد)831210.

180 P

 SOCIETE RAHMAN EL
JADIDA SARL

RC 450379
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يونيو) (1 الغير العادي املنعقد بتاريخ)

2022)تم اتخاذ القرار التالي):
حممد) عباس  السيد  تعيين 
حسن علي حسين الشواف،)القاطن)
(،38 املبنى) (2 شارع) (9 ببيان الق7عة)
 1981 أأس7س) (16 بتاريخ) املزداد 
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السفر) لجواز  والحاحل  بالكويت،)
جديد) كمسير  (،P05115523 رقم)

للشركة.
 تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية

 2022 8)يوليو) بالدار البيضاء)بتاريخ)
تمت عدد)830968.
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 SOCIETE SOCIETE Z & R
DETAILING CENTER SARL

زيد & أر ديتايين سانتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ذات) تأسيس شركة  تم  (2022 يوليو)
حسؤولية حمدودة خصائصها كالتالي):

 Z(&(R( (DETAILING( (: التسمية)
CENTER)زيد))&)أر ديتايين سانتر.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
حسؤولية حمدودة.

وبيع) السيارات  أسل  (: الهدف)
حواد التنظيف.

املقر اإلجتماعي):)حي الوفاق عمارة)
3139)حتجر)1)تمارة.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

السيد رضوان يسوف):)50)حصة)
السيد زايد كزوز):)50)حصة.

املدة):)99)سنة.
زايد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الوطنية رقم)) للب7اقة  الحاحل  كزوز 
AD 293692))حسير للشركة ملدة أير)

حمدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  (
التجاري للممكمة اإلبتدائية بتمارة)
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)

.8628
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 COLAZIONE COFFEE SARL
AU

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتمارة)
شركة) تم إنشاء) (2022 يونيو) (20 في)
حن شريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

واحد بالخصائص التالية):

 STE COLAZIONE ( (: التسمية)
.COFFEE SARL AU

درهم،) (100.000 (: املال) رأس 
حقسمة على)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
تجاري) حمل  (: الشركة) حقر 
هكتار) (29 تجزئة) السفلي  بال7ابق 

سكتور)5)رقم)126)تمارة.
قاعة) حقهى،) (: املؤسسة) هدف 

شاي،)حخبزة وحلويات.
الشريك الوحيد):)عصام البمري.

املسير للشركة ملدة أير حمدودة)
عصام البمري.

 136891 رقم) التجاري  السجل 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 28)يوليو) اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

تمت رقم)8616.
183 P

ENJOY ENGINEERING
بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
حمدودة بشريك وحيد والتي تممل)

الخصائص التالية)):
 ENJOY (: التسمية)

.ENGINEERING
.SARL AU(:(الصيغة القانونية

الهدف اإلجتماعي):
كمبيوتر) حصمم  حملل،) حبرحج،)

(بيع براحج كمبيوتر).
تكوين حستمر.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع أنوال) (23 (: املقر اإلجتماعي)
 9 رقم) حكتب  (11 فلوري) إقاحة 

حيموزة القني7رة.
املسير):)يونس بعناني.

رقم السجل التجاري):)66191.
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BAB AL FAOUZ INVEST
بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تممل  والتي  حمدودة 

التالية)):
 BAB AL FAOUZ (: التسمية)

.INVEST
.SARL(:(الصيغة القانونية

الهدف اإلجتماعي):
أو) التجارية  اإلدارة  حقاول 

الصناعية)؛
حنعش عقاري.

حقاول بناء)وأشغال حختلفة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 STE( ASSIL( AL( BOUGHAZ( :

900)حصة.
(: الجليل) عبد  أحمد  السيد 

100حصة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع أنوال) (23 (: املقر اإلجتماعي)
 9 رقم) حكتب  (11 فلوري) إقاحة 

حيموزة القني7رة.
املسير):)أحمد عبد الجليل.

رقم السجل التجاري):)66103.
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CCGT AGREGATS SARL
�ضي �ضي جي طي أكريكا ش.م.م

طرف) حن  حمرر  عقد  بمقت�ضى 
حوثقة) العوفي،) صونية  األستاذة 

بالرباط بتاريخ)8)و)23)حارس)2022.
التسمية):)�ضي �ضي جي طي أكريكا)

CCGT AGREGATS SARL(.ش.م.م
(،91 السوي�ضي،) الرباط،) (: املوقع)

زنقة ايت باها.
الهدف):

الغرض حن الشركة بشكل حباشر)
أو أير حباشر.

املعاحالت) جميع  أعم،) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
األوراق املالية أو العقارات املتعلقة)
بشكل حباشر أو أير حباشر باألشياء)
آخر) �ضيء) بأي  أو  أعاله  املذكورة 
حشابه أو حرتبط أو يمتمل أن يعزز)

ت7ويره.
املدة):)99)سنة.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
100)حصة) 100.000)حقسمة إلى) في)
درهم) (1000 بقيمة) اجتماعية 

للواحدة كالتالي):
لشركة) اجتماعية  حصة  (99
YATZ HOLDING)املمثلة حن طرف)

السيد يوسف التازي.
1)حصة اجتماعية للسيدة سلمى)

تازي.
التسيير):)عين كمسير للشركة.

الساكن) التازي  يوسف  السيد 
تجزئة) زنقة أيت باها،) (،91 بالرباط)
والحاحل) السوي�ضي،) املنظر الجميل،)
 A رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

.195992
السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
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STE EXCAMINES
SARL

طرف) حن  حمرر  عقد  بمقت�ضى 
حوثقة) العوفي،) صونية  األستاذة 
بالرباط بتاريخ)01)و23)حارس)2022.

التسمية):)إكسكاحين ش م م.
 91 السوي�ضي،) الرباط،) (: املوقع)

زنقة أيت باها.
الشركة) حن  الغرض  (: الهدف)

بشكل حباشر أو أير حباشر):
املحاجر والتعدين.

املعاحالت) جميع  أعم،) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
األوراق املالية أو العقارات املتعلقة)
بشكل حباشر أو أير حباشر باألشياء)
آخر) �ضيء) بأي  أو  أعاله  املذكورة 
حشابه أو حرتبط أو يمتمل أن يعزز)

ت7ويره.
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املدة):)99)سنة.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

حصة) (100 إلى) حقسمة  درهم 

درهم) (1000 بقيمة) اجتماعية 

للواحدة كالتالي):

لشركة) اجتماعية  حصة  (99

.YATZ HOLDING

السيد يوسف) املمثلة حن طرف 

التازي.

للسيدة) اجتماعية  حصة  (01

سلمى تازي.

التسير):

عين كمسير للشركة):

الساكن) التازي  يوسف  السيد 
تجزئة) باها  أيت  زنقة  (91 بالرباط)

والحاحل) السوي�ضي،) املنظر الجميل،)

رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

.A195992

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

187 P

فاص جستيون

حكتب املحاسبة والدراسات والخدحات

DADY CASH SERVICES
SARL AU

س ت رقم : 161151

تأسيس
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ فاتح يوليو)2022،)تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد وذات املميزات)

التالية):

 DADY CASH (: التسمية)

.SERVICES SARL AU

الغرض):)تمويل األحوال الوساطة)

املالية.

تقديم الخدحات.
شارع) زاوية  (: اإلجتماعي) ( املقر)

الحاج حسن وزنقة حماد أو حو�ضى،)

عمارة رقم)2،)دكان رقم)21،)عكاري،)

الرباط.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

قام) الوحيد  الشريك  (: املحاصة)

نقدا) املكتتبة  الحصص  بتقديم 

واملوزعة على الشكل اآلتي):

زروالي) الل7يف  عبد  السيد 

100.000)درهم للحصة الواحدة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم حقسمة) (100.000 الشركة في)

 100 1000)حصة اجتماعية حن) إلى)

درهم للحصة الواحدة.

5%)حن األرباح) :)تخصص) األرباح)

يوزع) والباقي  القانوني  لالàحتياط 

على الشريك الوحيد.

عبد) السيد  عين  (: التسيير)

الل7يف زروالي حسيرا وحيدا وحوقعا)

وحيدا للشركة وملدة أير حمددة.

السنة) تبتدئ  (: املالية) السنة 

حتم) في  وتنتهي  يناير  فاتح  في  املالية 

شهر ديسمبر حن نفس السنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تمت  (،2022 يوليو) (25 بتاريخ)

.126591
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STE INTERVENTIONS

ET REPARATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

21 زنقة لين7رد شقة رقم 9

املحيط الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
تقرر) (،2022 يوليو) فاتح  بتاريخ 

حا يلي):

إلى) الشركة  تسمية  تغيير 

 STE INTERVENTIONS ET

.REPARATIONS

بإضافة) الشركة  نشاط  توسيع 

ذات) املركبات  أنواع  جميع  تأجير 

الدفع الرباعي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

يوليو) (28 يوم) بالرباط  التجارية 

2022،)تمت رقم)126113.

189 P

FLORALYS INFO

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بتاريخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

تم تمرير) بالرباط،) (2022 يوليو) (21

حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تممل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):

 FLORALYS (: حقاولة) (: التسمية)

INFO)شركة ذات حسؤولية حمدودة)

بشريك وحيد.

الهدف):)بيع واصالح وتوزيع أجهزة)

الكمبيوتر واألجهزة املكتبية.

أثاث املكتب.

ضاية) زنقة  (6 (: اإلجتماعي) املقر 

عوا ال7ابق الرابع الشقة)16،)أكدال)

الرباط.

سنة) (99 (: الشركة) قيام  (: حدة)

ابتداء)حن تاريخ تأسيسها النهائي.

ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة حن فئة)

حوزعة كالتالي):

  1000 أيت قدور) السيدة شيماء)

حصة.

التسيير واإلحضاء):

أير حمدودة) ملدة  الشركة  تسيير 

حن طرف.

السيدة شيماء)ايت قدور.

بتوقيع) حلزحة  الشركة  تصبح 

شيماء)ايت قدور.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة.

 %5 بعد اقت7اع) (: تقسيم األرباح)

كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

أأس7س) (3 يوم) بالرباط  التجارية 

2022،)تمت الرقم)161985.
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SELLANYPHONE AFRICA
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بتاريخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
2022)في الرباط تم تمرير) 18)يوليو)
التي) شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تممل املميزات التالية):
 SELLANYPHONE (: التسمية)

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
الهواتف) وبيع  شراء) (: الهدف)
وأجهزة) اللوحية  واألجهزة  الذكية 
الجديدة) املحملة  الكمبيوتر 
إفريقيا،) واملستعملة في جميع أنماء)

تجارة األدوات الكهربائية.
استيراد) وامللحقات  الغيار  وق7ع 

وتصدير،)تقديم الخدحات.
ضاية) زنقة  (6 (: اإلجتماعي) املقر 
عوا ال7ابق الرابع الشقة)16)أكدال،)

الرباط.
حدة قيام الشركة):

99)سنة ابتداء)حن تاريخ تأسيسها)
النهائي.

ب) يقدر  (: ( الشركة) رأسمال 
 1000 ألى) حقسم  درهم  (100.000
للواحدة) درهم  (100 حصة حن فئة)

حوزعة كالتالي):
 LA STE SELLANYPHONE

EUROPE 980)حصة.
السيد عبد هللا حداد)10)حصة.

السيد سهيل حداد)10)حصة.
التسيير واإلحضاء):)تسيير الشركة)
السيد) طرف  حن  حمدودة  أير  ملدة 

عبد هللا حداد.
تصبح الشركة حلزحة بتوقيع عبد)

هللا حداد.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة.
تقسيم األرباح):

بعد اقت7اع)5%)كاحتياط قانوني،)
يوزع الباقي حسب قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
أأس7س) (2 يوم) بالرباط  التجارية 

2022،)تمت الرقم)161981.
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CO.PROPRIETE ROUTE 

DE FES
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بتاريخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

21)يوليو)2022)في الرباط،)تم تمرير)

حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تممل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):

حقاولة) (: التسمية)

 CO.PROPRETE ROUTE DE

شركة ذات حسؤولية حمدودة) (FES

بشريك وحيد.

الهدف):)الت7وير العقاري.

النشاط السياحي.

الوساطة في تأجير العقارات.
ضاية) زنقة  (6 (: اإلجتماعي) املقر 

أكدال) (16 عوا ال7ابق الرابع الشقة)

الرباط.

حدة قيام الشركة):

99)سنة ابتداء)حن تاريخ تأسيسها)

النهائي.
رأسمال الشركة):

حقسم) درهم  (100.000 ب) يقدر 

درهم) (100 1000)حصة حن فئة) إلى)

للواحدة حوزعة كالتالي):
االوراوي) عائشة  لال  السيدة 

1000)حصة.

التسيير واإلحضاء):

أير حمدودة) ملدة  الشركة  تسيير 

حن طرف.

السيدة لال عائشة األوراوي.

بتوقيع) حلزحة  الشركة  تصبح 

السيدة لال عائشة األوراوي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة.

تقسيم األرباح):

بعد اقت7اع)5%)كاحتياط قانوني،)

يوزع الباقي حسب قرار الشركاء.

التجارية) باملحكمة  التسجيل 

للرباط يوم)2)أأس7س)2022،)تمت)

الرقم)161919.
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 CO.PROPRIETE AL

MENZEH
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بتاريخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

21)يوليو)2022)في الرباط،)تم تمرير)

حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات) تممل  التي  وحيد  بشريك 

التالية):

حقاولة) (: التسمية)

 CO.PROPRIETE AL MENZEH

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الهدف):)الت7وير العقاري.

ضاية) زنقة  (6 (: اإلجتماعي) املقر 

أكدال) (16 عوا ال7ابق الرابع الشقة)

الرباط.

حدة قيام الشركة):

99)سنة ابتداء)حن تاريخ تأسيسها)

النهائي.

رأسمال الشركة):

حقسم) درهم  (100.000 ب) يقدر 

درهم) (100 1000)حصة حن فئة) إلى)

للواحدة حوزعة كالتالي):

االوراوي) عائشة  لال  السيدة 

1000)حصة.

التسيير واإلحضاء):

أير حمدودة) ملدة  الشركة  تسيير 

حن طرف.

السيدة لال عائشة األوراوي.

بتوقيع) حلزحة  الشركة  تصبح 

السيدة لال عائشة األوراوي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة.

تقسيم األرباح):

بعد اقت7اع)5%)كاحتياط قانوني،)

يوزع الباقي حسب قرار الشركاء.

التجارية) باملحكمة  التسجيل 

للرباط يوم)2)أأس7س)2022،)تمت)

الرقم)161911.
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ARMA HOLDING

شركة حساهمة

رأسمالها : 50.000.000 درهم

املقر اإلجتماعي : شارع حهدي بن 

بركة تجزئة سمية، تجزئة رقم 5 

السوي�ضي الرباط

السجل التجاري رقم 111319

استقالة وتعيين عضو حجلس 
اإلدارة

لشركة) العام  الجمع  بمقت�ضى 

رأسمالها) (،ARMA HOLDING SA

50.000.000)درهم،)تم اتخاذ بتاريخ)

31)حارس)2022)القرارات التالية):

استقالة السيد فريد حجبي عضو)

حجلس اإلدارة اعتبارا حن)11)ديسمبر)

.2019

أحيزون) ياسمينة  اآلنسة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

ملجلس) عضوة  (A199631 رقم)

اإلدارة.

أحيزون) ياسمينة  اآلنسة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

ملجلس) عضوة  (A199631 رقم)

اإلدارة.

أحيزون) ياسمينة  اآلنسة  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

رقم)A199631)عضوة ملجلس اإلدارة)

الجمع) بنهاية  تنتهي  سنوات  (6 ملدة)

للسنة) بالحسابات  لشركة  العام 

املنتهية في)30)سبتمبرة)2021.

تجديد تفويض حدقق الحسابات)

 3 ملدة) اسماهري  طاهر  السيد 

سنوات تنتهي في نهاية االجتماع العام)

السنة) حسابات  على  للمصادقة 

املالية املنتهية في)30)سبتمبر)2021.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تمت عدد)126901 

بتاريخ)2)أأس7س)2022.
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STE ACCRETIO MAROC
SARL AU

RC : 283097

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

للشريك) العادية  الغير  للقرارات 

أبريل) (21 بتاريخ) املنعقد  الوحيد 

2022،)تم اتخاد القرارات التالية):

 TAREK MESSADI إقالة السيد)

حن حنصبه كمسير للشركة.

 AKRAM BEN السيد) تعيين 

رقم) السفر  لجواز  حاحل  (YAHIA

جديد) كمسير  (،13CZ20811

للشركة.

تمديث النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)2022،)تمت عدد)831211.
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 STE LA PERLA PALACE
SARL AU

شارع حممد الخاحس، زنقة فاس، 

تازة

التعريف الجبائي : 90210296

السجل التجاري : 1993

الضريبة املهنية : 15620352

التعريف الجبائي املوحد : 

000091515000013

ختم تصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تصفية) ختم  تم  (،2022 21)يونيو)

 STE LA PERLA PALACE الشركة)

على) التش7يب  وطلب  (SARL AU

وحن) التجاري  السجل  حن  الشركة 

الضريبة على الشركات.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتازة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تمت عدد) (،2022 يوليو) (28 بتاريخ)

.2022/319
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STE SOCRAT IN LOVE

SARL AU

تأسيس شركة

وضع) (،2022 يوليو) (12 تم بتاريخ)

قانون حنظم لشركة باملميزات التالية):

 SOCRATE IN LOVE (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

(دعم) الخدحة) تقديم  (: الهدف)

العالحات التجارية والشركات).

وكيل املبيعات.

استيراد وتصدير.

شراء)وبيع املنتجات اليدوية.

املقر اإلجتماعي):

حسلم) زنقة  زينيت  أعمال  حركز 

الشقة) الثالث  ال7ابق  بوكار  تجزئة 

19)باب دكالة حراكش.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 

حبلغ)10.000)درهم حقسمة إلى)100 

حوزعة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

كاآلتي):

حروش) شمويل  ليديا  السيدة 

100)حصة.

أير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)

ليديا) السيدة  طرف  حن  حمدودة 

شمويل حروش.

حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى أاية)31)ديسمبر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

حن تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

138191)وسجلت) 2022،)تمت رقم)

الشركة في السجل التجاري بمراكش)

تمت رقم)121153.
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CAREC AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD
 RUE(IMAM(ALI 1ER(ETAGE - 6

FES
تمويل حقر الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)21)يونيو)2022،)فإن الشركاء)
ش ذ م) (FESIGMA للشركة املسماة)
درهم وحقرها) (500.000 م رأسمالها)
الذهب،) واد  قيسارية  اإلجتماعي 
شارع ت7وان األطلس ال7ابق األر�ضي)

فاس،)قرروا تبني القرار اآلتي):
الق7عة) إلى  الشركة  حقر  تمويل 

19)تجزئة عين الشقف)2)فاس.
وبالتالي تعديل البند)9)حن القانون)

األسا�ضي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (28 يوم)

.9030
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ARSAT HOSPITALITY
تكوين شركة حساهمة

تكمن) التي  الشركة  تكوين  تم 
يوليو) (20 بتاريخ) يلي  فيما  حميزاتها 

:(2022
الشكل):)شركة حساهمة.

 ARSAT (: التسمية)
.HOSPITALITY

الغرض):)يكمن أرض الشركة في)
املغرب كما في الخارج في):

تولي املشاركات واملصالح في جميع)
الصناعية،) املقاوالت  أو  الشركات 
أو) املالية  العقارية،) التجارية،)
عن طريق االكتتاب أو شراء) أيرها،)
الشركات،) في  حقوق  أو  السندات 
أيضا) أو  التمالفات،) أو  الجمعيات 
عن طريق التوصية وحنح التسبيقات)
وبجميع الوسائل األخرى) والقروض،)

القانونية.
الشراء،)التوظيف واإلنجاز لجميع)

القيم املنقولة.

القيم) حمفظات  جميع  تدبير 
املغربية أو األجنبية.

أو) التوظيفات  جميع  دراسة 
االستثمارات.

99)سنة ابتداء)حن قيدها) (: املدة)
بالسجل التجاري.

(- البيضاء) الدار  (: الشركة) حقر 
11،)زنقة عالل بن عبد هللا،)ال7ابق)

الرابع.
رأسمال الشركة):)300.000)درهم)
 100 ذات) سهم  (3000 إلى) املقسم 
درهم كقيمة إسمية لكل سهم واحد،)
واملدفوعة) نضيا  بكاحلها  املكتتبة 

القيمة كليا.
عبد) حوالي  السيد  (: املتصرفون)
الساكن بالدار البيضاء) هللا العلمي،)

(املعاريف))-)31)زنقة ابن حزم.
(،AOD PARTICIPATIONS(شركة
 300.000 شركة حساهمة،)رأسمالها)
درهم،)الكائن حقرها بالدار البيضاء،)
11،)زنقة عالل بن عبد هللا،)ال7ابق)

الرابع.
كويلهو) لوبوك  فرانك  السيد 
 FRANCK LEBOUC-GUILHOU
بوعزة) دار  البيضاء) بالدار  الساكن 

إقاحة سليمة،)فيال)12.
فيداروك) (: الحسابات) حراقب 
البيضاء،) الدار  تورنتون،) كرانت 
السالوي،) ادريس  شارع  (،1 (- العنق)

تجزئة املنار.
يتكون) (: واألرباح) االحتياطيات 
الربح) حن  للتوزيع  القابل  الربح 
بعد) املالية،) للسنة  الصافي 
القانوني) لالحتياطي  املخصص 
وتخصيص النتائج الصافية السابقة)
يمكن) الربح،) هذا  وحن  املرحلة،)
جميع) تقت7ع  أن  العاحة  للجميعة 
أن) املناسب  حن  ترى  التي  املبالغ 
أحوال) لجميع  تستعملها كمخصص 
جديد) حن  ترحيلها  أو  االحتياطيات 
وجد) إن  الرصيد  يمنح  أن  يمكن 

للمساهمين على شكل ربيمات.
يخضع) (: قابلية االسهم للتفويت)
لقبول) األأيار  إلى  االسهم  تفويت 

حجلس اإلدارة.

القيام) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحكمة التجاية للدار البيضاء)
رقم) تمت  (،2022 يوليو) (20 بتاريخ)

.831169
تم قيد الشركة بالسجل التجاري)
للدار البيضاء)تمت رقم)550259)حن)

السجل التمليلي.
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 DOMAINE AGRICOLE
SOUIHLA

الزيادة في رأسمال الشركة 
والتخفيض حنه

العادية) أير  العاحة  الجمعية  إن 
للشركة) (2022 حاي) (21 املنعقدة في)
 DOMAINE لتسمية) الحاحلة 
شركة) (AGRICOLE SOUIHLA
بالرباط) حقرها  الكائن  حساهمة،)
اللة) األحيرة  شارع  (،5 السوي�ضي،)
بالرباط) التجاري  (السجل  حريم)

108.321)،)قد قررت):
حن) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 5.902.000 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في)) التفضيلي  الحق  حمارسة  حع 

االكتتاب.
حن) الشركة  رأسمال  تخفيض 
 801.000 إلى) درهم  (5.902.000

درهم.
املوقف) الشرط  تمت  التعديل 
أعاله،) إليها  املشار  العمليات  إلنجاز 
النظام) حن  السادس  الفصل 

األسا�ضي.
إن حجلس اإلدارة،)أثناء)اجتماعه)
عاين) قد  (،2022 يونيو) (6 بتاريخ)
اإلنجاز النهائي للزيادة في الرأسمال إلى)
حنه) والتخفيض  درهم  (5.902.000
درهم وسريان حفعول) (801.000 إلى)
تعديل الفصل السادس حن النظام)

األسا�ضي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ)21)يوليو)2022،)تمت)

رقم)126.513.
200 P
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BIOSEVE
الزيادة في رأسمال الشركة 

والتخفيض حنه
العادية)) أير  العاحة  الجمعية  إن 
للشركة) (2022 حاي) (21 املنعقدة في)
شركة) (BIOSEVE لتسمية) الحاحلة 
بالرباط) حقرها  الكائن  حساهمة 
5)شارع األحيرة اللة حريم) السوي�ضي،)
 (86.099 بالرباط) (السجل التجاري 

قد قررت):
حن) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 1.296.000 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) التفضيلي  الحق  حمارسة  حع 

االكتتاب.
الشركة) رأسمال  حن  التخفيض 
 1.296.000 درهم إلى) (300.000 حن)
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) التفضيلي  الحق  حمارسة  حع 

االكتتاب.
الشركة) رأسمال  حن  التخفيض 
 300.000 درهم إلى) (1.296.000 حن)

درهم.
إن حجلس اإلدارة،)أثناء)اجتماعه)
عاين) قد  (،2022 يونيو) (6 بتاريخ)
اإلنجاز النهائي للزيادة في الرأسمال إلى)
حنه) والتخفيض  درهم  (1.296.000

إلى)300.000)درهم.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2022 21)يوليو) بتاريخ) بالرباط 

تمت رقم)126.515.
201 P

 DOMAINE ELEVAGE
GHARB

الزيادة في رأسمال الشركة 
والتخفيض حنه

العادية) أير  العاحة  الجمعية  إن 
للشركة) (2022 حاي) (16 املنعقدة في)
 DOMAINE لتسمية) الحاحلة 
شركة) (،ELEVAGE GHARB
بالرباط) حقرها  الكائن  حساهمة،)
اللة) األحيرة  شارع  (،5 (- (السوي�ضي))
الرباط) التجاري،) (السجل  حريم)

108.253)،)قد قررت):

حن) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 106.992.000 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) التفضيلي  الحق  حمارسة  حع 

االكتتاب.
الشركة) رأسمال  تخفيض 
إلى) درهم  (106.992.000 حن)

25.692.000)درهم.
املوقف) الشرط  تمت  التعديل 
أعاله،) إليها  املشار  العمليات  إلنجاز 
النظام) حن  السادس  الفصل 

األسا�ضي.
إن حجلس اإلدارة،)أثناء)اجتماعه)
عاين) قد  (،2022 يونيو) (29 بتاريخ)
الرأسمال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 
106.992.000)درهم والتخفيض) إلى)
درهم وسريان) (25.692.000 حنه إلى)
حفعول تعديل الفصل السادس حن)

النظام األسا�ضي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2022)تمت) يوليو) (21 للرباط بتاريخ)

رقم)126.519.
202 P

 ROYAL GOLF DE
MARRAKECH

الزيادة في رأسمال الشركة 
والتخفيض حنه

العادية) أير  العاحة  الجمعية  إن 
للشركة) (2022 حاي) (16 املنعقدة في)
 ROYAL GOLF DE(الحاحلة لتسمية
حساهمة،) شركة  (MARRAKECH
(- (السوي�ضي)) الكائن حقرها بالرباط)
(السجل) شارع األحيرة اللة حريم) (،5
قد) (،(108.329 الرباط) التجاري،)

قررت):
حن) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 29.911.000 إلى) درهم  (300.000
درهم عن طريق إصدار أسهم نضيا)
في) التفضيلي  الحق  حمارسة  حع 

االكتتاب.
حن) الشركة  رأسمال  تخفيض 
 8.928.000 إلى) درهم  (29.911.000

درهم.

املوقف) الشرط  تمت  التعديل 

أعاله،) إليها  املشار  العمليات  إلنجاز 

النظام) حن  السادس  الفصل 

األسا�ضي.

إن حجلس اإلدارة،)أثناء)اجتماعه)

عاين) قد  (،2022 يونيو) (29 بتاريخ)

الرأسمال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

والتخفيض) درهم  (29.911.000 إلى)

وسريان) درهم  (8.928.000 إلى) حنه 

حفعول تعديل الفصل السادس حن)

النظام األسا�ضي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للرباط بتاريخ)21)يوليو)2022،)تمت)
رقم)126.512.

203 P

MR RENOUVO
االنصهار عن طريق االستدحاج 

لشركة MR RENOUVO حن طرف 

EBERTEC شركة

العاحة) بموجب حمضر الجمعية 

ديسمبر) (31 أير العادية املنعقدة في)

2021،)فإن الشركة الحاحلة لتسمية)

حساهمة) شركة  (MR RENOUVO
الكائن) درهم،) (6.000.150 رأسمالها)

حقرها بالدار البيضاء)(عين السبع))-)

املقيدة بالسجل) حمر شجر الليمون،)

رقم) تمت  البيضاء) للدار  التجاري 

1.303،)قد):

اتفاقية) على  نهائيا  صادقت 

نوفمبر) (19 في) املوقعة  االنصهار 

لتسمية) الحاحلة  الشركة  حع  (2021

EBERTEC،)شركة حساهمة رأسمالها)

حقرها) الكائن  درهم،) (30.000.000
بن) سعد  زنقة  (،12 البيضاء) بالدار 
التجاري) بالسجل  واملقيدة  وقاص 

(،1.111 رقم) تمت  البيضاء) للدار 

التي بموجبها قاحت الشركة بتقدحة)

لشركة)EBERTEC)ملجموع حوجوداتها)

(أصولها))إلى أاية)31)ديسمبر)2020،)

املستدحجة) الشركة  تممل  حقابل 

(خصوم)) ح7لوبات) ملجموع  (كسرا))

الشركة املستدحجة)(فتما).

صادقت نهائيا ودون تمفظ كما)
هو ناتج حن اتفاقية االنصهار املشار)

إليها أعاله.
للشروط) االستجابة  أن  سجلت 
عنها) نتج  باالنصهار  املقترنة  املوقفة 
حل الشركة بقوة القانون دون حاجة)

إلى تصفيتها.
االنصهار وتالزحيا حل الشركة قد)
ديسمبر) (31 ( بتاريخ) نهائيين  أصبما 
ونتيجة للمصادقة على هذا) (،2021
االنصهار حن قبل الجمعية العاحة أير)
العادية ملساهمي شركة)EBERTEC)في)

نفس هذا التاريخ.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
(،2022 يوليو) (19 بتاريخ) البيضاء)

تمت رقم)831221.
204 P

EBERTEC
االنصهار عن طريق االستدحاج 

لشركة EBERTEC حن طرف شركة 
MR RENOUVO

العاحة) بموجب حمضر الجمعية 
ديسمبر) (31 أير العادية املنعقدة في)
2021،)فإن الشركة الحاحلة لتسمية)
شركة حساهمة رأسمالها) (EBERTEC
حقرها) الكائن  درهم،) (30.000.000
بن) سعد  زنقة  (،12 البيضاء) بالدار 
التجاري) بالسجل  واملقيدة  وقاص 
للدار البيضاء)تمت رقم)1.111،)قد):
اتفاقية) على  نهائيا  صادقت 
نوفمبر) (19 في) املوقعة  االنصهار 
لتسمية) الحاحلة  الشركة  حع  (2021
حساهمة) شركة  (،MR RENOUVO
درهم،) (6.000.150 رأسمالها)
عين) ( البيضاء) بالدار  حقرها  الكائن 
املقيدة) الليمون،) حمر شجر  السبع،)
البيضاء) للدار  التجاري  بالسجل 
التي عملت هذه) (،1.303 تمت رقم)
(- انصهارها) بقصد  بموجبها  األخيرة 
 EBERTEC طرف) حن  باالستدحاج 
قد حنمتها تقدحة ملجموع حوجوداتها)
(أصولها))إلى أاية)31)ديسمبر)2020،)
املستدحجة) الشركة  تممل  حقابل 
(خصوم)) ح7لوبات) ملجموع  (كسرا))

الشركة املستدحجة)(فتما).
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صادقت نهائيا ودون تمفظ كما)
حن) االنصهار  اتفاقية  حن  ناتج  هو 

طرف الشركة املستدحجة)(فتما).
اتفاقية) لشروط  ت7بيقا  عملت 
رأسمال) في  الزيادة  على  االنصهار 

الشركة إلى)39.212.500.
لهذا) النهائي  االنجاز  عاينت 

االنصهار.
الشركة) أرض  توسيع  قررت 

ليشمل):
لحسابها) العمليات،) جميع 
أو) النقل  في  األأيار  لحساب  أو 

اللوجستيك.
الشراء)والبيع واالستيراد واإلنتاج)
والتسويق للخمور واملقبالت والنبيذ)

والخمور الفوارة.
الفصلين) لذلك  نتيجة  عدلت 
النظام) حن  والسادس  الثالث 

األسا�ضي.
(،229 للمادة) ت7بيقا  أنه  عاينت 
 95.11 القانون) حن  األولى  الفقيرة 
 MR شركة) فإنه  الذكر،) السالف 
بقوة) حلها  تم  قد  (،RENOUVO
القانون ابتداء)حن يوحه دون القيام)

بأي عملية للتصفية.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
(،2022 يوليو) (19 بتاريخ) البيضاء)

تمت رقم)831220.
205 P

FADL INVEST
الزيادة في الرأسمال بتقدحات عينية
تعديالت تالزحية للنظام األسا�ضي

قبول شركاء جدد
اعتماد شكل شركة ذات حسؤولية 
حمدودة وإعادة صياأة النظام 

األسا�ضي تالزحيا
يونيو) (29 بموجب قرارات بتاريخ)
2022،)فإن الشريك الوحيد لشركة)
FADL INVEST)شركة ذات حسؤولية)
رأسمالها) وحيد  بشريك  حمدودة 
حقرها) الكائن  درهم،) (100.000
ال7باري،) زنقة  (،51 البيضاء) بالدار 
بالسجل) املقيدة  احتداد،) املعاريف 
رقم) تمت  البيضاء) للدار  التجاري 

932.611،)قد):

على) تمفظ  ودون  نهائيا  صادق 
التقدحات املقام بها لفائدة الشركة)
عيوش،) عثمان  السادة  طرف  حن 
سليم عيوش واآلنسة سارة عيوش)
التي) شركة  حصة  (16.000 ملجموع)
شركة) رسمال  في  يمتلكونها  كانوا 
حسؤولية) ذات  شركة  (REVETOU
 2.000.000 رأسمالها) حمدودة 
درهم،)الكائن حقرها بالدار البيضاء،)
51،)زنقة ال7باري،)املعاريف احتداد)
للدار) التجاري  بالسجل  واملقيدة 
وكذا) (،219.813 تمت رقم) البيضاء)

كيفيات وشروط هذه التقدحات.
قرر كجازية للتقدحات املقام بها)
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  للشركة 
 23.536.000 اي) التقدحات،) بمبلغ 
 100.000 حن) بذلك  لرفعه  درهم 
عن) درهم  (23.636.000 إلى) درهم 
حصة) (235.360 إصدار) طريق 
درهم) (100 ذات) بالتكافؤ  جديدة 
القيمة) املدفوعة  إسمية  كقيمة 
للمقدحين) كليا  واملمنوحة  بكاحلها 

كجازية لتقدحاتهم كما يلي):
 191.100 عيوش) عثمان  السيد 

حصة.
 99.130 عيوش) سليم  السيد 

حصة.
 99.130 عيوش) سارة  اآلنسة 

حصة.
والنهائي) الفوري  اإلنجاز  عاين 
للزيادة في رسمال الشركة املعنية إلى)

23.636.000)درهم.
الفصلين) لذلك  نتيجة  عدل 
النظام) حن  والسابع  السادس 

األسا�ضي.
قبل بصفتهما شريكين جديدين،)
سارة) واآلنسة  عيوش  سليم  السيد 

عيوش.
اعتمد شكل شركة ذات حسؤولية)
وأعاد) األشخاص  حتعددة  حمدودة 

صياأة النظام األسا�ضي تالزحيا.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
(،2022 يوليو) (25 بتاريخ) البيضاء)

تمتع رقم)832119.
206 P

STE SRETRADE

SARL

رأسمالها اإلجتماعي : 100.000 

درهم

حقرها اإلجتماعي : عمارة حم7ة 

افريقيا حركز تزناخت، ورزازات

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

قرر) (،2022 حاي) (13 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة حا يلي):

تم تمويل املقر اإلجتماعي للشركة)

إلى العنوان اآلتي):

اسفي) طريق  (II املسار) (285 رقم)

حكتب رقم)3،)حراكش

بدال وحكان):)عمارة حم7ة افريقيا)

حركز تزناخت ورزازات.

إعادة تعيين السيد واأزي ابراهيم)

كمسير للشركة ملدة أير حمدودة.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

يونيو) (11 اإلبتدائية بورزازات بتاريخ)

2022،)تمت رقم)290.

207 P

ALTERNA ENERGIE

رقم 89 تجزئة السعادة 2 حركز أوالد 

عبدون، خريبكة

الغير) العام  املحضر  بمقت�ضى 

2022)بمقر) 13)يوليو) العادي بتاريخ)

شركة)ALTERNA ENERGIE)ش ذ م)

م اتخذ املساهمون القرار التالي):

في) كانت  التي  حصة  (2500 بيع)

إلى) بولعمام  حميد  السيد  حوزة 

السيد العميرة حمزة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تعديل القانوني األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 اإلبتدائية لخريبكة بتاريخ)2)أأس7س

2022)تمت رقم)363.

208 P

  AUBERGE CHOCO شركة
ش.د.م.م..د.م.و

رقم 39 زنقة اوالد فتاتة حي السعادة  
خريبكة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بخريبكة تم تأسيس) (2022 23)حاي)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):
 .AUBERGE CHOCO((:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
زنقة) (39 رقم) (: اإلجتماعي) املقر  (

اوالد فتاتة حي السعادة خريبكة.
درهم) (100.000 ( (: حال) الرأس 
قيمة) ( حصة) (1000 على) حوزع 

الحصة)100))درهم.
توزيع رأس املال:

 1000 ( ( السيدة املحفوظ ابودنا)
حصة.

استغالل) (: اإلجتماعي) الهدف 
حخبزة.

بيع املواد الغذائية.
السيد املحفوظ ابودنا) (: التسيير)

ملدة أير حمدودة.
السنة املالية):)تبتدأ في فاتح يناير)
السنة) دجنبر باستثناء) (31 وتنتهي في)
في) التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.
الشركة) تسجيل  تم  (: التسجيل)
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
 1131 اإلبتدائية بخريبكة تمت رقم)

بتاريخ)2)أأس7س)2022.
209 P

ROUIDACOM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
RC N°69263

تفويت حصص الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)
قرر الجمع العام) (،2022 يوليو) (9 في)
 ROUIDACOM لشركة) االستثنائي 
ش م م ذات الشريك الوحيد رأس)
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حقرها) درهم،) (1.000.000 حالها)
تمارة) (33 الوفاء) حي  في  الرئي�ضي 

الغزالي حا يلي):
اجتماعية) حصة  (10.000 نقل)
التي في حوزة السيد حممد زأو إلى)

السيد احمد زأو.
زأو) حممد  السيد  استقالة 
وأصبح بالتالي املسير الوحيد للشركة)
في) الحق  وله  زأو  احمد  السيد  هو 

التوقيع الوحيد.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ)29)يوليو)2022)تمت)

رقم)126820.
210 P

J AFNANE
SARL

 Au(capital(de 200.000 DHS
 Siège(social : Angle

 Aboumahajir(et(Hassan 1 n° 4
VN(Meknès
تأسیس شركة

تم إنجاز القانون األسا�ضي بتاريخ)
لتأسيس) بمكناس  ( (2022 حاي) (25
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية:
 J AFNANE شركة) (: التسمية)

.SARL
النشاط:)حمون الحفالت.

حتعهد املناسبات.
حهاجر) أبو  زاوية  (: الرئي�ضي) املقر 

وحسن)1)رقم)9)م ج حكناس.
حدد رأسمال) رأسمال الشركة:) (-
درهم،) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
حوزعة ب)1000)سهم)،100,00)درهم)
املساهمين) على  حوزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي):
درهم) (50.000 جينات) حميد 

حا يعادل)500)سهم.
درهم) ( (50.000 الصغير) احينة 

حا يعادل)500)سهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)
السيد حميد جينات.)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تمت  حكناس  ملدينة  التجاري 

  .56511

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يونيو) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2022)تمت رقم)2311.

211 P

SOCIETE ATLAS HAFID
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 GARAGE BVD MOULAY

 MALYANA(N° 142 RYAD

 MEKNÈS

تـــــأسیس شـــــركـــــــة
تم إنجاز القانون األسا�ضي بتاريخ)

)بمكناس لتأسيس) (،2022 23)يونيو)

املحددة) ( املسؤولية) ذات  شركة 

بمساهم وحيد باملواصفات التالية:

 SOCIETE ATLAS (: التسمية)

.HAFID SARL AU

النشاط):))االستيراد والتصدير.))

الغذائية) املواد  في  التجارة 

والفالحية.

األشغال املختلفة.

  192 رقم) املتجر  (: الرئي�ضي) املقر 

شارع حوالي حليانة الرياض حكناس.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم،) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

درهم) (100 سهم) (1000 ب) حوزعة 

لكل سهم املوزعة كالتالي):

 100.000 البقالي) الحفيظ  عبد 

درهم أي)1000)سهم.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد عبد الحفيظ البقالي.)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تمت  حكناس  ملدينة  التجاري 

.  56815

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) (21 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2022)تمت رقم)2189.
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 PNEUMATIQUE KORTOBA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : MAGASIN(N° 1,
  IMM 53 SECTEUR 1, KORTOBA

MEKNES
تأسيس شركة

تم إنجاز القانون األسا�ضي بتاريخ)
بمكناس لتأسيس) (،2022 يونيو) (16
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم وحيد باملواصفات التالية:
شركة) (: التسمية)
 PNEUMATIQUE KORTOBA

.SARL AU
النشاط):)بيع و شراء)العجالت.

 01 رقم) ( حتجر) (: الرئي�ضي) املقر 
عمارة)53)ق7اع)1)قرطبة حكناس.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم،) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
درهم) (100، سهم) (1000 حوزعة ب)
املساهمين) على  حوزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي):
درهم) (100.000 يوسف) حملوي 

حا يعادل)1000)سهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)
السيد حملوي يوسف.)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تمت  حكناس  ملدينة  التجاري 

  .56631
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يوليو) (5 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2022)تمت رقم)2531.
213 P

RADIA OPTIC
SARL AU

 Au(capital(de 200.000 DHS
 Local(Commercial(sis(au 5 Rue

30 Hay(Al(Wahda 1  Meknès
تاسيس شركة

تم إنجاز القانون األسا�ضي بتاريخ)
12)نوفمبر)2021،))بمكناس لتأسيس)
املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم وحيد باملواصفات التالية):

 RADIA OPTIC التسمية):)شركة)
.SARL AU

النشاط):)نظاراتي.
املقر الرئي�ضي):)املحل التجارى رقم)

05)شارع)30)حي الوحدة)1)حكناس.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم،) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
درهم) (100 سهم،) (1000 حوزعة ب)
املساهمين) على  حوزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي):
درهم) (100.000 بنضورة) راضية 

حا يعادل)1000)سهم.
املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)
السيدة راضية بنضورة.)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تمت  حكناس  ملدينة  التجاري 

.56513
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يونيو) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2022)تمت رقم)2318.
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شركـة صوفينـور)–)للمماسبـة و اإلعالحيـات)
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

املقر اإلجتماعي:)زاوية شارع حوالي عبد العزيز و)
زنقة واد املخازن))رقم)5)و)8))القني7ـرة

الهاتف:)0531-31-18-11)))النقال:)-65-59
 59-20-06

))الفاكس:)38-25-36-0531

 MAMA MILCH  شركـــة
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

للشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 59، شارع حوالي 
عبد العزيز، إقاحة حوالي

عبد العزيز رقم 9، القني7رة
السجل التجاري عدد : 66.099 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة للشريك الوحيد
حؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2022 يوليو) (21 بتاريخ) بالقني7رة 
للشركة) األسا�ضي  القانون  حرر 
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
للقوانين) تخضع  التي  الوحيد،)
والتي) العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

تخضع للخصائص التالية):
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  »MAMA MILCH« (: التسمية)
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد.
الشريك الوحيد):

السيد كريس7وف حاثياس بيكير،)
املزداد بتاريخ)09)حارس)1910)،)أملاني)
الجنسية،)الحاحل لب7اقة التسجيل)
والساكن)) (LA01151F املغربية عدد)
بني) دوار دحاحنة  بسيدي سليمان،)

كمرة الجماعة القروية القصيبي.
حوضوع الشركة):)

تربية املوا�ضي.
انتاج األلبان.

اإلنتاج الزراعي لتغديه املوا�ضي.
العجول) وتصدير  استيراد 

واملوا�ضي للتربية.
تربية الدواجن.

استغالل املمتلكات الزراعية.
أو) الحيوانية  املوارد  استغالل 

النباتية وحراقبتها.
تجهيز املنتجات الزراعية.
زراعة األرا�ضي الزراعية.

للحمضيات) الزراعي  اإلنتاج 
واملحاصيل) القرعيات  وحزارع 

والفواكه املوسمية.
استيراد وتصدير اإلنتاج الزراعي.

املشاركة املباشرة) وبصفة عاحة،)
جميع) في  للشركة  املباشرة  أير  أو 
والصناعية) التجارية  العمليات 
التي قد) واملالية واملنقولة  ( والتقنية)
وذلك) بموضوعها  حرتب7ة  تكون 
جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 
وحساهمات االندحاجات واالكتتابات)
الحقوق) أو  املالية  األوراق  وشراء)

اإلجتماعية أو أير ذلك.
)املقر اإلجتماعي):

يوجد املقر اإلجتماعي بالقني7رة،)
59،)شارع حوالي عبد العزيز،)إقاحة)

حوالي عبد العزيز رقم)9.
املدة):

تسعة) في  الشركة  حدة  حددت 
ابتداء)حن تاريخ) ((99) وتسعون عاحا)
حا عدا) تسجيلها بالسجل التجاري،)
انمالل حسبق أو االحتداد املنصوص)
للشركة) األسا�ضي  القانون  في  عليه 

والقانون الجاري به العمل.

الحصص):

باالكتتاب) الوحيد  الشريك  قام 

أي) في جميع الحصص اإلجتماعية،)

1.000)بقيمة إجمالية تبلغ)100.000 

درهم.

السيد كريس7وف حاثياس بيكير)

100.000)درهم.

رأس  يبلغ   : اإلجتماعي  الرأسمال 

وهو  درهم،   100.000 الشركة  حال 

اجتماعية  1.000 حصة  إلى  حقسم 

حكتتب  للحصة،  درهم   100 بقيمة 

بالكاحل  حدفوعة  بالكاحل،  بها 

للسيد  بالكاحل  وحخصصة 

الشريك  بيكير  حاثياس  كريس7وف 

الوحيد حقابل حساهمته النقدية في 

الشركة.

السيد كريس7وف حاثياس بيكير)

1.000)حصة اجتماعية.

السنة اإلجتماعية):

سنة،) حدتها  اجتماعية  سنة  كل 

 31 في) وتنتهي  يناير  فاتح  حن  تبتدأ 

دجنبر.)

التسيير):

السيد كريس7وف حاثياس بيكير)

عين كمسير وحيد للشركة ملدة أير)

حمدودة.

األرباح) تمديد  بعد  (: األرباح) (

لالدخار) (5% تسحب) الصافية،)

تنتهي) االقت7اع  هذا  القانوني،)

إجباريته عندحا يكون االدخار وصل)

إلى الخمس حن الرأسمال.

في) والتغيير  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط) بكتابة  التجاري  السجل 

بالقني7رة) اإلبتدائية  باملحكمة 

تمت عدد) (،2022 يوليو) (26 بتاريخ)

بالنسبة لإليداع) (92095 علي التوالي)

بالنسبة للتصريح) (2915 القانوني و)

املودع في السجل الزحني.

215 P

YAMAMA 

 DE L’INVESTISSEMENT

  IMMOBILIER ET HOTELIER

- SYIIH

املؤرخ) االستثنائي  للممضر  تبعا 

اليماحة) لشركة  (2022 يونيو) (20 في)

لالستثمار العقاري والسياحي ش م م.)

الكائنة زنقة سعيد احمد الركيبي رقم)

326)حي اشماعو سال تقرر حا يلي):

 29 للمادة) نهائيا  التصفية  قفل 

حن القانون األسا�ضي للشركة.

اإلبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) (39331 رقم) تمت  بسال 

يوليو)2022.
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IL BARBIERIE 

DE HOLLYWOOD

SARL

بتاريخ) االستثنائي  للممضر  تبعا 

 IL BARBIERIE(20)حاي)2022)لشركة

الكائنة) (،DE HOLLYWOOD SARL

طريق) (118 رقم) لالحريم  بتجزئة 

املهدية سال.

تقرر حا يلي):

حن) اجتماعية  حصة  (300 بيع)

السيد) إلى  حكيمة  شفيق  السيدة 

شيخي زكرياء.

حن) اجتماعية  حصة  (200 بيع)

السيد أحيدون يوسف،)قاصر يمثله)

حاحل) والده السيد أحيدون رشيد،)

إلى) (AB65101 الب7اقة الوطنية رقم)

السيد شيخي زكرياء.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39109 رقم) تمت  سال  اإلبتدائية 

بتاريخ)21)يونيو)2022.

217 P

حاناجمنت كونسيلتين اند اكونط

شركة فرماليا ش.م.م
املقر الرئي�ضي : عمارة 30 شقة رقم 

8 زنقة حوالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

بتاريخ) الخاص  السند  إطار  في 

تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (29

بالخصائص) تتمتع  ش.م.م  فرحاليا 

التالية):
رأس املال):)100.000)درهم.

 النشاط):)بيع املنتجات التجميلية،

التدرب والتوجيه.

الزرهوني) السيد  تعيين  (: اإلدارة)

حكيم حسير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم)126806 

بتاريخ فاتح أأس7س)2022.

218 P

SOCIETE IMPPACT PROMO
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
بمقت�ضى عقد عرفي حبرم بتاريخ)

بالرباط تم تأسيس) (2022 يوليو) (18

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات اآلتية):

 SOCIETE (: التجاري) االسم 

.IMPPACT PROMO

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.

حعاحالت) (: اإلجتماعي) الهدف 

عقارية.

: عمارة 30 شقة  املقر اإلجتماعي)
لوكيلي  احمد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  حن  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

حوزع  درهم   100.000 في  الشركة 

على 1000 حصة حن فئة 100 درهم.

حن  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

يناير وتنتهي بمتم ديسمبر حن  فاتح 

نفس السنة.
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تسيير  حهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد صالح الدين اوخيار.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

بالسجل التجاري رقم)126938)تمت)
أأس7س) (3 بتاريخ) (161995 رقم)

.2022
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FIDUCIAIRE LEGAFISC

 18 RDC SECT 2 RYAD OULAD MTAA

TEMARA

WAFRIKIA
حل شركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يونيو) (21 بتاريخ) االستثنائي املنعقد 

ش.ذ.م.م) وافريكيا  لشركة  (2022
وحقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)
اإلجتماعي):)6)زنقة ضاية عوا ال7ابق)

أكدال الرباط تم اتخاذ) (16 شقة) (9

القرارات التالية):

.WAFRIKIA(حل شركة

وفاء) بنفايدة  السيدة  تعيين 

كمصفية.
6)زنقة ضاية عوا) (: حقر التصفية)

ال7ابق)9)شقة)16)أكدال الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أأس7س) (2 التجارية بالرباط بتاريخ)

التصريح) تعديل  رقم  تمت  (2022

.126903
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 TASH MEDIA
شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000.00   درهم

املقر اإلجتماعي:  15، شارع األب7ال، 

الشقة 9، أكدال، الرباط

 طبقا ملداوالت املساهمين املجتمعين

بتاريخ العادي  الغير  العام   بالجمع 

21)يوليو)2022،)قد تقرر حا يلي):

قبول تعيين كمسيرين ملدة أير) (
15)حن القانون) حمدودة،)تبعا للبند)

األسا�ضي حع كل الصالحيات للتصرف)

باسم ولصالح):

القاطن) طارق  حيزوني  السيد 
16زنقة) رقم) فاء) بلوك  (16 بق7اع)

االندلسية حي الرياض الرباط.
القاطن) اشرف  الغولي  السيد 
 بلوك)99)الشقة)9)حي الشباب ح ي م

الرباط.
املصادقة على القرارات الخاصة)
و جميع العمليات املنفذة حن طرف)

التسيير.
املصادقة على أن جميع األعمال)
التي تلتزم بها الشركة حوقعة بشكل)
حشترك أو حنفصل حن قبل املسيرين)

املذكورين أعاله.
 تم الوضع القانوني بكتابة الضبط
 لدى املحكمة التجارية بالرباط،)بتاريخ
2)أأس7س)2022)تمت رقم)126891.

قصد النشر
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WASH LAND
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة الهند 
وفرحات حشاد عمارة D حتجر 21 

الرباط
بتاريخ) بمقت�ضى عقد عرفي حرر 
القانون) وضع  تم  (2022 يونيو) (21
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)

خاصيتها كالتالي):
الهدف):)للشركة األهداف التالية):

حصبنة،)أسل املالبس.
التنظيف الجاف.

املدة):)99)سنة.
رأسمال الشركة):)حمدد فيها قدره)
 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000
للواحدة) درهم  (100 حصة حن فئة)
كلها حمنوحة للسيد آيت يدير املهدي.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
السيد آيت يدير املهدي،)حسير وحيد.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تمت) (2022 يوليو) (21 يوم) بالرباط 

رقم)126112.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.161823
بمثابة حقت7ف وبيان

222 P

OUMELAZ WISE ADVICE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 9 زنقة واد زيز 

ال7ابق الثالث شقة رقم 1 اكدال 
الرباط 

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
القانون) تم إنشاء) (،2022 يونيو) (30
 OUMELAZ« لشركة) األسا�ضي 
شركة) («WISE ADVICE SARL AU
ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك)

وحيد التي تتصف كما يلي):
 OUMELAZ WISE (: اسمها)

.ADVICE SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد.
زنقة واد زيز) (9 حقرها اإلجتماعي:)
اكدال) (1 رقم) شقة  الثالث  ال7ابق 

الرباط.
هدفها):)

-)التدقيق.
-)التمصيل.

-)املساعدة واالستشارة اإلدارية.
-)املساعدة واالستشارة التقنية.

-)املساعدة واالستشارة القانونية.
-)الدراسات التقنية.

-)الدراسات االقتصادية.)
-)إعادة الهيكلة والتسوية.

-)التكوين.
-)الخبرة.

جميع العمليات املتعلقة) إجراء) (-
بإنشاء)وحيازة وتأجير ووضع وتشغيل)
املؤسسات التي تتعلق بأحد األنش7ة)

املذكورة سالفا.
يوم) حن  تبتدأ  سنة  (99 (: أحدها)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيد) الـشركة  يسيـر  (: التسيير)
للب7اقة) حاحل  العز،) أم  حسن 
 M229293 رقم) الوطنية  التعريف 
والذي يق7ن ب تجزئة رياض أوالد)
الصنوبر) إقاحة  (3 سكتور) اح7اع 

عمارة)6)شقة)5)تمارة.
كل في  الشركة  تلتزم  (:  اإلحضاء)
حا يخص حعاحالتها،)باإلحضاء)للمسير)

التالي):)

للب7اقة) حاحل  العز،) أم  حسن 
 M229293 رقم) الوطنية  التعريف 
والذي يق7ن ب تجزئة رياض أوالد)
الصنوبر) إقاحة  (3 سكتور) اح7اع 

عمارة)6)شقة)5)تمارة.
رأسمالها):)100.000)درهم حوزعة)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1.000 إلى)

100)درهم للواحدة،)كما يلي):))))))))
أم) حسن  للسيد  حصة  (1000

العز.
في) تبتدئ  (: املحاسبية) السنة 
ديسمبر حن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)
السنة) باستثناء) كل سنة حماسبية،)
األولى التي تبتدئ حن تاريخ تأسيس)
حن) ديسمبر  (31 في) وتنتهي  الشركة 

السنة الصارحة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
 القانوني لدى املحكمة التجارية بالرباط
تمت) ( (2022 أأس7س) (3 بتاريخ)

سجل تجاري رقم)126956.
للتلخيص والنشر

املسيرين

223 P

EMAAR OUARDIGHA
SARL AU

برأسمال : 100.000 درهم
رقم 551 حي األحل خريبكة

 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بخريبكة
2022)سنت القوانين) 21)يونيو) بتاريخ)
حسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

حمدودة لها املميزات التالية):
 EMAAR (: التسمية)
OUARDIGHA SARL AU)(ش.ذ.م.م)

ش.و).
(تاجر) عقاقير) (: املوضوع)

بالتقسيط).
 DROGUISTE (MARCHAND

.(EN DETAIL
حي) (551 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

األحل خريبكة.
الشركة) صالحية  حدة  (: املدة)
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)
في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في) أو  ألوانه  السابق  االنمالل  حالة 

حالة التمديد.
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 100.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 
حن) حصة  (1000 إلى) حوزعة  درهم 
واملنسوبة) للحصة  درهم  (100 فئة)

كالتالي إلى):
زدو عثمان):)1000)حصة.

عين زدو عثمان حسير) (: التسيير)
للشركة ملدة أير حمددة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بخريبكة بتاريخ)29)يوليو)2022)تمت)
رقم)351)بالسجل التجاري تمت رقم)

.1125
224 P

 BTR BATIMENT TRAVAUX
RENOVATION

تصفية الرشكة
وانعقاد) الخاص  العقد  حسب 
6)يوليو) الجمع العام االستثنائي يوم)
: للشركة) اإلجتماعي  باملقر  (2022 
جاحع) (5 زنقة) ادزيري  حوحة 
شركة) حسير  قرر  طنجة  حوكراع 
 BTR BATIMENT TRAVAUX
تاريخ حن  اعتبارا  (RENOVATION 

6)يوليو)2022)حا يلي):
العمليات) وإنهاء) الشركة  تصفية 
تعيين السيد عبد هللا) بها،) املتعلقة 
الوطنية) للب7اقة  الحاحل  الحاجي 
املصفي) (AA29603 رقم) للتعريف 
التصفية) حقر  وتعيين  للشركة 
بالعنوان التالي):)حوحة ادزيري زنقة)5 

جاحع حوكراع طنجة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب7نجة يوم)29)يوليو)2022 

تمت رقم)256168.
225 P

LIBLY.MA
SARL

برأسمال : 90.000 درهم
رقم 31 تجزئة املستقبل تارودانت

 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بخريبكة
2022)سنت القوانين) 15)يوليو) بتاريخ)
حسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

حمدودة لها املميزات التالية):

 LIBLY.MA SARL (: التسمية)
(ش.ذ.م.م).

استشارة) برحجة،) (: املوضوع)
وتصميم املعلوحيات.

 P R O G R A M M A T I O N ,
 CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES

.INFORMATIQUES
تجزئة) (31 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

املستقبل تارودانت.
الشركة) صالحية  حدة  (: املدة)
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)
في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في) أو  ألوانه  السابق  االنمالل  حالة 

حالة التمديد.
 90.000 (: اإلجتماعي) الرأسمال 
درهم حوزعة إلى)900)حصة حن فئة)
100)درهم للحصة واملنسوبة كالتالي)

إلى):
أساحة نعمان):)200)حصة.
عمر أقضاض):)200)حصة.

التسيير):)عين أساحة نعمان حسير)
للشركة ملدة أير حمددة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2022 يوليو) (29 بتاريخ) بتارودانت 
التجاري) بالسجل  (980 رقم) تمت 

تمت رقم)8881.
226 P

GARDEN RESTO
في) حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد) (2022 يونيو) (25 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة):
.GARDEN RESTO(:(التسمية

ح7عم) (: اإلجتماعي) الهدف 
للوجبات السريعة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم))للحصة):
السيد أساحة سليمي)500)حصة.

 500 حوحن) الهدى  نور  السيدة 
حصة.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر):)املحل رقم)1)عمارة)19)أحل)

تاحسنا سيدي يميى تمارة.
سليمي) أساحة  السيد  (: املسير)

والسيدة نور الهدى حوحن.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.136881
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البنك الشعبي للرباط - 
القنيطرة

شارع طرابلس رقم 3 حسان الرباط
السجل التجاري رقم 2553

حجلس) أعضاء) حمضر  بموجب 
الرقابة املنعقد بتاريخ)21)يوليو)2022 
القني7رة) (- للرباط) الشعبي  للبنك 
ورأسمال) تعاوني  شكل  ذات  شركة 
قابل للتغيير لها حجلس إدارة جماعي)
للقانون) خاضعة  للرقابة  وحجلس 
حقرها اإلجتماعي بشارع) (12.96 رقم)
تعيين) على  صادق  (3 رقم) طرابلس 
الجماعية) اإلدارة  حجلس  عضو 

السيد عبد االله حريز.
تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالرباط تمت رقم)9901.
228 P

NILAMANE
شركة حمدودة املسؤولية

املقر اإلجتماعي : حي راس السقاية 
زنقة 32 رقم 1 أصيلة

السجل التجاري : أصيلة 911
العام) الجمع  حسب  تقرر 
 2021 23)ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)
حصة التي يملكها السيد) (500 نقل)
لفائدة شريكته) املولى شوريب  عبد 
 250 ونقل) خرفي  سميرة  السيدة 
حصة لفائدة شريكته السيدة جنان)

فاضلي.
سميرة) السيدة  تعيين  وكذلك 
خرفي الحاحلة للب7اقة الوطنية رقم)
فاس) بعمارة  والقاطنة  (AB81199
الصباح) إقاحة  (12 تجزئة) (8 شقة)

يعقوب املنصور الرباط كمدير ملدة)
أير حمددة.

الشركة) حصص  لنقل  وفقا 
الشكل) بتغيير  الوحيد  الشريك  قرر 
القانوني للشركة حن شركة حمدودة)
إلى) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
الغرض) تمديد  أيضا  قرر  كما 

املؤس�ضي للشركة وإضافة.
واملساعدة) املشورة  تقديم 
الدراسات والرصد) والتدريب وإجراء)
الخدحات،) أو  والتمليالت  والتدقيق 
املوارد) سيما  وال  املجاالت  جميع  في 
والقانونية) واملالية  البشرية 
والضيافة) والسياحة  واالقتصاد 
والشؤون الخاصة والشؤون العاحة)
التنظيم) والبيئة،) والتعليم  والتجارة 
أو) التجارية  اإلدارة  أو  اإلدارة  أو 

اإلدارية أو الفنية.
إنتاج وتنظيم األحداث واملؤتمرات)

والندوات والفعاليات.
وفقا لذلك تم تعديل املادة رقم)
1)حن النظام األسا�ضي) 6)واملادة) و) (3

للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تمت) (2022 أبريل) (21 يوم) بأصيلة 

رقم)90/2022.
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QUADRATUS
SARL

شركة حمدودة املسؤولية
رأس املال : 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : إقاحة النخيل 5 
شارع الكنزرة شقة 5 أكدال الرباط
السجل التجاري : 106989 الرباط

عقب صدور قرار حن الجمع العام)
االستثنائي بتاريخ)6)و)1)يونيو)2022 

تقرر حا يلي):
يأذن املساهمين بعد قرارة البيع)

املقترح لألسهم املقدحة بهذا البيع.
استقالة) وتقبل  الشركة  تقر 
حنصبه) حن  ساندي  شريف  السيد 
الحسن) السيد  تعيين  كمسير وتقرر 

وهدى حسيرا جديدا.
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(،3 يقرر املساهمون تعديل املواد)
1،)6،)36)و)31)بالقانون األسا�ضي.

في) القانوني  اإليداع  إجراء) تم 
 2 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
الزحني) وبالسجل  (2022 أأس7س)

تمت رقم)6510.
230 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETA
 N° 98 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR
TEL(:(06.61.22.00(&(05.37.87.81

FAX(:(05.37.90.39.26
KENITRA

 GHARB DÉCOUPE  « شركة
»ET FRAISAGE

املقر اإلجتماعي : رقم 91، شارع 
حممد الزرق7وني، حجموعة الهناء، 

حي السالم،
سوق أربعاء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  (
ً
تبعا

 GHARB DECOUPE ET«
(،2022 يوليو) (6 بتاريخ) («FRAISAGE
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة،)حميزاتها هي كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.
 GHARB DÉCOUPE (: التسمية)

.ET FRAISAGE
الخشب) بيع  (: الرئي�ضي) املوضوع 

بالتقسيط.
شارع) (،91 رقم) اإلجتماعي:) املقر 
حممد الزرق7وني،)حجموعة الهناء،)

حي السالم سوق أربعاء)الغرب.))
املدة):)99)سنة.

تبتدأ السنة املالية) السنة املالية:)
في فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر حن)

كل سنة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
(عشرة) (10.000 حبلغ) في  الشركة 
100)(حائة)) ألف))درهم،)حقسمة إلى)
حصة اجتماعية حن فئة)(100))حائة)

درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

بدر،) بوعزي  (: والنسب) اإلسم 
حجموعة) السالم،) حي  (: العنوان)
سوق) ( (،03 رقم) (،05 زنقة) الهناء،)
الحصص) عدد  الغرب،) أربعاء)

اإلجتماعية):)50)حصة.
رشيد) بقال  (: والنسب) اإلسم 
حجموعة) السالم،) حي  (: العنوان)
سوق) ( (،92 رقم) (،01 زنقة) الهناء،)
الحصص) عدد  الغرب  أربعاء)

اإلجتماعية):)50)حصة.
املجموع):)100)حصة.

بدر،) بوعزي  السيد  (: اإلدارة)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.GB-100258(رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الشركة 
يوليو) (22 بتاريخ) الغرب،) أربعاء)

2022،)تمت عدد)912/2022.
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MABOUTE TRANS
SARL AU

الرأسمال اإلجتماعي : 10.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 59 شارع حوالي 

عبد العزيز إقاحة حوالي عبد العزيز 
حكتب رقم 9 القني7رة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات شريك وحيد

العام) الجمع  عقد  بموجب 
يونيو) (23 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�ضي 
2022)تأسست شركة ذات حسؤولية)
في) وحيد  شريك  ذات  حمدودة 

الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تممل  (: التسمية)

.MABOUTE TRANS SARL AU
لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 
العمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :
نقل األحتعة أير املصحوبة بدويهم 

نيابة عن اآلخرين.
 وبشكل عام جميع العمليات التجارية
املالية  واألوراق  واملالية  والصناعية 
حباشر  بشكل  املرتب7ة  العقارات  أو 
إليها  بالعمليات املشار  أو أير حباشر 
أعاله أو أي أشياء حماثلة أو ذات صلة 
أو  ت7ويرها  تسهل  أن  املحتمل  حن 

تجعلها أكثر كفاءة.

الرأسمال   : اإلجتماعي  الرأسمال 

درهم   10.000 في  حمدد  اإلجتماعي 

حقسمة على 100 حصة حن فئة 100 

الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

التالي :

حبعوث حممد 100 حصة.

املقر  يوجد   : اإلجتماعي  املقر 

اإلجتماعي بالقني7رة 59 شارع حوالي 

عبد العزيز إقاحة حوالي عبد العزيز 

حكتب رقم 9.

املدة : حدة الشركة حمددة في 99 

سنة ابتداء حن يوم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

أير  ملدة  حممد  حبعوث  املسؤول 

حمدودة.

القانوني  لالحتياط   5%  : األرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بالقني7رة  اإلبتدائية  باملحكمة 

رقم  تمت   2022 يوليو   1 بتاريخ 

91939 السجل التجاري رقم 65919 

القني7رة.
بمثابة بيان وحقت7ف
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 SMART KIDS شركة

FACTORY PRIVE
ش.ذ.م.م

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2022 يوليو) (9 بتاريخ) بالقني7رة 

 SMART KIDS شركة) تأسيس  تم 

FACTORY PRIVE ش.ذ.م.م :

109/111)شارع) (: املقر اإلجتماعي)

إحام علي حكتب)3)القني7رة.

تكوين) حركز  (: اإلجتماعي) الهدف 

(التكوين املستمر).

العمليات) كل  عاحة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

حن) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التسيير):)أسند إلى اكرام السماتي.
فاتح) حن  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
راس املال):)حدد في حبلغ)100.000 
درهم حقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
وتوزيعها) اكتتابها  سدد  درهم  (100

كالتالي):
 1000 بوعبادي) ياسين  السيد 

حصة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقني7رة 
بتاريخ) ( (66199 بالقني7رة تمت رقم)

2)أأس7س)2022.
233 P

ELASRI EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 31 زنقة الشهيد 
عبد السالم بن حممد حكتب رقم 
2 فال فلوري إقاحة رياض الزيتون 

القني7رة
تأسيس شركة

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني7رة تم وضع القانون األسا�ضي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 ELASRI EVENTS (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتماعي):)31)زنقة الشهيد)
رقم) حكتب  حممد  بن  السالم  عبد 
الزيتون) فال فلوري إقاحة رياض  (2

القني7رة.
حوضوع الشركة):)حمون.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 
حمررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
الشريك) حلك  في  حكتتبة  بكاحلها 
 1000 الوحيد السيد أحين العسري)

حصة.
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املدة):)99)سنة.
أحين) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

العسري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)

رقم)66113)بتاريخ)28)يوليو)2022.
234 P

ELECTRO BIR RAMI
SARL AU

بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في)
2022))تم) 21)يوليو) القني7رة بتاريخ)
االتفاق على القانون األسا�ضي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
.ELECTRO BIR RAMI(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض):)استيراد والتصدير

حفاوض.
أعمال حختلفة.

أبو) شارع  (98 (: اإلجتماعي) املركز 
 2 إيمان حكتب) إقاحة  الصديق  بكر 

القني7رة.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
حصة اجتماعية) (1000 حقسمة إلى)

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة.
السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
لالحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
أسماء) (: الشركة وملدة أير حمدودة)

حجيج.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
اإلبتدائية بالقني7رة بتاريخ)21)يوليو)

2022)تمت رقم)66105.
235 P

GAOUZ IMMO شركة
ش.ذ.م.م
تأسيس

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2022 يوليو) (9 بالقني7رة بتاريخ)
 GAOUZ IMMO شركة) تأسيس 

ش.ذ.م.م):

املقر اإلجتماعي):)حتجر)3)رقم)16 
3)حهدية) تجزئة اليانس دارنا الش7ر)

القني7رة.
اإلنعاش) (: اإلجتماعي) الهدف 

العقاري.
العمليات) كل  عاحة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
حن) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الحق) عبد  إلى  أسند  (: التسيير)

العلمي.
فاتح) حن  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
راس املال):)حدد في حبلغ)100.000 
درهم حقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):
 250 العلمي) الحق  عبد  السيد 

حصة.
 250 العلمي) املجيد  عبد  السيد 

حصة.
السيد سعيد العلمي)250)حصة.
السيدة تورية العلمي)250)حصة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري) بالسجل  وقيد  بالقني7رة 
بتاريخ) ( (66101 بالقني7رة تمت رقم)

21)يوليو)2022.
236 P

SITEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : حي الفتح رقم 19 

حتجر بال7ابق األر�ضي القني7رة
تأسيس شركة

بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ)9)يوليو)2022)تم وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة ذات املواصفات التالية):
 SITEL SERVICES (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجتماعي): حي الفتح رقم 19 

حتجر بال7ابق األر�ضي القني7رة.

حوضوع الشركة):)

حن) أقل  يستقبل  حقهى  حستغل 

خمسة أشخاص.

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

تاجر حستورد بائع بالجملة.

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاحلها حكتتبة وحوزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد السيتل أحمد)500)حصة.

 500 املص7فى) السيتل  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد السيتل)

أحمد.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)
أأس7س) (2 بتاريخ) (66193 رقم)

.2022

237 P

Y.H TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : شارع حممد 

الخاحس رقم 226، زاوية زنقة 

املسجد رقم 169/111 رقم 5 

ال7ابق الثالث، القني7رة

تأسيس شركة
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني7رة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.Y H TRAV SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

حممد) ( شارع) (: اإلجتماعي) املقر 
زنقة) زاوية  (،226 رقم) الخاحس 
(،5 رقم) (111/169 رقم) املسجد 

ال7ابق الثالث،)القني7رة.
حوضوع الشركة):

املقاولة في النجارة)
املختلفةأو) األشغال  في  املقاولة 

البناء)؛
عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 
حمررة) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)
على) وحوزعة  حكتتبة،) بأكملها،)

الشركاء.
السيد يوسف بوتقوريت)؛

السيد حسن فراح.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد يوسف)
بوتقوريت.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)
أأس7س) فاتح  بتاريخ  (66131 رقم)

.2022
238

SISYTERS SHOP KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : زاوية شارع حممد 

الخاحس وزنقة صالح الدين 
الحنصالي حتجر 56 القني7رة

تأسيس شركة
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني7رة،)تم وضع القانون األسا�ضي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 SISTERS SHOP (: التسمية)

.KENITRA SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة) زاوية  (: اإلجتماعي) املقر 
حممد الخاحس وزنقة صالح الدين)

الحنصالي حتجر)56)القني7رة.
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حوضوع الشركة):

بيع املالبس الجاهزة بالتقسيط)؛

نصف) يبيع  حستورد  تاجر 

بالجملة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة إيمان)

العثماني والسيدة أسماء)العثماني.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)

رقم)65819.

239

ESPACE AUTO PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 بشريك وحيد 

رأسمالها 100.000 درهم

 املقر اإلجتماعي : تجزئة العصام

 رقم 195 القني7رة

تأسيس شركة
بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) تم  (،2022 يونيو) (21 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 ESPACE AUTO PLUS(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة العصام) (: املقر اإلجتماعي)

رقم)195)القني7رة.

حوضوع الشركة):)

صيانة وإصالح السيارات)؛

تاجر حستورد)؛

بائع أجزاء)السيارات)؛

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال الشركة):

حبلغ) في  الشركة  ل  رأسما  حدد 

 1000 إلى) حقسم  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

حكتتبة) بكاحلها،) حمررة  للواحدة،)

وحوزعة على الشركاء)كالتالي):

 1000 (: أشرف) الياحون  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

الياحون أشرف.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)

أأس7س) (3 بتاريخ) (66153 رقم)

.2022

240

STE RAHIOUI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 9 زنقة سوس، 

إقاحة حروى، حكتب رقم 1، 

القني7رة

تأسيس شركة
بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع) تم  (،2022 يوليو) (28 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

 STE RAHIOUI (: التسمية)

.IMMO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

زنقة) (،9 (: اإلجتماعي) املقر 

(،1 إقاحة حروى،)حكتب رقم) سوس،)

القني7رة.

حوضوع الشركة):

حنعش عقاري)؛

كراء)اآلالت واملواد الصناعية.

األشغال املختلفة أو البناء.

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 

حمررة) دراهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على) وحوزعة  حكتتبة،) بكاحلها،)

الشركااء)كالتالي):

 600 (: يونس) الرحيوي  السيد 

حصة.

السيدة الرحيوي فاطمة الزهراء):)

900)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  ( أسند) (: التسيير)

الرحيوي يونس.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)

أأس7س) (3 بتاريخ) (66161 رقم)

.2022

241

SOCIETE BOUSSAND PIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 بشريك وحيد 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 92، شارع 

االستقالل، ال7ابق الرابع، حكتب 

رقم 16

تمويل املقر اإلجتماعي
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

الغير العادي بالقني7رة بتاريخ)16)حاي)

 STE BOUSSAND ( لشركة) (2022

PIERE SARL AU)تقرر حا يلي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 

شارع) (،92 (: القديم) العنوان  حن 

حكتب) الرابع،) ال7ابق  االستقالل،)

رقم)16،)القني7رة.

شارع) (،92 (: العنوان الجديد) إلى 

االستقالل،)ال7ابق الخاحس،)حكتب)

رقم)18،)القني7رة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تمت  بالقني7رة،) اإلبتدائية 

92189)بتاريخ)3)أأس7س)2022.
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STE RAPROMO SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها)100.000)درهم

املقر اإلجتماعي):)9)زنقة سوس،)إقاحة حروى،)

حكتب رقم)1

القني7رة

تأسيس شركة

بالقني7رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم وضع) (،2022 أأس7س) (2 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE RAPROMO (: التسمية)

.SAKAN SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة) (،9 (: اإلجتماعي) املقر 

(،1 إقاحة حروى،)حكتب رقم) سوس،)

القني7رة.

حوضوع الشركة):

حنعش عقاري)؛

تاجر حستورد)؛

التجارية) االستغالالت  تسيير 

املدنية) والفالحية  والصناعية 

أو العسكرية.

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 حبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) حقسم 

حمررة) دراهم للواحدة،) (100 بقيمة)

على) وحوزعة  حكتتبة،) بكاحلها،)

الشركاء)كالتالي):

 600 (: يونس) الرحيوي  السيد 

حصة)؛

السيدة الرحيوي فاطمة الزهراء):)

900)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

الرحيوي يونس.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقني7رة تمت)
رقم)......)بتاريخ)9)أأس7س)2022.

243
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KOMAS CONSULTING
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجتماعي : عمارة 9 زنقة 

يعقوب املنصوب، شقة 23 

القني7رة

السجل التجاري : رقم 98593 

القني7رة

الحل املبكر للشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 KOMAS لشركة) العادي  الغير 

.CONSULTING SARL

تقرر حا يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

 EL ASRI ( السيد) تعيين 

حصفي) بصفته  (ABDELHAMID

للشركة.

الشركة) تصفية  حقر  تمديد 

بالعنوان التالي):
املنصور) يعقوب  زنقة  (9 عمارة)

شقة)23)القني7رة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقني7رة سحل التجاري)

رقم)98593.
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 RAYAN EL YASSMINE

IMMO
شركةحمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : 26 زاوية شارع 

أاندي وأبو بكر الصديق إقاحة 

األندلس 5 حكتب 1 القني7رة.

الدارالبيضاء

تأسيس شركة

عرفي) عقد  بمقت�ضى  (: أوال)

يوليو) (29 بتاريخ) بالقني7رة  سجل 

األسا�ضي) القانون  حرر  (،2022

تممل) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

املواصفات التالية):

 RAYAN YASSMINE (: التسمية)

.IMMO SARL AU

حنعش) (: هدف الشركة) (: الهدف)
عقاري.

زاوية شارع) (،26 (: املقر اإلجتماعي)
إقاحة) الصديق  بكر  وأبو  أاندي 

األندلس)5)حكتب)1)القني7رة.
املدة):)99)سنة.

حدد) (: اإلجتماعي) املال  رأس 
درهم) (100.000 حبلغ) في  رأسمال 
 100 1000)حصة بقيمة) حوزع على)
د رهم للحصة الواحدة حوزعة بين)

الشركاء)على الشكل التالي):
 1000 (: فتيمة) أازي  السيدة 

حصة.
املجموع):)1000)حصة.

قبل) حن  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
أازي) السيدة  الوحيدة  املسيرة 

فتيمة.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الحصص):

تقت7ع)%5)إلنشاء)املال االحتياطي)
الفائض حسب) ويخصص  القانوني 

قرار الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 3 بتاريخ) بالقني7رة  التجاري 

أأس7س)2022)تمت رقم)66163.
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 ART INGENIERIE DEَ
 MANAGEMENT DE PROJET
 ET DE MANAGEMENT DE

CONSTRUCTION
إشعار بالتغيير

الغير) العام  الجمع  بمقت�ضى 
قرر) (2022 يونيو) (13 العادي بتاريخ)

الشركاء)حا يلي):
حصة) (9000 بيع) على  التصديق 
فاتح) هشام  السيد  يمتلكها  التي 
بشركة لصالح السيد املص7فى الباز)؛
لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 

لشريك واحد))؛
حن) (1 (،6 (،3 (،1 املواد) تمديث 

النظام األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم) (2022 أأس7س) (3 بتاريخ)

.126931
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 EL ALAOUI
AUDIOVISUELLE

 شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات شريك وحيد

برأسمال 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 15 شارع األب7ال 

الشقة رقم 9 أكدال، الرباط
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
االستثنائي بتاريخ)26)يوليو)2022)تم)
للشركة) املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.
بابانا) الخليل  السيد  تعيين  تم 
العلوي الحاحل للب7اقة الوطنية رقم))
A191561)ذو جنسية حغربية حصفي)

للشركة.
شارع) (15 حدد بـ) (: حقر التصفية)
أكدال،) (،9 رقم) الشقة  األب7ال،)

الرباط.
بالسجل) املحضر  وضع  تم 
أأس7س) (2 التجاري بالرباط بتاريخ)

2022)تمت رقم)126818.
السجل التجاري رقم)155815.
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DELITALY
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D ASSOCIE UNIQUE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

عن) الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 
2019)تم فسخ عقد التسيير) 9)حاي)
بشارع) الكائن  التجاري  الحر لألصل 
رقم) جوهرة  حمل  الشافعي  اإلحام 
حراكش املوقع حن) (90000 (- جليز) (1
طرف شركة ديليتالي بصفتها حالكة)
تيتوسليم) وشركة  التجاري  لألصل 

بصفتها حسيرة حرة.
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FALMAMS SARL AU
س ت سال 29501

إنهاء تصفية شركة

الرباط) في  حؤرخ  عقد  بمقت�ضى 

املسير) قرر  (2022 يونيو) (10 بتاريخ)

 FALMAMS SARL ( الوحيد لشركة)

درهم) (100.000 والتي رأسمالها) (AU

ال7ابق الثاني) (10 وحقرها شقة رقم)

طريق) الجديدة  سال  (110 عمارة)

بوقنادل سال حا يلي):

التصفية وتش7يب السجل) إنهاء)

التجاري للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 باملحكمة اإلبتدائية بسال بتاريخ)

يوليو)2022)تمت رقم)39328.
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 DOMAINE CSA

AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

115، تجزئة أحين سيدي حعروف، 

الدار البيضاء

السجل التجاري الدار البيضاء رقم 

926201

ICE : 002229184000047

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

دراسة) وبعد  (2022 يونيو) (23 في)

لوضعية الشركة وحسب حا أوضحته)

 31 بـ) املختتمة  السنوية  الحسابات 

 21 املصادق عليها في) (2021 ديسمبر)

والتي أظهرت بأن رؤوس) (2022 حاي)

األحوال الذاتية للشركة تقل عن ربع)

في) الوحيد  الشريك  قرر  الرأسمال،)

فبراير) (13 لقانون) (86 الفصل) إطار 

وحواصلة) الشركة  حل  عدم  (1991

حزاولة نشاطها):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

 2022 أأس7س) (2 بتاريخ) البيضاء)

تمت رقم)832969.
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15237 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

STE SOLASIDA SARL
حي النهضة حركز تيغسالين، خنيفرة

أير) اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
 2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ  عادي 

تم اتخاذ القرار التالي):
التش7يب على الشركة،) (: القرار)
وتعيين السيد لحسن سارو وحصفي)

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) اإلبتدائية  باملحكمة 
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2022/258

.861
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 STE LA FONTAINE DE
L’ATLAS SARL AU

10 شارع املسيرة حي الصفصاف، 
خنيفرة

أير) اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
عادي بتاريخ)8)حارس)2022)تم اتخاذ)

القرار التالي):
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) اإلبتدائية  باملحكمة 
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2022/251

.991
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STE BADYOU SARL
الحي اإلداري،)تيغسالين،)خنيفرة

أير) اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
تم) (2022 يوليو) (20 بتاريخ) عادي 

اتخاذ القرار التالي):
القرار):)التش7يب على الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) اإلبتدائية  باملحكمة 
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (2022/256

.3115
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KEY LIVING 
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : رقم 5 شارع 

الحسن الثاني ال7ابق األول حي 
العبادي، تمارة

تأسيس
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) املصادقة  تم  (2022 يوليو)
ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 
حسؤولية حمدودة ذات الخصائص)

التالية):
.KEY LIVING((:(التسمية التجارية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.
الهدف):)البنايات،)ح7ور عقارات،)

األشغال املختلفة أو البناء.
العمليات) جميع  عاحة  بصفة 
التجارية املرتب7ة بصفة حباشرة أو)

أير حباشرة بنشاط الشركة.
شارع) (5 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 
حي) األول،) ال7ابق  األول،) الحسن 

العبادي،)تمارة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

السو�ضي) ايت  السيد  (: التسيير)
ابراهيم والسيد ياسين ح7يع والسيد)

اونجيف حممد ملدة أير حمدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
أأس7س) (3 اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

2022)تمت رقم س.ت)136919.
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 INGENIERIE , FORMATION
 RECTRUCTEMENT AUDIT

ET CONSULTING PRIVE
15 شارع األب7ال شقة رقم 9، 

أكدال، الرباط
زيادة الرأسمال

 استقالة املسير السابق
تعيين حسير جديد

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
يوم) بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 
شركاء) قرر  (2022 فبراير) (3

 Ingénierie,( formation, ( شركة)
 rectrutement,(audit(et(consulting
privé،)شركة حمدودة املسؤولية حا)

يلي):
نقل املقر اإلجتماعي حن الرباط،)
15)شارع األب7ال شقة رقم)9)أكدال)
شريف) حوالي  زنقة  (36 الرباط) إلى 

شقة)1،)حسان.
إلياس) السيد  استقالة  قبول 

شغروشني حن حنصبه كمسير.
جمالي) أحال  السيدة  تعيين 
 Ingénieuré,(كمسيرة جديدة لشركة
 Formation,(Rectrutement,(Audit

et Consulting Privé)؛
تعديل في القانون األسا�ضي.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع  تم 
يوم) بالرباط،) التجارية  املحكمة 
اإليداع) رقم  تمت  (2022 يوليو) (26

.126658
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فيديكات كنسيلتينك
21)زنقة إليا أبو حا�ضي

الدار البيضاء

شركة إربوريكس
SOCIETE HERBOREX

شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها2.800.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : شارع برشلون 
رقم 10 الحي الصناعي، سيدي 

البرنو�ضي
السجل التجاري رقم 53851

بتاريخ) الوحيد  الشريك  قرر 
29)حارس)2021)حا يلي):

تصفية الشركة.
استقالة املسيرة الوحيدة السيدة)

نجية صهير حن حهاحها.
تعيين السيد حممد عزيز بصفته)
حصفي الشركة وتمديد حقر تصفية)
شارع) (: التالي) العنوان  على  الشركة 
الصناعي،) الحي  (10 رقم) برشلون 

سيدي البرنو�ضي،)الدار البيضاء.
صالحيات املصفي.

قرار) عن  اإلعالن  صالحيات 
تصفية الشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
في) املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

23)حاي)2022)تمت رقم)829918.
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فيديكات كنسيلتينك

21)زنقة إليا أبو حا�ضي

الدار البيضاء

شركة إربوريكس
SOCIETE HERBOREX

شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها2.800.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : شارع برشلون 
رقم 10 الحي الصناعي، سيدي 

البرنو�ضي
السجل التجاري رقم 53851

تغيير املقر اإلجتماعي
بتاريخ) الوحيد  الشريك  قرر 

16)يونيو)2020)حا يلي):
تغيير املقر اإلجتماعي الكائن حاليا)
الحي) زناتة عين السبع،) (110 ب7ريق)
إلى العنوان) الدار البيضاء) الصناعي،)
الحي) (10 رقم) برشلون  شارع  التالي،)
الدار) البرنو�ضي،) سيدي  الصناعي،)

البيضاء.
القانون) حن  (9 البند) تغيير 

األسا�ضي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)في)2 

حارس)2022)تمت رقم)815185.
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فيديكات كنسيلتينك
21 زنقة إليا أبو حا�ضي

الدار البيضاء
شركة مغرب بتيمو وترافو 

بيبليك
 SOCIETE MAGHREB BATIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS SARL
شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها2.100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : 3 زنقة حابيلو فال 
فلوري، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 31999
العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ)28)أبريل)2020)حا يلي):



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15238

وفاة املسير الوحيد لشركة السيد)
فليب أكست بنوم)؛

 30 حن) ابتداء) الشركة  تصفية 
أبريل)2020)؛

تعيين السيد حممد عزيز بصفته)
حصفي الشركة وتمديد حقر تصفية)
زنقة) (3 (: الشركة على العنوان التالي)

حابيلو فال فلوري،)الدار البيضاء.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تمت  (2020 ديسمبر) (15 في)

.151561
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حكتب الدراسات واملحاسبة كوحار
36)زنقة حراكش،)25000)خريبكة كوحار

RNB AUTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 9 ال7ابق الرابع 5 تجزئة حوالي 
إدريس حي الليمون، خريبكة، 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري 
1129

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليو) (1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عن) حتبوعة  (: الشركة) تسمية 
 RNB تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

.AUTO
بيع ق7ع) (: أرض الشركة بإيجاز)

أيار السيارات)-)استيراد وتصدير.
الشقة) (: اإلجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)9)ال7ابق)5)تجزئة حوالي إدريس)
 25000 (- خريبكة) الليمون،) حي 

خريبكة،)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: حبلغ رأسمال الشركة)
درهم حقسم كالتالي):

السيد نبيل برباش):)1000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة.

الحاحل) برباش  نبيل  السيد 
 PZ828530 ( للب7اقة الوطنية رقم)
ال7ابق الرابع) (9 عنوانه الشقة رقم)
5)تجزئة حوالي إدريس،)حي الليمون،)

خريبكة،)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح) بتاريخ  بخريبكة  اإلبتدائية 

أأس7س)2022)تمت رقم)360.
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 DIMENSIONS
ARCHITECTURE DESIGN

تمول الصفة القانونية
يونيو) (8 بتاريخ) عرفي  بعقد 
القانونية) الصفة  تمويل  تم  (2022
ذات) شركة  إلى  ذاتي  شخص  حن 
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد)

تممل الخصائص التالية):
 DIMENSIONS (: االسم التجاري)

.ARCHITECTURE DESIGN
درهم) (1500.000 (: الرأسمال)
حقسمة إلى)15000)حصة كل واحدة)
100)دراهم حنمت للشريك الوحيد.

نعيمة) الهوزلي  السيدة 
رقم)) الوطنية  للب7اقة  الحاحلة 

1000A968906)حصة.
السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
املقر اإلجتماعي):)3)شارع حهدي بن)
بركة سكتور)13)بلوك ر)3)إقاحة دنيا)

أ شقة)6)حي الرياض،)الرباط.
حهندسة) (: اإلجتماعي) املوضوع 

حعمارية.
املدة):)99)سنة ابتداء)حن تقييدها)

في السجل التجاري.
السيدة الهوزلي نعيمة) (: التسيير)
 A ( رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحلة 

968906)ملدة أير حمدودة.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 
أأس7س) (3 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022)تمت رقم)161991.
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DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS

COMPTABLES CONSEIL

DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL

 BUREAU 1  RESIDENCE DEUX PALMIERS

ANGLE AVENUE DES FAR N° 99

ET RUE MAAMORA N 162 KENITRA

Tél(:(0530008984

BKM MARKET
DESIGN

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

القني7رة) في  ( حؤرخ) عرفي  بعقد 
قد تم وضع القانون األسا�ضي لشركة)

تممل الخصائص التالية):)
.BKM MARKET(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

املعلوحيات) (: اإلجتماعي) الهدف 
(البرحجة،)التمليل،)التصميم))؛

املشاركة املباشرة وأير املباشرة في)
جميع العمليات املالية واملنقولة وفي)
جميع املنشآت التجارية والصناعية.

رأس املال):)50.000)درهم حقسمة)
درهم) (100 حصة حن فئة) (100 إلى)

للحصة حوزعة على الشكل التالي):
حممد املرابط):)250)حصة)؛
زكرياء)املساوي):)250)حصة.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
 18 املكتب) (: اإلجتماعي) املقر 
زاوية) زاوية،) إقاحة  (،6 ال7ابق)
شارع حوالي عبد هللا وشارع األحيرة)

إلزابيط،)القني7رة.
املساوي وحممد) زكرياء) (: التسيير)

املرابط.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.65925
261 P

 RIRAM AGRI شركة
ش.م.م.ب.ش

تدبير االستغالل الفالحي
حي التجديد رقم 33

خنيفرة
التأسيس

 22 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات) (2022 يوليو)
وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

باملواصفات التالية):
.RIRAM AGRI(:(التسمية

حسؤولية) ذات  شركة  الصفة:)
حمدودة بشريك وحيد.

التجديد،) حي  (: اإلجتماعي) املقر 
رقم)33،)خنيفرة.

الغرض):)تدبير االستغالل الفالحي.
 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
1000)حصة حوزعة) درهم حوزع إلى)

على الشكل التالي.
(: حمان) احممد  سيدي  السيد 

1000)حصة.
التسيير):)تسيير الشركة حن طرف)
وذلك) حمان  احممد  سيدي  السيد 

ملدة أير حمددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بخنيفرة) اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (28 بتاريخ)

.2022/291
262 P

 SOCIETE EXPRESشركة
SMART TRANS SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تمرير  تم  (2022 حاي) (11
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�ضي 
حاي) (11 بتاريخ) واملسجلة  التاليىة 

.2022
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
نقل البضائع) (: الهدف اإلجتماعي)

للغير.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة.
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املقر اإلجتماعي):)زنقة املدكرا رقم)
21)حي الشيخ املفضل سال.

 M.HMIYMTI (: ( التسيير)
.FATIHA

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) التجاري  بالسجل  التقييد 

.36219
263 P

PHINE SUPPORT شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي حبرم بتاريخ)
تم إعداد القانون) (،2022 يونيو) (23
ذات) لشركة  لشركة  األسا�ضي 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية)

:
 PHINE (: الشركة) تسمية 

.SUPPORT
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي):)أنش7ة حراكز)
املعلوحاتية،) البرحجة  االتصال،)
املعلوحاتية) النظم  وتصدير  استيراد 
 Activités( de( centres( d’appels,
 Programmation( informatique,
 Importation et exportation de

.solutions informatiques
املقر اإلجتماعي):)9،)تجزئة حورية)
1،)طابق)2،)شقة)3،)شارع فلس7ين،)

املحمدية.
حن تاريخ) ابتداء) 99)سنة،) (: املدة)

التقييد في السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
عدا) حا  سنة،) كل  حن  ديسمبر  (31
تاريخ) حن  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم،)حقسم كالتالي):
 500 :  Groupe Bakh Sas شركة)
درهم) (100 بقيمة) حصة اجتماعية،)

لكل حصة.
 500  : LBO GROUP SAS(شركة
حصة،)اجتماعية بقيمة)100)درهم.

حسيرو الشركة):
السيد أحين بخالق)؛

بيدوي)) فالنتان  السيد 
.VALENTIN BEDOUET

رقم التقييد في السجل التجاري):)
.31155

264 P

 STE MAISON MIMOUNA
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي حسجل في)26 
يوليو)2022)بالرباط تم تأسيس ذات)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 MAISON (: التسمية)

.MIMOUNA
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
هدفها اإلجتماعي):)حقهى)-)وجبات)

سريعة.
رأس املال):)100.000)درهم.

حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
لخلفيين) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

جياهنة جماعة السهول،)سال.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

السيد))عالل الحارتي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تمت رقم)36561.
265 P

FIDELITE CASH SARL
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة.
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  بسال  يوليو  (22
ش.م.م) حمدودة  حسؤولية  ذات 

باملواصفات التالية):
.FIDELITE CASH((:(التسمية

أشغال) (: اإلجتماعي) الهدف 
حختلفة أو البناء.

سعيد) إقاحة  (: اإلجتماعي) املقر 

القني7رة،) طريق  (1391 رقم) حجي 

سال.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

حقسمة على)1000)حصة لكل واحدة)

100)درهم.

أحمد) (: السيدان) (: حسير الشركة)

أير) لفترة  الدازي  وحمزة  الدازي 

حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بسال بتاريخ)2)أأس7س)2022)تمت)

رقم)39380.

266 P

 L’ATELIER CABINET DE

 KINESITHERAPIE ET

PHYSIONTHERAPIE
رقم السجل التجاري 158929

15 شارع األب7ال شقة 9 أكدال، 

الرباط

تعديل

الشريك) حمضر  بمقت�ضى 

 L’ATELIER لشركة) الوحيد 

 CABINET DE KINSITHERAPIE ET

 15 (: بـ) الكائنة  (PHYSIOTHERAPIE

9)أكدال الرباط) شارع األب7ال شقة)

قرر) (2022 يونيو) (21 في) واملؤرخ 

الشريك الوحيد حا يلي):

 15 حن) اإلجتماعي  املقر  تمويل 

9)أكدال الرباط) شارع األب7ال شقة)

حسان،) (3 زنقة طنجة شقة) (32 إلى)

الرباط.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة)

السالف) التعديل  بإدخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقتضيه القانون.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تمت  (2022 أأس7س) (9 في)

.126912

267 P

BELLIL INVEST SARL
تأسيس

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2022 حاي) (21 بتاريخ) بالرباط 
وضع النظام األسا�ضي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
 BELLIL INVEST (: التسمية)

.SARL
شقة)) (58 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

A3)زنقة واد سبو،)أكدال،)الرباط):
الهدف اإلجتماعي):)

تاجر أثاث والثريات وحواد الديكور)؛
تاجر حستورد)؛

3)تاجر)؛
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
بفاتح) تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر حن كل سنة حا) (31 يناير إلى)
تاريخ) حن  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
رأس املال):)إن رأسمال الشركة قد)
حدد في حبلغ)100.000)درهم حقسمة)
100)درهم) 1000)حصة حن فئة) إلى)

للحصة الواحدة.
900)حصة للسيد بلليل سمير.

100)حصة للسيدة بلليل جهان.
املسير):)السيدة بلليل جهان.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.161929

حكتب) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) الرباط  حمكمة  تسجيل 
تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 

رقم)126890.
268 P

 STE AL KANADIA
IMMOBILIERE SARL
شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 59 شارع ابن سينا 
شقة رقم 11 أكدال الرباط.

طرف) حن  حوثق  عقد  بموجب 
األستاذة املوثقة زينب القادري بتاريخ)
املصادقة) تمت  (2022 يوليو) (19
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على القانون األسا�ضي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
 AL KANADIA (: التسمية)

.IMMOBILIERE
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.
الهدف):

حنعش عقاري)؛
أشغال البناء)وأشغال حختلفة.

العمليات) جميع  عاحة  بصفة 
التجارية املرتب7ة بصفة حباشرة أو)

أير حباشرة بنشاط الشركة.
ابن) شارع  (59 (: اإلجتماعي) املقر 

سينا شقة رقم)11)أكدال،)الرباط.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

وائل) توتونجي  السيد  (: التسيير)
أير) ملدة  حروان  الريس  والسيد 

حمدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
أأس7س) (2 التجارية بالرباط بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  تمت  (2022

رقم)161965.
269 P

 CAFE DUX POINT ZERO
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام)
 CAFE DEUX لشركة) العادي  أير 
 13 بتاريخ) (POINT ZERO SARL

يونيو)2022)بسال تقرر حا يلي):
املصادقة على تفويت حصص):

بيع)300)حصة حن السيد عصام)
الفا�ضي بسعر) ملبارك للسيدة صفاء)

100)درهم للحصة الواحدة.
بيع)200)حصة حن السيد عصام)
بسعر) العلوي  حممد  للسيد  ملبارك 

100)درهم للحصة الواحدة
ملبارك) عصام  السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة،) كمسير  حهاحه  حن 
كمسيرة) الفا�ضي  صفاء) السيدة 

جديدة لشركة.

حن) (16 و) (1 (،6 تعديل الفصول)
القانون األسا�ضي للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
حاي) (25 بتاريخ) بسال،) اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)39330.
270 P

OSH PRODCUTION  SARL
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط يوم)9)أأس7س)2022،)تمت)
لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياأة 
حمدودة ا ملسؤولية،)لها الخصائص)

التالية):
 OSH PRODUCTION(:(التسمية

.SARL AU
املوسيقي) اإلنتاج  (: الهدف)

والسمعي البصري والسينمائي.
شارع) (19 (: اإلجتماعي) املقر 
أكدال) (09 رقم) شقة  األشعري،)

الرباط.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في حبلغ)100.000)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

عثمان العلوي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

أاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للممكمة)
التجارية بالرباط،)بتاريخ)9)أأس7س)

2022)تمت رقم)126961.
271 P

    KMA TRADE NEGOSSE
SARL AU

 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تكوين نظام أسا�ضي) (2022 يوليو)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد خصائصها كالتالي)):
 KMA TRADE ( (: التسمية)

.NEGOSSE SARL AU
الهدف):)تمارس ا لشركة األهداف)

التالية):

أعمال حختلفة.

التجارة.

بيع املعدات.
زنقة) (11 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

 5 ال7ابق) (19 حممد ملدور شقة رقم)

املحيط،)الرباط.
 100.000 (: رأس املال اإلجتماعي)

كل) قيمة  حصة  (1000 إلى) حقسم 

واحدة)100)درهم.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

لب7اقة) الحاحلة  هيشام  خديجة 

 AA1609 ( رقم) الوطنية  التعريف 

أير) وملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

حمدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تمت رقم)

السجل التجاري)162029.

272 P

ED ACADEMIE  SARL
أد أكديمي

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (،2022 يوليو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�ضي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

أد) (ED ACADEMIE (: التسمية)

أكديمي.

الهدف):)تمارس األهداف التالية):

أكاديمية كولف.

والتدريب) الدروس  توزيع 

والتوجيه واملشورة والدعم في حجال)

الجولف.
 10.000 (: اإلجتماعي) املال  رأس 

درهم حقسم إلى)100)حصة قيمة كل)

واحدة)100)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد دوينيل)

الحاحل لب7اقة) ايريك،)جين،)هنري،)

حن) (1060192203652 رقم) الهوية 

دوتشين) والسيد  فرنسية  جنسية 

باتريك الحاحل جواز السفر) دانيال،)
جنسية) حن  (16DY93899 رقم)

فرنسية كمسيرين للشركة وملدة أير)

حمدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تمت رقم)

السجل التجاري)162025.

273 P

K.H.N.W  SARL
تأسيس شركة

 3 في) حؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس شركة) تم  (2022 أأس7س)

بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):

.K.H.N.W TRAVAUX(:(التسمية

األشغال) (: اإلجتماعي) الهدف 

املختلفة أو البناء.

حي) (399 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

األصالة اوملاس الخميسات.

الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

حع) للشركة  حسيرة  وفاء) حسعودي 

جميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

التجاري) السجل  تمت  بالخميسات 

رقم)29585.
للنسخ والبيان

الوكيل

274 P

  STE REMMNET SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد في)21)يوليو)2022)؛

حسؤولية) ذات  شركة  تصفية 

 STE ( وحيد) بشريك  حمدودة 

حقر تصفيتها اإلجتماعي) (RMMNET

تجزئة القدس رقم)311)د تيفلت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (951 رقم) تمت  بالخميسات 

28)يوليو)2022.
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 STE CHERRAJ LAHCEN

  GARDIENNAGE SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد في)21)يوليو)2022.

ذات) شركة  تصفية 

بشريك) حمدودة  حسؤولية 

 STE CHERRAJ LAHCEN ( وحيد)

تصفيتها) حقر  (GARDIENNAGE

اإلجتماعي تجزئة القدس رقم)311)د)

تيفلت.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

بالخميسات) اإلبتدائية  باملحكمة 

يوليو) (28 بتاريخ) (958 رقم) تمت 

.2022
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سوالماك
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة رياض 

الياسمين،  الق7عة رقم 291 س 

طريق عين الشقف، فاس

صدقة حصص اجتماعية
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

حوثق) املسعودي  حممد  األستاذ 

تمت) (2021 أكتوبر) (11 بفاس بتاريخ)

بنسبة) اجتماعية  حصص  صدقة 

500)حصة لشركة سوالحاك ش م م)

حقرها اإلجتماعي):

الق7عة) الياسمين  رياض  تجزئة 
الشقف،) عين  طريق  س  (291 رقم)
درهم حن) (100.000 رأسمالها) فاس،)

طرف السيد جمال الغري�ضي والسيد)

السيد) الخونهم  الغري�ضي  حممد 

اسماعيل) والسيد  الغري�ضي  ادرس 

الغري�ضي.

الضبط) بكتابة  تم  (: اإليداع)

بتاريخ) بفاس  التجارية  باملحكمة 

شركة) تقييد  تم  (،2022 يناير) (19
»سوالحاك»)ش م م بالسجل التجاري)

والسجل) (1500 عدد) تمت  الترتيبي 

التمليلي تمت رقم)96903.
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 ETABLISSEMENT
LAGHRISSI

ش م م
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة رياض 
الياسمين،  الق7عة رقم 529 س 

طريق عين الشقف، فاس
تفويت حصص اجتماعية

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
حوثق) املسعودي  حممد  األستاذ 
 2021 أكتوبر) (11 بتاريخ) بفاس 
اجتماعية) حصص  تفويت  تم 
لشركة) حصة  (600 بنسبة)
ETABLISSEMENT LAGHRISSI)ش)
تجزئة رياض) م م حقرها اإلجتماعي،)
س) (529 رقم) الق7عة  الياسمين 
رأسمالها) فاس  الشقف  عين  طريق 
السيد) طرف  حن  درهم  ( (100.000
حممد) السيد  الغري�ضي،) جمال 
الغري�ضي) زكرياء) والسيد  الغري�ضي 
والسيد) الغري�ضي  ادريس  للسيد 

اسماعيل الغري�ضي.
لغري�ضي) اسماعيل  السيد  تعيين 

حسيرا وحيدا ملدة أير حمدودة.
الضبط) بكتابة  تم  (: اإليداع)
بتاريخ) بفاس  التجارية  باملحكمة 
شركة) تقييد  تم  (،2022 يناير) (19
ETABLISSEMENT LAGHRISSI)ش)
م م بالسجل التجاري الترتيبي تمت)
والسجل التمليلي تمت) (2281 عدد)

رقم)61161.
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ائتمانية حاأتا
ش م م

12)زنقة املوحدين شقة)01)حسان،)الرباط

 ATELIER D’ARCHITECTURE
HAJJI&EL OUALI

االستثنائي) العام  للجمع  تبعا 
 ATELIER شركة) بمقر  انعقد  الذي 
 D’ARCHITECTURE( HAJJI&EL
يونيو) (15 بتاريخ) (OUALI - S N C

2022،)قرر الشركاء)حا يلي):
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم)126928 

بتاريخ)3)أأس7س)2022.
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FISOPRO
SARL AU

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط في)6)يوليو)2021،)تم تمرير)

حمدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

والتي) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالتالي):

خدحات النظافة.

التنظيف.

أشغال حختلفة.

االستيراد والتصدير.

زنقة) (9 الرباط،) (: املقر اإلجتماعي)

واد زيز،)ال7ابق الثالث شقة رقم)1،)

أكدال.

املدة):)99)سنة حن تاريخ التسجيل)

في السجل التجاري.

الرأسمال):)حدد الرأسمال في حبلغ)

 1000 إلى) وقسم  درهما،) (100.000

درهما) (100 حصة اجتماعية بقيمة)

لكل واحدة وهي حوزعة كالتالي):

 1000 ادليمي) زكرياء) السيد 

حصة.

ادليمي،) زكرياء) السيد  (: التسيير)

حغربي الجنسية حزداد في)16)سبتمبر)

عنوانه) الكائن  بالرباط،) (،1991

الثاني،) الش7ر  الخير  حرس  عمارات 

تمارة والحاحل) (،15 21،)شقة) عمارة)

رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

AD211311،)حالك ل)1000)حصة،)

عين حسير للشركة ملدة أير حمدودة.

 159093 (: التجاري) السجل 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

عدد) تمت  (،2021 أأس7س) (12

.116196
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ALEXIS MAROC
SARL

 19 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
بالخصائص) بالرباط  (2022 يوليو)

التالية):
الهدف اإلجتماعي):)تاجر.

حقاول أعمال حتنوعة.
درهم) (100.000 (: املال) راس 
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد حمو صابري)600)حصة.

السيدة سارة العراس)900)حصة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
8)زنقة) 30)شقة) املقر اإلجتماعي):)

حوالي احمد لوكيلي حسان الرباط.
التسيير):)السيد اشرف صابري.
التوقيع):)السيد اشرف صابري.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.162023
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استثاقية حيموزا
حكتب قانوني للمماسبة

التمكيم التجاري الدولي والوساطة ال7ابق)
األول إقاحة بال روزا رقم)3)القني7رة

الهاتف):)0531.31.65.92

شركة افا سيرقيس
ش ذ م م

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها 22 زنقة 321 القني7رة

تعديالت قانونية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2022 يوليو) (9 بتاريخ) بالقني7رة 
واملسجل بتاريخ)20)يوليو)2022،)قرر)
حساهمو شركة افا سيرقيس حا يلي):

الحل املسبق للشركة.
في) للشركة  املسيريين  استقالة 
املزداد) حغربي  احين  بمري  شخص 
بالقني7رة) (1985 أبريل) (02 بتاريخ)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.G956919(رقم
حغربية) حنان  زهران  السيدة 
بعين) (1916 يناير) (01 املزدادة بتاريخ)
الشق بالدار البيضاء)الحاحلة لب7اقة)

التعريف الوطنية ب ك)151681.
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في) للشركة  املصفي  تعيين 

املزداد) حغربي  احين  بمري  شخص 

بالقني7رة) (1985 أبريل) (02 بتاريخ)

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

.G956919

اإلبتدائية) باملحكمة  تم  اإليداع 

بتاريخ) (92150 بالقني7رة تمت رقم)

فاتح أأس7س)2022.
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استثاقية حيموزا

حكتب قانوني للمماسبة

التمكيم التجاري الدولي والوساطة ال7ابق)

األول إقاحة بال روزا رقم)3)القني7رة

الهاتف):)0531.31.65.92

شركة جومار بيل
ش ذ م م

رأسمالها : 100.000 درهم

حقرها 26 زنقة ابن ابي الزرع إقاحة  

الرضوان 15 حمل رقم 92 القني7رة

تعديالت قانونية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2022 يوليو) (10 بتاريخ) بالقني7رة 
واملسجل بتاريخ)21)يوليو)2022،)قرر)

حساهمو شركة جوحار بيل حا يلي):

الحل املسبق للشركة.

استقالة املسير املنفرد.

تعيين حصفي للشركة في شخص)

املزدادة) حغربية  بلعباس  حروه 

بالقني7رة) (1999 حاي) (26 بتاريخ)

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

.GK123111

اإلبتدائية) باملحكمة  تم  اإليداع 

بتاريخ) (92169 بالقني7رة تمت رقم)

2)أأس7س)2022.
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STE AZELMAD TRAVAUX
SARL AU

تأسيس
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (2022 يونيو) (11 بتاريخ) بميدلت 

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية):

 STE AZELMAD (: التسمية)

.TRAVAUX SARL AU

الهدف):)أشغال حختلفة أو البناء)

»نيكوس»)دراسة وتركيب نظام الري.

املقر اإلجتماعي):)حي أيت أوخليف)

تونفيت حيدلت.

يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة حا عدا في)

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
 100.000 (: الشركة) حال  رأس 

حصة حن) (1000 درهم حقسم على)

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت كالتالي):)1000)حصة للسيد)

ازملاض سعيد.

الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)

السيد أزملاض سعيد ملدة أير حمددة.

في) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر حن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 

يوليو) (19 بتاريخ) اإلبتدائية بميدلت 
رقم) (،2022/183 تمت رقم) (،2022

السجل التجاري)3293.
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STE MAMOUN MINERALS
SARL

تأسيس
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،2022 يوليو) (6 بتاريخ) بميدلت 

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):

 STE MAMOUN (: التسمية)

.MINERALS SARL

أو) املناجم  استغالل  (: الهدف)

التعدين.

االستيراد والتصدير.
زنقة) (03 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

عمروس ازكاأن حيدلت.

يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة حا عدا في)

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.

 100.000 (: الشركة) حال  رأس 
حصة حن) (1000 درهم حقسم على)
الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)
حصة للسيد) (500 (: اكتتبت كالتالي)
حاحون احممد والسيد حاحون احبارك)

ملدة أير حمددة.
في) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ديسمبر حن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة) لدى  الضبط  كتابة 
يوليو) (29 بتاريخ) اإلبتدائية بميدلت 
رقم) (،193/2022 تمت رقم) (،2022

السجل التجاري):)3259.
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 QAZZ-TRAVAUX ET
 ETUDES

SARL
 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AV(EL(KIFAH(AG

N°16 CYM(RABAT
RC(N° 145569

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)1)يوليو)2021)لشركة)
 QAZZ-TRAVAUX ET ETUDES

شركة ذات املسؤولية املحدودة,
درهم،) (100.000 (: ( رأسمالها)
الكفاح) شارع  (: اإلجتماعي) حقرها 
حي يعقوب املنصور،) (16 شارع رقم)

الرباط.
قرر الشركاء)حا يلي):

تعيين السيد احمد قزبري كمسير)
 QAZZ-TRAVAUX ET لشركة)
زينب) السيدة  واستقالة  (ETUDES
لشركة) كمسيرة  حنصبها  حن  قزبري 

.QAZZ-TRAVAUX ET ETUDES
حن) عشر  ثالثة  الفصل  تغيير 

القانون الداخلي للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
فبراير) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022،)تمت رقم)122059.
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 CARRIERE MABBRE DE
KHENIFRA CMDK

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
21)يونيو)2022،)وضع قانون أسا�ضي)
التي) ( املسؤولية) حمدودة  لشركة 

تممل الخصائص التالية):
 CARRIERE MABBRE(:(التسمية

.DE KHNIFRA CMDK SARL
15)شارع األب7ال) (: املقر الرئي�ضي)

رقم)9)أكدال،)الرباط.
املدة):)99)سنة.

ححجر الستخراج حواد) (: النشاط)
البناء.

الرأسمال):)100.000)درهم.
:)السيد حسعود سنوك،) التسيير)
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 

AD9903،)ملدة أير حمدودة.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)18)يوليو)2022.
رقم السجل التجاري):)161621.
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STE HAFIDA BEAUTIFUL
SARL AU

الرأسمال اإلجتماعي للشركة : 
20.000 درهم

فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
القانون) وضع  تم  (،2022 يوليو)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة بشريك وحيد حا يلي):
 HAFIDA BEAUTIFUL(:(التسمية

.SARL AU
 HAFIDA BEAUTIFUL(:(التسمية

.SRAL AU
حدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

حن تاريخ تأسيسها النهائي.
 2911 (: لشركة) اإلجتماعي  املقر 

تجزئة الوفاق اراك تمارة.
(: للشركة) اإلجتماعي  الرأسمال 
20.000)درهم حقسم إلى)200)حصة)
 100 حصة) كل  حقدار  اجتماعية 

درهم.
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:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
السيدة حفيظة كرارحي.

الشركة) أرض  يكمن  (: الغرض)
فيما يلي):

الحالقة والتجميل.
حواد التجميل بجميع) بيع وشراء)

أنواعه.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 يوليو) (25 بتاريخ) اإلبتدائية 
تمت رقم السجل التجاري)136859،)

رقم اإليداع القانوني)8588.
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STE NIZAR FOOD
SARL AU

تمويل حقر شركة
الغير) العام  الجمع  طبقا ملحضر 
نوفمبر) (28 بتاريخ) املنعقد  العادي 
2016،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
تغيير حقر الشركة) (،NIZAR FOOD
حن)1)زنقة الكوفة رقم)1)الرباط،)إلى)
 11 ق7اع) السالم  حي  الجديد  املقر 

حجموعة)11)عمارة)3،)شقة)2)سال.
البزري) بالسيد  االحتفاظ  تم 
الوحيدة) والشريكة  املسيرة  خديجة 

للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 89518 التجارية بالرباط تمت رقم)

بتاريخ)21)ديسمبر)2016.
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 STE AUDITORIUM
CONSULT

شركة ذات حسؤولية حمدودة
سجل التجاري رقم 11511

2 ق7اع الزهور عمارة 10 شقة 2 
سال

بمقت�ضى املحضر الشفوي املحرر)
تم) (،2022 حاي) (31 بتاريخ) بسال 

التغيير التالي):
حل الشركة.

السيد) الشركة  حصفي  تعيين 
اجميلة احمد.

 2 الشركة) تصفية  حقر  تعيين 
ق7اع الزهور عمارة)10)شقة)2)سال.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بسال  التجارية  باملحكمة 

28)يوليو)2022،)تمت رقم)39310.
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مها الومنيوم

ش م م

س ت بالرباط : 51965

فسخ الشركة
العادي) الغير  العام  الجمع  تم 

 2022 يونيو) (25 بتاريخ) املنعقد 

حينيوم ش م م قد) الو  حها  لشركة 

تقرر حا يلي):

فسخ الشركة.

تعيين السيد حممد بسو حصفي)

الشركة.

املنزه) حي  (: الشركة) حقر  تمديد 

عمارة س)2)رقم)1،)الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

في فاتح أأس7س) بالرباط  التجارية 

2022،)تمت رقم)126822.
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 GROUPE SCOLAIRE

MARCONI PRIVE

العرفي املسجل) العقد  بناءا على 

الجمع) تم  (،2022 يونيو) (21 في)

 GROUPE لشركة) االستثنائي  العام 

 SCOLAIRE MARCONI PRIVE

حقرها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

تجزئة) حورية  تجزئة  اإلجتماعي 

 10.000 رأسمالها) تمارة،) (59 رقم)

حسجلة بالسجل التجاري تمت رقم)

109199،)وتقرر في هذا الجمع):

حورية) بتجزئة  جديد  فرع  فتح 

تجزئة رقم)39)تمارة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط يوم فاتح أأس7س)

2022،)تمت رقم)126898.

292 P

MIXTE D’ALUMINIUM
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : الرقم 9، شارع 

شالة، الشقة رقم 8 حسان، الرباط
 22 بمقت�ضى عقدعرفي حؤرخ في)
1)يوليو) 2022)وحسجل بتاريخ) يونيو)
الشركة) قرر شركاء) بالرباط،) (2022

حا يلي):
اجتماعية) حصة  (950 تفويت)
حن) للحصة  درهم  (100 فئة) حن 
طرف السيد الهادي سالوي للشركة)

.RABAT MARBRE SARL AU
الشركة) حن  كل  يصبح  وبالتالي 
 RABAT MARBRE SARL AU
 FUSTER MORATILLA والسيد)
HILARIO،)شركاء)في الشركة ويصبح)
الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 

كما يلي):
 RABAT MARBRE SARL(الشركة

AU 95.000)درهم.
 FUSTER MORATILLA السيد)

HILARIO 5000)درهم.
املجموع):)100.000)درهم.

سالوي) الهادي  السيد  إستقالة 
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
كمسير) حهمته  حن  (،A13521 رقم)

للشركة حع اإلبراء.
بالل،) زينب  (: السيدة) تعيين 
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 
وحيدة) كمسيرة  (A311881 رقم)

للشركة،)ملدة أير حمدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)9)أأس7س)2022،)تمت رقم)

.126916
.RC N° 56111

293 P

OKSA ENERGY SA
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة) (،2022 19)يونيو)
والتي تممل الخصائص) (SA حجهولة)

التالية):
.OKSA ENERGY SA(:(التسمية

.S A(:(الصفة القانونية

د زنقة بني) (90 (: املقر اإلجتماعي)
طانزة السوي�ضي الرباط.

رأسمال الشركة):)300.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 EM شركة)

   ENVIRONNEMENT
50.88%)حصة.

 OKSA MAROC. شركة)
..%98.99

السيد املهدي املجدي)%0.06.
السيد عبد العالي خليل)%0.06.

السيد رشيد سليمي)%0.06.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
د زنقة بني) (90 (: املقر اإلجتماعي)

طانزة السوي�ضي الرباط.
املسير املهدي املجدي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.161851

294 P

BODY SHARK
SARL
تأسيس

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
يونيو) (23 يوم) املنعقد  االستثنائي 
بالصفات) شركة  تأسيس  (2022

التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 BODY (: اإلجتماعي) اللقب 

.SHARK SARL
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 على) حوزعة 

100)درهم للحصة الواحدة.
راقي) تجزئة  (21 (: اإلجتماعي) املقر 

خريبكة.
:)تاجر حنتوجات) حوضوع الشركة)

رياضية،)تاجر حكمالت أذائية.
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يعود تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد راقي حممد أحين.

السيد راقي عبد القادر) (: الشركاء)

500)حصة.

السيد راقي زكرياء)250)حصة.

 250 أحين) حممد  راقي  السيد 

حصة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 325 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)1)يوليو)2022.

السجل التجاري رقم)1695.

295 P

HA STRUKTUR 
SARL

حل الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 

يناير) (10 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2011)حا يلي):

حل الشركة باالجماع.

تعيين السيد الخيري احمد أحين)

كمصفي الشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

2011/83)بتاريخ)8)حارس)2011.

السجل التجاري عدد)3569.

296 P

ACT4 CITY
SARL AU

حل الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 

يونيو) (15 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022)بمقر الشركة حا يلي):

حل الشركة باالجماع.

تعيين السيد رشد حروان كمصفي)

للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 296 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)28)يونيو)2022.

السجل التجاري):)عدد)6995.

297 P

 IMPORT-EXPORT DER
SHAIMA
SARL AU

حل الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
يونيو) (15 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022)بمقر الشركة حا يلي):
حل الشركة باالجماع.

هنية) درداف  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 291 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)28)يونيو)2022.
السجل التجاري رقم)1319.

298 P

BEST EXPO
SARL AU

تصفية الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)5)يناير)2011 

بمقر الشركة حا يلي):
الحسابات) بيان  على  املوافقة 

الختاحية للتصفية.
تصفية الشركة باإلجماع.

وتبرئة) للشركة  النهائية  التصفية 
ذحة املصفي.

كمقر) اإلجتماعي  املقر  تمديد 
للتصفية.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 300 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)29)يونيو)2022.
السجل التجاري رقم)9111.

299 P

POWER MAK
SARL

تصفية الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
فبراير) (11 يوم) املنعقد  االسثتنائي 

2021،)بمقر الشركة حا يلي):
الحسابات) بيان  على  املوافقة 

الختاحية للتصفية.
تصفية الشركة باإلجماع.

وتبرئة) للشركة  النهائية  التصفية 
ذحة املصفي.

كمقر) اإلجتماعي  املقر  تمديد 
للتصفية.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 299 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)29)يونيو)2022.
السجل التجاري رقم)1609.

300 P

PIDRO
SARL AU

تصفية الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
سبتمبر) (16 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2019)بمقر الشركة حا يلي):
الحسابات) بيان  على  املوافقة 

الختاحية للتصفية.
تصفية الشركة باإلجماع.

وتبرئة) للشركة  النهائية  التصفية 
ذحة املصفي.

كمقر) اإلجتماعي  املقر  تمديد 
للتصفي.

كمقر) اإلجتماعي  املقر  تمديد 
للتصفية.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 301 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)29)يونيو)2022.
السجل التجاري عدد)9091.

301 P

SMART EXPO
SARL AU

حل الشركة
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
يناير) (21 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2019)بمقر الشركة حا يلي):
حل الشركة باإلجماع.

أحمد) بوهالي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 286 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)22)يونيو)2022.
السجل التجاري عدد)9991.

302 P

SMART IMPEX
SARL AU

تعديل
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
يونيو) (13 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022،)تعديل حا يلي):
باعية) حن  حصة  (1000 تفويت)

حممد إلى السيدة الزلزولي دليلة.
دليلة) الزلزولي  السيدة  تعيين 
قبول) حع  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

استقالة السيد باعية حممد.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 309 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)29)يونيو)2022.
303 P

N & Z CAR
SARL
تعديل

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)6)حاي)2022 

تعديل حا يلي):
السيدة) حن  حصة  (500 تفويت)
لغبار سهام إلى السيد لعري�ضي حميد.
سهام) حكتفي  السيدة  تعيين 
قبول) حع  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

استقالة السيدة لغبار سهام.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 280 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)20)يونيو)2022.
السجل التجاري رقم)5103.

304 P

MATAR BOURGOGNE
SARL AU
تعديل

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)9)حاي)2022،)

تعديل حا يلي):
تعيين السيد امل7ر حممد كمسير)
استقالة) قبول  حع  للشركة  وحيد 

السيد امل7ر خالد.
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تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 329 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)1)يوليو)2022.

السجل التجاري عدد)2081.

305 P

DAWAJIN HAMZA

SARL AU

تعديل
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 

االستثنائي املنعقد يوم)26)أأس7س)

2020،)تعديل حا يلي):

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة حن)

زنقة حوالي) (5 شقة) (90 العمارة رقم)

عبد الرحمان خريبكة إلى)90)ال7ابق)

ثالثاء) الثاني  الحسن  شارع  األول 

األوالد بن احمد.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 102 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)8)حارس)2021.

السجل التجاري عدد)5969.

306 P

ABK EXPO

SARL AU

تعديل
العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 

أبريل) (28 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022،)تعديل حا يلي):

بإضافة) الشركة  نشاط  توسيع 

البناء) أو  حختلفة  أعمال  حقاول 

والتجارة.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

 291 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)28)يونيو)2022.

السجل التجاري عدد)5201.

307 P

LINDIA
تعديل

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
نوفمبر) (29 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2021)تعديل حا يلي):
السيدة) حن  حصة  (500 تفويت)

والفي أحال إلى السيدة املنياني نورة.
نورة) املنياني  السيدة  تعيين 
كمسير وحيدة للشركة حع استقالة)

السيدة والفي أحال.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 
زنقة) (5 رقم) شقة  (90 العمارة) حن 
إلى) خريبكة  الرحمان  عبد  حوالي 
الثالث) ال7ابق  (3 االنبعاث) حي  (50

خريبكة.
بإضافة) الشركة  نشاط  تعديل 
التجارة،) الصناعية،) الصيانة 

االستيراد والتصدير.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 616 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)15)ديسمبر)2021.
السجل التجاري رقم)6059.

308 P

 AMBULANCE RACHID
INJAD

SARL AU
تعديل

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
يونيو) (2 يوم) املنعقد  االستثنائي 

2022،)تعديل حا يلي):
بمذف) الشركة  نشاط  تعديل 
أعمال) حقاول  والتصدير،) االستيراد 

حختلفة أو البناء.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 298 رقم) تمت  بخريبكة  اإلبتدائية 

بتاريخ)28)يونيو)2022.
السجل التجاري عدد)9859.

309 P

 COMPTOIR
 COMMERCIALE D’AZROU

SARL AU
 رأسمالهـــــــــــا : 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : رقم 69 شارع 
الحسن الثاني أحداف أزرو

فاتح) في  حؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
حمضر) وضع  تم  (،2022 أأس7س)

الجمع العام العادي.
أشغــال اليـــوم):
تقرير التصفية.

اإلأالق النهائي للتصفية.
حل الشركة حن السجل التجاري.

الصالحيات والشكليات.
الحــــــــل األول):

تقرير) على  العام  الجمع  وافق 
حساب) أن  حالحظة  حع  التصفية 
نتائج) أي  ُيظهر  لم  النهائي  التصفية 

يتم توزيعها.
الحل الثاني):

يعلن الجمع العام اإلأالق النهائي)
إدارته) املصفي  ويمنح  للتصفية،)

ويؤدي واليته.
الحل الثالث):

الشركة) إلغاء) العام  الجمع  قرر 
املذكورة حن السجل التجاري.

الحل الرابع):
جميع) العام  الجمع  يمنح 
الصالحيات لحاحل النسخة األصلية)
اإلجراءات) جميع  استيفاء) أجل  حن 

الالزحة بموجب القانون.
بكتابة) تم  (: القانونـــي) اإليــــداع 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
2022)تمت عدد) 9)أأس7س) بتاريخ)

.609
310 P

 STE GUIGOU WORKS
LAND

SARL AU
املقر التجاري : 69 شارع باتريس 
لوحوبا شقة رقم 2 ال7ابق الثاني 

حسان الرباط
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
يناير) (11 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)
بتاريخ) الرباط  في  املسجل  (،2022

9)فبراير)2022)تقرر حا يلي):

املوافقة على تمويل)1000)حصة)
أحين) بنخالتي حممد  للسيد  حملوك 
(،AB109516 رقم الب7اقة الوطنية)

لفائدة السيد
الب7اقة) رقم  حمسن  زهواني  (
جميع) حع  (،GN163909 الوطنية)
بها،) املرتب7ة  وااللتزاحات  املزايا 
حساهمات) تصبح  فإن  وبالتالي 

الشركة على النمو التالي):
السيد عز زهواني حمسن)1000.

يقبل االستقالة التي قدحها السيد)
واجباته) حن  أحين  حممد  بنخالتي 
كمدير للشركة،)وبالتالي يمنمه إبراء)
تمفظ) وبدون  ونهائية  كاحلة  ذحة 
السيد زهواني حمسن) تعيين  ويقرر 
أير) لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 
حمددة،)وبالتالي فإن الشركة سيكون)
حلزحا بالتوقيع الفردي للسيد زهواني)
حمسن نظرا لكونه هو املدير املباشر)

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)
تمت) (،2022 حارس) (25 بتاريخ)

.123316
311 P

YAMENO
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE 253.620.200
DH

 SIEGE(SOCIAL : PARC
D’ACTIVITE(OUKACHA 2

BD MY SLIMANE CASABLANCA
RC 317799

استبدال عضو ملجلس اإلدارة
بتاريخ) املداوالت  بموجب 
العام) الجمع  فإن  (،2022 21)حارس)
 YAMENO SA للشركة) العادي 

اجتمع ب7ريقة استثنائية و):
قرر بعد وفاة أحد أعضاء)حجلس)
 JEAN MICHEL الراحل) اإلدارة،)
املتبقية) للفترة  تعيين  (،ANDRIEU
للمتوفى،)اي حتى عام)2026،)السيد)

GILBERT PLUMEREL،)ذو الجنسية 

الفرنسية.
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ملجلس) الجديد  التكوين  أكد 

أي السيد) اإلدارة بعد هذا التغيير،)

رئيس،) (- (AZIZ BENZZOUBEIR

عضو،) (-OLIVIER PIANI السيد)

 -  GILBERT PLUMEREL السيد)

عضو.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء،) بالدار  التجارية 

رقم) تمت  (،2022 أأس7س) (3

.833309

312 P

YAMENO II
 SOCIETE ANONYME

 AU(CAPITAL(DE :

159.474.000.00 DH

 SIEGE(SOCIAL : PARC

 D’ACTIVITE(OUKACHA 2 BD.

MY SLIMANECASABLANCA

RC : 413315

استبدال عضو حجلس اإلدارة
 21 بتاريخ) املداوالت  بموجب 

العام) الجمع  فإن  (،2022 حارس)

(،YAMENO II للشركاء) العادي 

اجتمع ب7ريقة إستثنائية و):

قرر بعد وفاة أحد أعضاء)حجلس)

 JEAN MICHEL الراحل،) اإلدارة 

املتبقية) للفترة  تعيين  (،ANDRIEU

(،2026 عام) حتى  أي  للمتوفى،)

 GILBERT CLAUDE RENE السيد)

PLUMEREL)ذو الجنسية الفرنسية.

ملجلس) الجديد  التكوين  أكد 

أي السيد) اإلدراة بعد هذا التغيير،)

AZIZ BENZZOUBEIR)رئيس.

السيد)OLIVIER PIANI)عضو.

 GILBERT PLUMEREL السيد)

عضو.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 9 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

أأس7س)2022)تمت رقم)833562.
للنشر واإلستخالص)

حجلس اإلدارة

313 P

YAMED INVESTORS 03
 SOCIETE EN COMMANDITE

 PAR ACTIONS
 AU(CAPITAL(DE : 220.300.00.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : PARC

 D’ACTIVITE(OUKACHA 2 BD.
MY SLIMANECASABLANCA

RC : 413317
استبدال عضو حجلس املراقبة

بموجب املداوالت بتاريخ)21)حارس)
العادي) العام  الجمع  فإن  (،2022
(،YAMED INVESTORS 03(للشركاء

اجتمع ب7ريقة إستثنائية و):
قرر بعد وفاة أحد أعضاء)حجلس)
 JEAN MICHEL الراحل،) املراقبة 
املتبقية) للفترة  تعيين  (،ANDRIEU
للمتوفى،)أي حتى عام)2029،)السيد)
ذو الجنسية) (GILBERT PLUMEREL

الفرنسية.
ملجلس) الجديد  التكوين  أكد 
أي السيد) املراقبة بعد هذا التغيير،)

AZIZ BENZZOUBEIR)رئيس.
السيد)OLIVIER PIANI)عضو.

 GILBERT PLUMEREL السيد)
عضو.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 3 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
أأس7س)2022)تمت رقم)833310.

للنشر واإلستخالص)
حجلس اإلدارة

314 P

SOUKANE ATAWFIK
 SOCIETE ANONYME

 AU(CAPITAL(DE :
266.429.100.00 DH

 SIEGE(SOCIAL : PARC
 D’ACTIVITE(OUKACHA 2 BD.

MY SLIMANECASABLANCA
RC : 313639

استبدال عضو حجلس اإلدارة
بموجب املداوالت بتاريخ)21)حارس)
العادي) العام  الجمع  فإن  (،2022
(،SOUKANE ATAWFIK للشركاء)

اجتمع ب7ريقة إستثنائية و):

قرر بعد وفاة أحد أعضاء)حجلس)
 JEAN MICHEL الراحل،) اإلدارة 
املتبقية) للفترة  تعيين  (،ANDRIEU
(،2026 عام) حتى  أي  للمتوفى،)
 GILBERT CLAUDE RENE السيد)
PLUMEREL)ذو الجنسية الفرنسية.

ملجلس) الجديد  التكوين  أكد 
أي السيد) اإلدراة بعد هذا التغيير،)

AZIZ BENZZOUBEIR)رئيس.
السيد)OLIVIER PIANI)عضو.

 GILBERT PLUMEREL السيد)
عضو.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 9 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
أأس7س)2022)تمت رقم)833561.

للنشر واإلستخالص)
حجلس اإلدارة

315 P

BIBEN ADB
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 95.000.00 DH
 SIEGE(SOCIAL : 12 RUE(L’ILE
 DE TIMOR-ANGLE LA CÔTE

 D’EMERAUDE AÏN DIAB
CASABLANCA
RC : 529001

الزيادة في رأسمال الشركة
حاي) (30 بتاريخ) قرار  بموجب 
العادي) الغير  العام  الجمع  (،2022
لشركة)BIBEN ADB SARL AU)قررو)

وصوتو على حا يلي):
ب) املال  رأس  في  الزيادة 
حن) لزيادة  درهم،) (2.255.000.00
95.000.00)درهم إلى)2.350.000.00 
درهم حن خالل إنشاء)22.550)سهم)
 100 قدرها) إسمية  بقيمة  جديد،)
حدفوعة) الواحد،) للسهم  درهم 
حع) املقاصة  طريق  عن  بالكاحل 
وحستمقة) وسائلة  حعينة  ح7البة 
اململوكة حن قبل الشريك الوحيد في)

الشركة.
النظام) حن  و1) (6 للبند) التعديل 

األسا�ضي).
األسا�ضي) النظام  على  املوافقة 

املحدث.

تم اإليداع القانوني في املحكمة) (
 9 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
أأس7س)2022)تمت رقم)833922.

للنشر واإلستخالص)
حجلس اإلدارة

316 P

MCL FOOD
SARL AU

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

رأسمالها : 100.000 درهما
سجل تجاري : 162011

بتاريخ)13)يونيو)2022)تم صياأة)
 MCL لشركة) األسا�ضي  النظام 
حمدودة) شركة  (FOOD SARL AU
واحد) شريك  ذات  املسؤولية 
حقرها  درهما،   100.000 رأسمالها  
اإلجتماعي 36 زنقة واد بهت، أكدال 

الرباط.
حممد) السيد  (: الوحيد) الشريك 
حرسيل الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)

H119،)ب)1000)حصة.
النشاط التجاري):

)ح7عم).
حمون حفالت.

أير)) ملدة  الشركة،) تسيير  فوض 
حمدودة،)للسيد أنس حرسيل الحاحل)

.BE191962(للب7اقة الوطنية رقم
بالسجل) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بالرباط تمت رقم)126969)بتاريخ)9 

أأس7س)2022 .
317 P

 STE.OUM
  DEVELOPPEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تأسيس

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط قد) (2022 يوليو) (18 بتاريخ)
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملميزات التالية):
  OUM (: التسمية)

.DEVELOPPEMENT
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الهدف اإلجتماعي):
)اإلنعاش العقاري.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
100.000.00)درهم حوزعة إلى)1000 
درهم،) (100 حصة إجتماعية بقيمة)
املخصصة) بالكاحل  تمريرها  تم  قد 
للشركاء)بما يتناسب حع حساهماتهم،)

أي):)
حن�ضي) عمراني  رشيد  السيد 
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 

A156323 500)حصة.
الحاحلة) الحبابي  نعيمة  السيدة 
 A156325 رقم) الوطنية  للب7اقة 

500)حصة.
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حا عدا السنة األولى تبدئ)

حن تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي):)15)شارع األب7ال)

شقة رقم)9)أكدال الرباط.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
السيد رشيد عمراني حن�ضي الحاحل)
 A156323 رقم) الوطنية  للب7اقة 

وذلك ملدة أير حمددة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)162011.
حقت7ف حن أجل اإلشهار

318 P

MEHAD SOLUTION
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

إشعار بالتأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) قد  (2022 يونيو) (11 في) بالرباط 
الخصائص) تممل  شركة  تأسيس 

التالية):
.MEHAD SOLUTION(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي):

التصدير واإلستيراد.
في) والتجارة  الدراسات  حكتب 
وهندسة) الشمسية  ال7اقة  حجال 

ال7يران.

 100.000.00 (: املال) الرأسمال 
1000)حصة) درهم نقدا حقسمة إلى)

حن فئة)100)درهم للحصة.
املدة):)99)سنة إبتداء)حن التقييد)

بالسجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
فجيج) زنقة  (5 (: اإلجتماعي) املقر 

شقة)9)ال7ابق الثالث الرباط.
عبد) للسيد  (: واإلدارة) التسيير 
الناصر بودالل والسيد أيوب بودالل)
للشركة) البنكي  الحساب  تسيير  أحا 
MEHAD SOLUTION)فهذه األخيرة)
للمسيرين) حتالزحين  بتوقيعين  تلتزم 

السابق ذكرهما.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
هو) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

161881)بتاريخ)29)يوليو)2022.
319 P

فنادق تيشكا
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
برأسمال قدره 52.800.000 درهم

املقر الرئي�ضي شارع حممد الخاحس، 
فندق السالم ورزازات

السجل التجاري : 11601
املصادقة على عقد اإلدحاج

في الحادي عشرا حن شهر حاي حن)
اتخذ) وعشرين  وإثنين  ألفين  العام 
الشريك الوحيد لشركة فنادق تيشكا)
السيد) في  حمثلة  (LE LIDO شركة)

هشام حعروف القرارات التالية):
املوافقة على حشروع عقد اإلدحاج)
 SOCIETE شركة) ضم  طريق  عن 
 HOTELIERE DE TICHKA SHT
 LE LIDO(الشركة املضموحة حن قبل

الشركة الضاحة وبشكل نهائي.
رجعي) بأثر  اإلدحاج  تنفيذ  يتم 
إعتبارا حن فاتح يناير)2022)وسيؤدي)
إلى حل الشركة حسبقا دون تصفية.

يقرر الشريك الوحيد حل الشركة)
تلقائيا وبدون تصفية.

يقرر الشريك الوحيد حل الشركة)
تلقائيا وبدون تصفية.

إنهاء) الوحيد  الشريك  يقرر 

السيد حاتم) تفويض حسير الشركة،)

زكي وإبراء)ذحته.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة اإلبتدائية بورزازات بتاريخ)

21)يوليو)2022)تمت رقم)293.

320 P

BFSM MOROCCO TRANS
الشركة املحدودة املسؤولية 

 BFSM MOROCCO واملسماة

TRANS

حمضر اإلجتماع العام اإلستثنائي
بالرباط) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ)30)يونيو)2022،)تقرر حا يلي):

تفويت)950)حصة إجتماعية حن)

فاضل) حبارك  سيف  السيد  طرف 

املزروعي لفائدة شركة حجموعة بن)

فاضل ذات حسؤولية حمدودة.

تعيين كل حن السيد سيف حبارك)

فاضل املزروعي والسيد حبارك سيف)

كمسيرين) املرزروعي  فاضل  حبارك 

للشركة.

تثبيت السيد طارق كريمي كمسير)

كذلك للشركة في حدود الصالحيات)

املمنوحة له.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أأس7س) (3 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022)تمت رقم)126955.

321 P

SOCTAMID
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة)
في)26)يوليو)2022،)تم تمرير القانون)

األساسية لش.ذ.م.م حميزاتها كالتالي):

التسمية):)SOCTAMID)ش.ذ.م.م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية:

األشغال املختلفة والبناء.

واألشغال) األعمال  أنواع  جميع 

أعمال) جميع  ذلك  في  بما  العاحة 

الهندسة املدنية.

والعزل) الصحي  الصرف  أعمال 

السباكة،) الهواء،) تكييف  املائي،)

النجارة الخشبية واألملنيوم والحديد،)

الصباأة،)التجصيص والديكور.

بيع حواد البناء)وحنتجات الجبس)

في) املستخدحة  املستلزحات  وجميع 

أعمال التجصيص.

عموحا جميع العمليات التجارية،)

الصناعية،)املالية،)املنقولة والثابتة،)

املتعلقة بصفة حباشرة أو أير حباشرة)

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

حن شأنها تسهيل تنمية الشركة.

املقر):)تمارة تجزئة الحمرا،)تجزئة)

رقم)151)حمل رقم)1)عين عتيق.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

حصة حن فئة) (1.000 حقسمة على)

بين) حوزعة  للواحدة  درهم  (100

الشركاء)كالتالي):

 500 السيد نورالدين البوعزاوي)

حصة.

 500 البوعزاوي) حممد  السيد 

حصة.

أير) ملدة  الشركة  تسير  التسيير:)

حمدودة حن طرف السيد نورالدين)

البوعزاوي.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

يوم) حن  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 8638 عدد) تمت  بتمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ)9)أأس7س)2022.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 

السجل) حصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

 9 بتاريخ) (136923 عدد) تمت 

أأس7س)2022.
حن أجل اإلستخالص والبيان

322 P 
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شركة ب.س تراديسيونيل
شركة ذات املسؤوية املحدودة 

بشريك واحد
حي السالم شارع بير انزران الشقة 

1 تيفلت
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)

9)نوفمنبر)2021)تم إقرار حا يلي):
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تممل  والتي  املحدودة 

التالية):
.B.S TRADITIONNEL(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
:)تشييد املباني) الهدف اإلجتماعي)

التقليدية.
أشغال ال7رق الحضرية.
حعالجة القنوات املائية.

 500.000.00 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

حن) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

املقر اإلجتماعي):)حي السالم شارع)
بيئر انزران الشقة)1)بتفيلت.

التسيير):)السيد حممد العماري.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكمة اإلبتدائية بتفليت)
تمت رقم) (2022 أأس7س) (9 بتاريخ)

.1321
323 P

UNIVERS PLANCHER
SARL AU

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 33 شارع 
حسن صغير زاوية زنقة دانجو طابق 

رقم 1 حكتب رقم 9 الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

269531
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
 2022 يونيو) فاتح  في  املؤرخ 
الوحيد) الشريك  قرر  بالدارالبيضاء)

حا يلي):
حن) الشركة  رأسمال  رفع 
إلى) درهم  (36.000.000.00
قدره) بمبلغ  درهم  (90.000.000.00
9000.000.00)درهم ليصبح رأسمال)

الشركة كالتالي):

السيد يوسف ال7لبة بمبلغ قدره)

إلى) حقسمة  درهم،) (9000.000.00

 100.00 فئة) حن  حصة  (900.000

درهم.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالدارالبيضاء) التجارية 

أأس7س)2022)تمت رقم)832923.

324 P

PRO’WORK’IN CENTRE D’AFFAIRES

PRO WORK IN

SOUL CANDLE

SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تممل)

الخصائص التالية:

.SOUL CANDLE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف اإلجتماعي:

.EVENEMENTIEL(اإلستشارات اإلدارية

التدريب.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

حقسمة إلى)100)حصة حن فئة)100 

الواحدة حوزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

السيدة حارية شيبوب)100)حصة.

حن) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

تاريخ وضع) أي حن  لنهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل).

 11 عوا) ضاية  (: اإلجتماعي) املقر 

طابق)2)شقة)5)أكدال الرباط.

املسيرة):)حارية شيبوب.

السجل التجاي):)162015.

325 P

شركة لجيرونس برو
ش.ذ.م.م

STE. LA(GERANCE(PRO 
SARL

حل حسبق
املقر اإلجتماعي : 1 شارع الحسن 
الثاني، حي العلويين ال7ابق رقم 3 

تمارة
بمقت�ضى حمضر الجمع العام أير)
يونيو) فاتح  بتاريخ  املنعقد  العادي 
2022)قرر حشترك شركة الجيرونس)
برو ش.م.م رأسمالها)300.000)درهم)
املتعلق) القانون  ملقتضيات  وطبقا 

بالشركات.
حل حسبق للشركة إبتداء)حن)31 

حاي)2022.
البشير) الهواري  السيدان  تعيين 
ولوالجي حممد كمصفيان لحسابات)

الشركة.
تمديد حقر تصفية الشركة بنفس)

املقر اإلجتماعي للشركة.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  وتم 
يوليو) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم)126199.
326 P

شركة نفيراويل مروك
ش.م.م.ش.و

SOCIETE NEVEROIL MAROC
SARL AU

املقر اإلجتماعي : شارع زوليخة 
الناصري عمارة فلوريدة سانتر بارك 

2 تجزئة 1 ال7ابق 6 املكتب 28 
سيدي حعروف الدارالبيضاء

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يوليو) (18 أير العادي املنعقد بتاريخ)
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2022
نفيراويل حروك ش.م.م.ش.و رأسمالها)
ملقتضيات) وطبقا  1603.000درهم 

القانون املتعلق بالشركات:
حن) عزيز  السيد شايب  إستقالة 

حهاحه كمسير.
تعيين السيد سفري أيوب كمسير)

جديد للشركة.
على) العام  الجمع  صادق  وقد 

القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

 9 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

أأس7س)2022تمت رقم)833969.

327 P

STE. TEMOS
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم

 IV املقر اإلجتماعي : عمارة باليما

285 شقة رقم 92 ال7ابق الرابع 

شارع حممد الخاحس الرباط

بتاريخ) املؤرخ  القرار  بمقت�ضى 

الشركة) قرر شركاء) (2011 يونيو) (20

TEMOS)ش.م.م حا يلي):

ش.م.م) (TEMOS شركة) تصفية 

اتباعا للمس7رة القانونية الجاري بها)

العمل).

اليزيدي) عثمان  ( السيد) وتسمية 

حقر) تمديد  وتم  للشركة  كمصفي 

 IV  285 باليما) التصفية ب عمارة 

شارع  الرابع  ال7ابق   92 رقم  شقة 

حممد الخاحس الرباط.

تم اإليداع القانوني):)لدى املحكمة)

التجارية بالرباط تمت رقم93908.

328 P

 SOCIETE ADIMBA
SARL

في) حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2022 يوليو) (22 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.ADIMBA  SARL(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي :

 تجارة عقاقير وأجهزة صحية.

تهيئة وأعمال حختلفة.

اإلستيراد والتصدير.

خدحات حتنوعة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

بلمليك عادل 500 حصة.

بلمليك إيمان 250 حصة.

بلمليك بدر 250 حصة.
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حن  إبتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
السنة املالية : حن فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر : ال7ابق األر�ضي زنقة شالة 

رقم 8 حي اإلنبعات سال.
املسير :السيد  بلمليك عادل.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.36551

329 P

D. ZAYTEC
SARL A.U

العام) الجمع  قرارات  بمقت�ضى 
اإلستثنائي بتاريخ3)يونيو)2022)تقرر)

إدخال التغيير التالي على الشركة.
 19 رقم) الشركة:حن  حقر  تغيير 
زنقة ابن كثير القاديري سيدي حو�ضى)
بالقا�ضي سيدي) جنان  (91 إلى) سال 

حو�ضى سال.
اإلجتماعي) القانون  تميين  تم 
السالفة) املقرارات  باعتبار  للشركة 

الذكر.
(: القانوني) اإليداع  تم  وبذلك 
رقم) تمت  بسال  اإلبتدائة  باملحكمة 

39235)بتاريخ)1)يولو)2022.
330 P

شركة فندق كولف دو موكادور
ش.م

إختصارا آش جي إم ش.م
 HOTEL DU GOLF DE

 MOGADOR
PAR ABRAVIATION HGM SA

شركة حساهمة
الرأسمال اإلجتماعي : 
996.969.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة عبد الحق بن 
حميو إقاحة كالريس الشقة رقم 62 

ال7ابق السادس الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء 

تمت رقم 119.113
التعريف الضريبي 2262112

اإلدارة) حجلس  حمضر  بمقت�ضى 
 2022 يونيو) (30 في) املؤرخ  للشركة 

حممد) السيد  والية  تجديد  تقرر 

املهدي ع7ية هللا كرئيس حدير عام)

إلى أاية فاتح) أشهر  ((3) ( ملدة ثالثة)

أكتوبر)2022.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)28)يوليو)2022 

تمت رقم)832690.
حقت7ف للبيان

املمثل القانوني

331 P 

شركةإقامات كولف موكادور

ش.م

إختصارا إر جي إم ش.م

 RESIDENCES DU GOLF DE

MOGADOR

PAR ABRAVIATION RGM SA

شركة حساهمة

الرأسمال اإلجتماعي : 

1.000.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : الكولين II، رقم 

33 طريق النواصر سيدي حعروف 

الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء 

تمت رقم 119.111

التعريف الضريبي 2262111

اإلدارة) حجلس  حمضر  بمقت�ضى 

 2022 يونيو) (30 في) املؤرخ  للشركة 

حممد) السيد  والية  تجديد  تقرر 

املهدي ع7ية هللا كرئيس حدير عام)

إلى أاية فاتح) أشهر  ((3) ( ملدة ثالثة)

أكتوبر)2022.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ فاتح أأس7س) بالدارالبيضاء)

2022)تمت رقم)832692.
حقت7ف للبيان

املمثل القانوني

332 P

شركة تهئية الصويرة حوكادور
 ش.م

إختصارا سايموغ ش.م
 SOCIETE D’AMENAGEMENT

D’ESSAOUIRA MOGADOR
 PAR ABREVIATION SAEMOG

S.A
شركة حساهمة

الرأسمال اإلجتماعي : 
882.813.800.00 درهم

املقر اإلجتماعي : الكولين II، رقم 
33 طريق النواصر سيدي حعروف 

الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء 

تمت رقم 133.983
التعريف الضريبي 2203053

اإلدارة) حجلس  حمضر  بمقت�ضى 
 2022 يونيو) (30 في) املؤرخ  للشركة 
حممد) السيد  والية  تجديد  تقرر 
املهدي ع7ية هللا كرئيس حدير عام)
إلى أاية فاتح) أشهر  ((3) ( ملدة ثالثة)

أكتوبر)2022.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
28يوليو2022  بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تمت رقم)832692.
حقت7ف للبيان
املمثل القانوني

333 P

 PHARMACIE EL OMARI
A.B.C BOUSKOURA

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد
تأسيس شركة

 2 في) حوقع  عرفي  بمقت�ضى عقد 
يونيو)2022)واملسجل بتاريخ)6)يونيو)
2022)تمت عدد)RE91115)تم وضع)
قانون أسا�ضي لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة بشريك وحيد والتي تممل)

الخصائص التالية):
 PHARMACIE EL (: التسمية)

.OMARI A.B.C BOUSKOURA
صيدالنية) (: اإلجتماعي) الهدف 

تبيع بالتقسيط.

رأسمال):)2200.000.00)درهم.
بمقت�ضى عقد املساهمة بتاريخ)31 
حاي)2022)املسجل في)6)يونيو)2022 
 RE91196 OR31522 عدد) تمت 
تم تمويل الشخص الذاتي السيدة)
إلهام العماري الحاحلة ب.ت.و عدد)
حسجلة) كانت  والتي  (BE129699
بالدارالبيضاء) التجاري  بالسجل 
شخص) إلى  (360118 رقم) تمت 
 PHARMACIE EL(حعنوي تمت إسم

.OMARI A.B.C BOUSKOURA
بوجعدية) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

الحواحي بوسكورة الدارالبيضاء.
املسيرة):)إلهام العماري.

املدة):)99)سنة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

.832500
 551003 التجاري) السجل  رقم 

الدارالبيضاء.
بمثابة حقت7ف وبيان

334 P

 SOGEFCO
 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA

GESTION
شركة الحسابات التسيير الدراسات والجبايات

SOCIETE MBRATRAV
S.A.R.L

 IMM(E3 APPT(N°1 LOT
 SOUMIA ROUTE AIN SMEN

FES
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
على) املصادقة  تمت  (2022 يوليو)
حن) إجتماعية  حصة  (1250 تفويت)
لفائدة) أحمد  رطيبي  السيد  طرف 

السيد بوأاللة حص7فى.
 SOCIETE (: التسمية)

.MBRATRAV S.A.R.L
تغيير رأسمال الشركة):

 5000 حص7فى) بوأاللة  السيد 
حصة))إجتماعية.

أصبمت) لقد  (: القانوني) الشكل 
حمدودة) حسؤولية  ذات  الشركة 

وشريك واحد.
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التسيير):)السيد بوأاللة حص7فى)

حسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) 2022تمت  أأس7س) (3 بتاريخ)

التجاري) السجل  (2022/9101

.69813

335 P

PHONIXTEXT NEGOCE

SARL

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة ذات) (2022 يوليو)

تممل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):)

 PHONIXTEXT (: التسمية)

.NEGOCE

.SARL(:(الصفة القانونية

الهدف اإلجتماعي):

حقاولة في اإلستيراد والتصدير.

تاجر املنتجات اإللكترونية.

تاجر حنتجات النظافة.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

حقسمة إلى)100)حصة حن فئة)100 

بين) حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد احممد حنيني)50)حصة.

السيد أناس بلغيتي)50)حصة.

حن) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل الجاري.

السنة املاية):)حن فاتح يناير إلى)31 

ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

شقة) (58 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

ا3)شارع واد سبو أكدال الرباط.

املسير):)السيد احممد حنيني.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.161903

336P

 ALGAPPS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 ذات رأسمال : 60.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : عمارة 58 شقة ا3 

شارع واد سبو أكدال الرباط
السجل التجاري رقم :155189

إعالن عن تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ)22)أأس7س)2022))واملسجل)
تم تأسيس) (2021 سبتمبر) (3 بتاريخ)
 ALGAPPS  SARL شركة تمت إسم)
حمدودة) حسؤولية  ذات  AU شركة 
حسب) الوحيد  الشريك  ذات 

التفاصيل التالية):
املقر اإلجتماعي : عمارة 58 شقة 3 

شارع واد سبو أكدال الرباط.
حن) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
الهدف اإلجتماعي):

 اإلستشارات في التمول الرقمي واإلبتكار،
واإلستشارات) الرقمي،) والت7وير 
واإلستشارات) املعلوحات،) نظم  في 
 اإلستراتيجية،)واإلستشارات التنظيمية،
املعلوحات) نظم  وإستشارات 

والتدريب وإدارة املشاريع وإدارتها.
الحلول) وتصدير  إستيراد 
أو) الكمبيوتر  علوم  في  التكنولوجية 
أو) حباشر  بشكل  حرتبط  حجال  أي 
واملسوح) األنش7ة  هذه  حباش  أير 

والدراسات اإلحصائية.
 60000.00 رأسمال) (: املال) رأس 
ثمن) سهم  (600 إلى) حقسما  درهم 

الواحد)100)درهم).
إسماعيل) السيد  (: التسيير)
الوطنية) للب7اقة  الحاحل  اإلدري�ضي 
بحي) والقاطن  (AB216626 عدد)
زنقة) (1 الشقة) (1 عمارة) (1 اإلن7الق)

حممد التريكي أكدال الرباط.
رقم) التجاري  بالسجل  التقييد 
118925)املسجل باملحكمة التجارية)

بالرباط.
337 P

STE.ATLAS ART FILMS
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي حسجل في)28 
يوليو)2022)تم تأسيس ش.م.م.ش.و.

 STE.ATLAS (: التجاري) اإلسم 
.ART FILMS SARL AU

تجزئة) (961 (: اإلجتماعي) املقر 
البساتين)1)حكناس.

النشاط):
)إنتاج األفالم السينمائية.

إنتاج وتوزيع األفالم السينمائية.
والرقمية) واإلعالن  التواصل 

والفعاليات والنشر.
املعدات) وتصدير  إستيراد 

السمعية والبصرية وأي حنتج آخر.
املعدات) وتأجير  وبيع  شراء)

السمعية والبصرية.
حصة وحيدة) (: الشركة) رأسمال 
 100000 لفائدة السيد عبي بوأرس)

درهم.
املسير):)السيد عبي بوأس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بمكناس)
رقم) 2022تمت  يوليو) (21 بتاريخ)

.56855
338 P

STE. ELITE ATLANTIC
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي حسجل في)29 
حاي)2022)تم تأسيس ش.م.م.ش.و.

 STE.ELITE (: التجاري) اإلسم 
.ATLANTIC SARL AU

املقر اإلجتماعي):)شقة)1))إقاحة)22 
شارع حوالي رشيد حسان الرباط.

النشاط):
توطين الشركات وتشكيلها.

تأجير حكاتب حجهزة.
أعمال ال7باعة واإلعالن.

إستشارات قانونية وضريبية.
حصة وحيدة) (: الشركة) رأسمال 
الهادي)) الحق  عبد  السيد  لفائدة 

100000)درهم.
املسير):)السيد عبد الحق الهادي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 حاي) (29 بتاريخ)

.161095
339 P

 STE HANANE FILMS
AGENCY
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي حسجل في)13 
حاي)2022)تم تأسيس ش.م.م.ش.و.

 STE HANANE (: اإلسم التجاري)
.FILMS AGENCY  SARL AU

تجزئة) (961 ( (: اإلجتماعي) املقر 
البستان شقة رقم)1)حكناس.

النشاط):
والسمعي) السينمائي  اإلنتاج 

البصري.
املعدات) وتصدير  إستيراد 

السمعية والبصرية وأي حنتج آخر.
الرقمي) واإلعالن  اإلتصاالت 

واألحداث والنشر.
املعدات) وتأجير  وبيع  شراء)

السمعية والبصرية.
حجال) في  واإلستشارات  التدريب 
واإلتصاالت) البصري  السمعي 
الجديدة) املعلوحات  وتكنولوجيا 

واإلدارة.
حصة وحيدة) (: الشركة) رأسمال 
اطراس)) حنان  السيدة  لفائدة 

100000)درهم.
املسيرة):)السيدة حنان اطراس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بمكناس)
رقم) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

.56191
340 P

 E &H TRAITEUR
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) صياأة  تمت  بالرباط،)
التأسي�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)
الخصائص) لها  وحيد،) بشريك 

التالية:
. E(&H(TRAITEUR(:(التسمية
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الهدف):

حمون حفالت.

املقر):)إقاحة)98)شقة)1)شارع فال)

ولد عمير أكدال الرباط.

حن تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في حبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

للسيد اخرازن حممد وذلك ملدة أير)

حمدودة.

حن فاح يناير إلى) (: السنة املالية)

أاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للممكمة)

التجارية بالرباط))بتاريخ)2)أأس7س)

2022)تمت رقم)161963.

341 P

SECOND EVENT
حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) صياأة  تمت  بالرباط،)

التأسي�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)

الخصائص) لها  وحيد،) بشريك 

التالية:

 .SECOND EVENT (: التسمية)

الهدف):

إستشارات إدارة األحداث.

 8 فرنسا شقة) شارع  (95 (: املقر)

أكدال الرباط.

حن تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في حبلغ)100.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

للسيد اخرازن حممد وذلك ملدة أير)

حمدودة.

حن فاح يناير إلى) (: السنة املالية)

أاية)31)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للممكمة)

التجارية بالرباط))بتاريخ)2)أأس7س)

2022)تمت رقم)161961.

342 P

في7اكوم
حكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
30)زنقة لبنان الشقة رقم)8)حي املحيط الرباط

الهاتف):)031.12.30.12

 STE. SERGHINI CONSULT
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00
DHS

R.C : 118167 RABAT
الحل املسبق للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
23)يونيو)2022)قرر الشريك الوحيد)
حا) (SERGHINI CONSULT لشركة)

يلي:
الحل املسبق للشركة.

سرأيني) الحسن  السيد  تعيين 
ادري�ضي كمصفي للشركة.

فسخ عقد توطين الشركة.
تمديد حقر التصفية في العنوان)
إقاحة) السايح  التالي شارع حص7فى 
 5 رقم) شقة  (2 بناية) املنصور  ديار 

يعقوب املنصور الرباط.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
يوليو) (25 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 
السجل) (126589 رقم) تمت  (2022

التجاري رقم)118161)بالرباط.
343 P

في7اكوم
حكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
30)زنقة لبنان الشقة رقم)8)حي املحيط الرباط

الهاتف):)031.12.30.12

 STE. JOURNEYS
INTERNATIONAL

 SARL
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة 
ب 100.000.00 درهم

العنوان : إقاحة حوالي إسماعيل 
شارع حوالي سليمان، بناية B رقم 2 

ال7ابق األر�ضي حسان، الرباط 
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (21
ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
حسؤولية حمدودة.

 STE. JOURNEYS (: ( التسمية)
. INTERNATIONAL SARL

الهدف):)وكالة األسفار.
حوالي  إقاحة   : اإلجتماعي) املقر 
سليمان،  حوالي  شارع  إسماعيل 
األر�ضي  ال7ابق   2 رقم   B بناية 

حسان، الرباط.
يوم  حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
الرأسمال اإلجتماعي في)100.000.00 
درهم حقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
100)درهم لكل حصة حقسمة كالتالي:

 339 تمتلك) السيدة سهام وهبي 
حصة حالكة الرقبة.

 333 بوحالك) سمممد  السيد 
حصة حالك الرقبة.

السيد إلياس بوحالك يمتلك)333 
حصة حالك))الرقبة).

بمق) يتمتع  بوحالك  عزيز  السيد 
اإلنتفاع في كل الحصص السالفة.

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)
سهام وهبي حسيرة للشركة ملدة أير)

حمددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 أأس7س) (5 بتاريخ) ( التجارية)
التجاري) السجل  رقم  بالرباط 

162011)بالرباط.
لإلستشارة والتنبيه

في7اكوم
344 P

في7اكوم
حكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
30)زنقة لبنان الشقة رقم)8)حي املحيط الرباط

الهاتف):)031.12.30.12

PARATABRIKTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

10000.00 درهم
تم) (2022 يونيو) (20 بتاريخ)
لشركة) إستثنائي  عام  جمع  عقد 
اإلجتماعي) باملقر  (PARATABRIKTE

تجزئة) (22 بالعنوان) الكائن  للشركة 
تابريكت سال) لألسماء) شارع  حجية 
وبموجبه تم اتخاذ القرارات التالية):

اإلجتماعية:) الحصص  تفويت 
 50 الصغير) حنان  السيدة  فوتت 
حصة إلى السيدة وداد بهوش بقيمة)

100)درهم لكل حصة.
لتفويت) وفقا  (: القانوني) الشكل 
القانوني) الشكل  تغيير  تم  الحصص 
حسؤولية) ذات  شركة  حن  للشركة 
حسؤولة) ذات  شركة  إلى  ( حمدودة)
حمدودة ذات شريك واحد إلى شركة)

ذات حسؤولية حمدودة.
وفقا) (: األسا�ضي) النظام  تميين 
للتغييرات التي تم ذكرها أعاله قمنا)
حن القانون) (1.1.8 بتعديل الفصول)

األسا�ضي للشركة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (26 بتاريخ) ( بسال) اإلبتدائية 
السجل التجاري) (39396 تمت رقم)

رقم)32515)سال.
لإلستشارة والتنبيه

في7اكوم
345 P

TETRIS AMENAGEMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة
يبلغ رأسمالها : 30.000 درهم

املركزالتجاري أنفا بليس حجمع 
العقارات أنفا بليس املنتجع السكني 

في شارع الكورنيش حمل رقم 
SR16A الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
269023

القرار األول):
املقر) تغيير  العام  الجمع  يقرر  (
زنقة إبن) (13 اإلجتماعي للشركة حن)
النخيل) حي  الثاني  ال7ابق  طفيل 
إلى املركز التجاري أنفا) الدارالبيضاء)
بليس) أنفا  العقارات  حجمع  بليس،)
املنتجع السكني في شارع الكورنيش)

حمل رقم)SR16A)الدارالبيضاء.
سبق،) ملا  نتيجة  (: الثاني) القرار 
يقرر الجمع العام تعديل املادة)9)حن)

النظام األسا�ضي وفقا لذلك.



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15252

املادة):)6)املقر اإلجتماعي.
في) تابت  اإلجتماعي  املقر  سيبقى 
حجمع) بليس،) أنفا  التجاري  املركز 
العقارات أنفا بليس املنتجع السكني)
 SR16A(في شارع الكورنيش حمل رقم

الدارالبيضاء.)
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  في  القانوني 
بالدارالبيضاء)في))9)أأس7س)2022 

تمت رقم)833629 .
لإلستخراج والنشر

واإلدارة

346 P

ائتمانية تكنيك أسيس7انس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي العهد طنجة

 ALSAN MAROC
SARL A A.U

ألسان حاروك ش.ذ.م.م ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها: 160.000.00 درهم
حقرها اإلجتماعي : طنجة املن7قة 
الصناعية حغوأة، طريق ت7وان 
املمر 3 الق7عة رقم 81 املحل 1 

س.ت رقم 92191
اإلحاطة علما بتغيير رقم جواز السفر 
للمسير الغير الشريك وحواصلة حهام 

التسير
بموجب قرارات الشريك الوحيد)
للشركة ألسان حاروك ش.ذ.م.م ذات)
يوليو) (21 بتاريخ) الوحيد  الشريك 
درهم) (160.000.00 رأسمالها) (2022
املن7قة) ب7نجة  اإلجتماعي  حقرها 
ت7وان) طريق  حغوأة،) الصناعية 
تم) (1 املحل) (81 الق7عة رقم) (3 املمر)

حا يلي):
جواز) رقم  بتغيير  علما  اإلحاطة 
الغير الشريك السيد) ( السفر للمسير)
 HEINZ SCHAER ALVAREZ
حاليا) الحاحل  الجنسية  اإلسباني 

.PAN615269(لجواز السفر رقم
السيد) الوحيد  الشريك  املسير 
 HEINZ GERHARD SCHAER
لجواز) الحاحل  الجنسية  األملاني 
واملسير) (،C9WJCLNV9 رقم) السفر 
 HEINZ السيد) الشريك  الغير 
اإلسباني) (SCHAER ALVAREZ

رقم) السفر  لجواز  الحاحل  الجنسية 
حهاحهما) PAN615269،يواصالن 
أير) ملدة  وذلك  للشركة  كمسيرين 
حمدودة وبالتالي فإن توقيع أحدهما)

كاف إللزام الشركة اتجاه األأيار.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
أأس7س) (2 التجارية ب7نجة بتاريخ)

2022)تمت رقم)256219 .
حقت7ف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسيس7انس

347 P

 SOCIETE ALCATIM
INDUSTRIES

إعالن
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
يوليو) (9 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)
الشركة) رأسمال  تخفيض  2022تم 
درهم) (100.000.00 أصبح) حيث 
 10.00 حصة ب) (10000 حقسم إلى)

درهم للحصة.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
9)أأس7س) ( اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

2022)تمت رقم)8636 .
حلخص حن أجل النشر

348 P

CAFE VALLE D’EUROPE
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بسال والتي تممل) (2022 فاتح يونيو)

الخصائص التالية):
شاي) قاعة  (: اإلجتماعي) الهدف 

وقهوة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 1000 السيدة رضوان شعشوعي)

حصة،)
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

دارنا) اليانس  (: اإلجتماعي) املقر 
 5 ورقم) (9 رقم) حتجر  (LC11 بقعة)

حهدية)2)القني7رة.
املسير):)رضوان شعشوعي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.66165

349 P

 FINNACIAL BUSNESS CONSULTING
GROUP

 LES INDUSTRIES
 ALIMENTAIRES REUNIES

«INDUSALIM«
شركة حساهمة

رأسمالها : 10.000.000 درهم
 LOTISSEMENT : املقر اإلجتماعي
 INDUSALIM(AV(HASSAN 2 RP

7 SETTAT
السجل التجاري عدد 323

جمع عام عادي
تعيين

العام) الجمع  حمضر  بموجب 
يونيو) (22 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2022،)تم اتخاذ القرارات التالية):
 SOCIETE شركة) تعيين 
 D’EXPLOITATION DE L’OLIVE
حمثلة حن طرف السيد) كمتصرف،)

ابراهيم العروي،)ملدة ستة سنوات.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 بس7ات بتاريخ)19)يوليو)2022)تمت

رقم)22/616.
عن النسخة والنص

350 P

 STE
ETHERCONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
18)يوليو)2022)بالرباط تقرر تأسيس)
بشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية):
 STE (: اإلجتماعية) التسمية 

ETHERCONSTRUCTION

ضاية) شارع  (6 (: اإلجتماعي) املقر 
عوة طابق)01)رقم)05)أكدال الرباط.

الهدف أشغال البناء)وإصالح.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ديسمبر حن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 1000 درهما حقسم على) (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.
حن) حسيرة  الشركة  (: التسيير)
املدة) الحري�ضي  هشام  السيد  طرف 

أير حمدودة.
(: التقييد بالسجل التجاري) ( رقم)

.162093
باملحكمة) ال7لب  إيداع  تم 
أأس7س) (9 التجارية بالرباط بتاريخ)

2022)تمت الرقم)126985.
351 P

CLASSIQUE ONE
SARL AU

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ)6)يونيو)2022)لشركة)
ذات) شركة  (CLASSIQUE ONE
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 100.000 درهم) ألف  حئة  رأسمالها 
تجزئة) (11 رقم) (: اإلجتماعي) حقرها 

البساتين لعيايدا سال حا يلي):
اإلجتماعية) الحصص  تفويت 

للشركة كما يلي):
الدين) نور  البوكيوتي  السيد 
500)حصة قيمتها االسمية) املالك ل)
100)دراهم يفوت)500)حصة للسيد)

بوشاقور فيصل)؛
ل) املالك  براهيم  بنممو  السيد 
 100 االسمية) قيمتها  حصة  (500
للسيد) حصة  (500 يفوت) دراهم 

بوشاقور فيصل)؛
نور) البوكيوتي  السيد  استقالة 
حن) براهيم  بنممو  السيد  و  الدين 

حهام الشركة)؛
فيصل) بوشاقور  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
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للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
نقل املقر اإلجتماعي للشركة حن)
19)زنقة أزا شقة رقم)8)الرباط إلى):)
رقم)11)تجزئة البساتين لعيايدة سال.
تمديث النظام األسا�ضي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم):)126191.
السجل التجاري رقم)18883.

352 P

ديوان األستاذ خليل حتمد
حوثق بوجدة

شارع حممد الخاحس إقاحة البركة ال7ابق)
األول رقم)6

شركة مقهى باركور
ش.ذ.م.م / ش.و

رأسمالها اإلجتماعي : 10.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : 10.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : شارع عالل بن 
عبد هللا رقم 6 و 8

السجل التجاري : 18813

هبة حصص اجتماعية
حن) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
حوثق) حتمد  خليل  األستاذ  طرف 
 2022 يوليو) فاتح  بتاريخ  بوجده 
(،2022 يوليو) (19 بتاريخ) حسجل 
وهبت) (18538 (: سجل اإليداع رقم)
حجموع) الصنهاجي  نعيمة  السيدة 
حئة) قدرها  اإلجتماعية  الحصص 
الشركة) في  اجتماعية،) حصة  (100
باركور») »حقهى  املسماة) تملكها  التي 
ش.ذ.م.م)/)ش.و ولفائدة السيد عالي)

التشيفيني.
الحصص) أصبمت  وبذلك 

اإلجتماعية على الشكل التالي):
السيد عالي التشيفيني)100)حصة)

اجتماعية)؛
املجموع)100)حصة اجتماعية.

العام) الجمع  حمضر  بمق�ضى 
باركور») »حقهى  لشركة) االستثنائي 
يوليو) فاتح  بتاريخ  ش.و  (/ ش.ذ.م.م)
2022)حسجل بوجدة بتاريخ)8)يوليو)

 11818 رقم) اإليداع  سجل  (2022
األحر باستخالص)15295):

تفويت) على  املصادقة  تمت 
الذكر) األنفة  اإلجتماعي  الحصص 
طرف) حن  اجتماعية  حصة  ((100(
لفائدة) الصنهاجي  نعيمة  السيدة 

السيد عالي التشيفيني.
استقالة السيدة نعيمة الصنهاجي)

حن حهاحه التسيير.
التشيفيني) عالي  السيد  تعيين 

كمسير جديد للشركة.
الفصل) تعديل  تم  ذلك  اثر  على 
األسا�ضي) القانون  حن  (19 و) (6 و) (1

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
بتاريخ بوجدة  التجارية   املحكمة 

26)يوليو)2022)تمت عدد)1121.
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل حتمد

353 P

CAFE DIAMOND TIME
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE A ASSOCIE UNIQUE
 11 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)
تأسيس) تم  قد  بسال.) (2022 يونيو)

شركة تممل الخصائص التالية):
 CAFE DIAMOND (: التسمية)

TIME
الهدف اإلجتماعي : حقهى ؛

حخبزة ؛
صانع حلويات.

رأس املال الشركة : 100.000.00 
 100 1000 حصة  درهم  ألف  حائة 

درهم للحصة.
السيد : باهلة رشيد 1000 حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي : رقم 859 تجزئة 
الجديدة  الجديدة حصين سال  سال 

سال.
التسيير السيد : باهلة يونس.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
36229)بسال بتاريخ)6)يوليو)2022.

354 P

NER-SOF ENGINEERING
SARL
تأسيس

تم) خاص،) عرفي  عقد  بموجب 
النظام األسا�ضي لشركة ذات) إنشاء)
بالخصائص) حمدودة  حسؤولية 

التالية):
 NER-SOF (: التسمية)

.ENGINEERING SARL
املدة):)99)سنة ابتداء)حن تسجيل)

الشركة في السجل التجاري.
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الغرض):)حكتب تصميم،)البناء)أو)

الت7وير العقاري.
رقم عمارة  (: اإلجتماعي)  املقر 
R + 2C60)شقة رقم)2)ال7ابق الثاني)
ق7عة أرض)29)هكتار ق7اع)9)تمارة.

الرأس املال):)100.000،00)درهم،)
حقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100  
درهم لكل حصة كلها حكتتبة وحمررة)

وحوزعة على الشركاء):
500)حصة لسيد هشام خرحوش)؛

500)حصة لسيدة صفاء)برحال.
التسيير):)السيد هشام خرحوش و)

صفاء)برحال.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 
(: التجاري) السجل  تمارة  اإلبتدائية 

.136925
355 P

 SOCIETE AIDE MEDICALE
 ET SECOURS EN URGENCE

AMSU
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة ندى رقم 2 

الزيتون حكناس
5)يوليو) بقرار الجمع العام بتاريخ)

2022،)تقرر حا يلي):
للشركة) النهائية  التصفية 
املصفي) ذحة  وإبراء) أعاله  املذكورة 
حاحد) بن  هشام  حممد  املسمى 
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.D615015(رقم

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
تمت رقم) (2022 أأس7س) (3 بتاريخ)

.601
356 P

STE BAHSSAOUI TRAVAUX
SARL

شركة حمدودة املسؤولية
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

درهم
املقر اإلجتماعي  : رقم 215 النعيم 2 

حكناس
بتاريخ العام  الجمع   بقرار 

5)يوليو)2022،)تقرر حا يلي):
للشركة) املسبقة  التصفية 

املذكورة أعاله.
رقم) (: في) التصفية  حكان  تمديد 

215)النعيم)2)حكناس.
باحو) حممد  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
للشركة) كمصفي  (XA21000 رقم)

املذكورة أعاله.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
بتاريخ)3)أأس7س)2022)تمت)602.
357 P

STE ZAINA FLEX
SARL AU

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة) (2022 فاتح يوليو)
ذات املسؤولية املحدودة والتي تممل)

الخصائص التالية):
التسمية):)زينا فلكس

الصفة القانونية):)ش.م.م بشريك)
وحيد.

تصنيع) (: اإلجتماعي) الهدف 
وتسويق األثاث.

درهم) (100.000 (: املال) رأسمال 
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم.
املدة : 99 سنة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
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املقر اإلجتماعي):)الق7عة الرضية)

رقم)161)تجزئة البمر)-)املضيق)-

التسيير):)بالل التجكاني،)الحاحل)

رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

و الساكن بتجزئة البمر) (LG36920

شارع ت7وان رقم)09)-)املضيق.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

شركة) بواس7ة  بت7وان  اإلبتدائية 

كون7ا املضيق السجل التجاري رقم)

31911)بتاريخ)19)يوليو)2022.
حقت7ف للنشر واالشهار

358 P

ائتمانية آحي)

21)شارع حممد الخاحس)(م.ج))حكناس

الهاتف)-)فاكس):)05.35.52.91.86

 SOCIETE PROMOTE

 MOROCCAN EXPORTS &

DISTRIBUTION «PMED«
»SARL AU«

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 68 RUE(EL

FARABI MEKNES

R.C : 37355

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 SOCIETE PROMOTE للشركة)

 MOROCCAN( EXPORTS( &

 DISTRIBUTION »PMED« »SARL

 2022 21)يوليو) AU«)واملؤرخ بتاريخ)

قرر) (2022 واملسجل فاتح أأس7س)

الشركاء)حا يلي):

التصفية املسبقة للشركة ابتداء)

حن هذا التاريخ.

الكراحي) نزهة  السيدة  قبول 

املصفية الوحيدة للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ (606 رقم) تمت   بمكناس 

9)أأس7س)2022.

359 P

MFAO  شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر اإلجتماعية الدار البيضاء رقم 
99 شارع 2 حارس

السجل التجاري رقم 361661
تعديالت قانونية تمويل حصص 

اجتماعية
جمع) حمضر  بمقت�ضى 
يوم املنعقد  استثنائي   عام 
تم) البيضاء) بالدار  (2022 حاي) (19

املوافقة بين الشركاء)وقرر حا يلي):
حصة) (50 حجموعه) حا  هبة 
حن) (MFAO شركة) حن  اجتماعية 
والده) لفائدة  الصالحي  عمر  السيد 

السيد لحسن الصالحي.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
حسؤولية) ذات  شركة  حن  لتمول 
حسؤولية) ذات  شركة  إلى  حمدودة 

حمدودة بشريك وحيد.
الثاني) للفصل  (: بالتالي) التغير 
القانون) حن  والسابع  والسادس 

األسا�ضي للشركة.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء)
تمت (2022 يونيو) (29  في)

رقم)829260.
360 P

2DP INVEST شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسمال اجتماعي : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : إقاحة حدينة طريق 
1029 سيدي حعروف الدار البيضاء

تعديالت قانونية تمويل املقر
بمقت�ضى عقد جمع عام استثنائي)
شركاء) قرر  (2019 حارس) (5 بتاريخ)
املقر) تمويل  (2DP INVEST شركة)
اإلجتماعي للشركة حن إقاحة حدينة،)
الدار) حعروف  سيدي  (1029 طريق)
إقاحة) (: اآلتي) العنوان  إلى  البيضاء)

املستقبل رقم)98)سيدي حعروف.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 00110991 رقم) تمت  بالرباط 

وبتاريخ)1)أأس7س)2019.
361 P

2DP INVEST شركة
ش.م.م

املقر اإلجتماعي إقاحة حدينة طريق 
1029 سيدي حعروف الدار البيضاء

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000
تعديالت قانونية

العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
االستثنائي املنعقد في)31)يناير)2011 

تقرر حا يلي):
حياة) السيدة  وتسمية  تعيين 
 1981 حارس) (5 في) املزدادة  شتيات 
 H913866 بآسفي وب7اقتها الوطنية)
الساكنة في)29)زنقة جوزيف ناحوون)
الجديدة) حدينة  البرتغالي  الحي 
 RACULSKY)(والسيد راأولسكي بير
دو جنسية فرنسية املزداد) ((PIERRE
جواز) رقم  (1953 ديسمبر) (2 يوم)
كمسيرين) (19FV09562 السفر)

للشركة وملدة أير حمدودة.
القانون) حن  (93 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة)) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تمت (،2011 فبراير) (9 في)  البيضاء)

رقم)626609.
362 P

YOMNA NEGO SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع) (2022 يوليو) (26 بتاريخ)
قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة وذات الشريك الوحيد وذات)

املميزات التالية):
 YOMNA NEGO (: التسمية)
SERVICES)ذات املسؤولية املحدودة)

وذات الشريك الوحيد.
األجهزة) وشراء) بيع  (: الهدف)
االستيراد) عاحة،) تجارة  ال7بية،)

والتصدير)...
الرأسمال):)حدد في حبلغ)100.000  
حصة حن) (1000 إلى) درهم حقسمة 
حوزعة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

السيد بهوش رشيدة)1000)حصة.
املقر اإلجتماعي):)شارع الحزام رقم)

2139)العيون.
تسير حن طرف السيدة) (: اإلدارة)

بهوش رشيدة ملدة أير حمددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) باملحكمة  البضط 
 بالعيون بتاريخ)28)يوليو)2022)تمت

رقم)92503.
363 P

STE EL JADIDI TRANEXPO
SARL AU

وضع) (2019 أبريل) (15 بتاريخ) تم 
قوانين الشركة ذات املميزات التالية):

 STE EL JADIDI (: التسمية)
.TRANEXPO SARL AU

املوضوع : نقل البضائع لحساب 
وشراء  بيع  العاحة،  التجارة  الغير، 

األسماك.
با  احمد  شارع   : الرئي�ضي  املقر 

حنيني رقم بدون املر�ضى العيون.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسمة 
100 في حلك السيد : رشيد الجديدي.
رشيد   : السيد  والتسيير  اإلدارة 

الجديدي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تمت  (2022 أبريل) (15 بتاريخ)
التجاري) السجل  رقم  (19/929

21893)بتاريخ)15)أبريل)2019.
364 P

MUJIK SERVICES
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 
 MUJIK SERVICES شركة) ملساهم 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
درهم) (100.000 رأسمالها) البالغ 
والكائن حقرها):)حي العودة،)رقم)2261 

العيون،)تقرر):
1.000)حصة وهي حجموع) تفويت)
بوجالل) هللا  عبد  السيد  الحصص 

لفائدة السيد حبارك طوير.
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استقالة السيد عبد هللا بوجالل)
حن حنصب حسير)؛

تعيين السيد عبد القادر بوجالل)
كمسير وحيد للشركة,

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
تمت رقم) (2022 أأس7س) (2 بتاريخ)

.2022/2931
365 P

 SPCIETE AFRICAINE
SERVICES
تعديل قانوني

تلقاه) رسمي  عقد  بـمـقتـضـى 
بـتـاريـخ العيادي  عثمان   األستاذ 
تعديل شركة) تم  (،2022 يونيو) (13
حسماة) حمدودة  حسؤولية  ذات 
 SPCIETE AFRICAINE SERVICES
درهم،) (3.000.000 رأسمالها) ( (SARL
 À( LAAYOUNE, بالعيون،) حقرها 
 LOTISSEMENT AL OUAHDA
 N°991 GROUPE D REZ DE
تسير) فترة  تمديد  (،CHAUSSÉE
 RAHAL BALOUBALI السيد)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.J253818(رقم
بكتابة) الـقـانونـي  اإليداع  تـم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تـمـت) (2022 يوليو) (8 بـتـاريخ) باكادير 

رقـم)2166/22.
366 P

TALEB CHERCHE MIDI
SARL

AU(CAPITALE(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 55 BD

 MOHAMED V IMM JAKAR
APPT 33 MARRAKECH

تلقاه) رسمي  عـقد  بمقـتضـى 
 21 بتاريخ) العيادي  عثمان  األستاذ 
واملسجل بأكادير بتاريخ) (2022 أبريل)
28)أبريل)2022،)تم تغيير حقر الشركة)
 BD MOHAMED V IMM  55 حن)
((،JAKAR APPT 33 MARRAKECH
APPARTEMENT SISE AU REZ-((إلى

 DE-CHAUSSÉE RUE LAKHSSASS

)وكذا تعديل) (N°198 CITÉ SALAM
النظام األسا�ضي للشركة.

بكتابة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تـم 
التجارية) املـمـكـمة  لدى  الضبط 
تمت) (2022 يوليو) (29 باكادير بتاريخ)

رقم)119019.
التجاري) بالسجل  تقييده  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   باملحكمة 

29)يوليو)2022)تمت رقم)52195.
للخالصة والتذكير

367 P

 TECHNOLOGY FOR THE
 BILIND AND VISUALLY

IMPAIRED
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : 59، زنقة 

تانسيفت شقة رقم 1، أكدال 
الرباط

بمقـتضـى عـقد عـرفي حمرر بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (15
باملميزات) حمدودة  حسؤولية  ذات 

التالية):
 TECHNOLOGY FOR(:(التسمية
 THE BILIND AND VISUALLY

IMPAIRED
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.
تقديم) (: اإلجتماعي) املوضوع 

الخدحات)؛
شراء)وبيع جميع االثاث واملعدات)

املكتبية)؛
تركيب أنظمة الكمبيوتر)؛

شراء)وبيع أي حنتج أو بضائع.
املدة):)99)سنة.

(،59 زنقة) (،59 (: اإلجتماعي) املقر 
أكدال) (،1 زنقة تانسيفت شقة رقم)

الرباط.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 الحصص):)السيد ابراهيم دري�ضي):

510)حصة.
 990 (: دوزيف) جوزيف  السيد 

حصة.)

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)
لب7اقة) الحاحل  دري�ضي  ابراهيم 
 A920110 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة أير حمدودة.
للشركة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملـمـكـمة 

29)يوليو)2022)تمـت الرقـم)126802 
رقم السجل التجاري):)161891.

368 P

PRIVILEGE CONSULTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : 59، زنقة 

تانسيفت شقة رقم 1، أكدال 
الرباط

بمقـتضـى عـقد عـرفي حمرر بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (22
بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):
 PRIVILEGE (: التسمية)

CONSULTING
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.
استشارات) (: اإلجتماعي) املوضوع 

نظم املعلوحات)؛
استشارات االحن السييراني)؛

حراجعة نظم وأحن املعلوحات)؛
تشكيل)؛)حرافقة
املدة):)99)سنة.

زنقة) (،59 (: اإلجتماعي) املقر 
تانسيفت شقة رقم)1،)أكدال الرباط.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
فدوى) السيدة  (: الحصص)

العيداني):)1000)حصة.
التسيير):)أسند التسيير إلى السيدة)
لب7اقة) الحاحلة  العيداني  فدوى 
 Z319011 رقم) الوطنية  التعريف 

ملدة أير حمدودة.
للشركة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملـمـكـمة 
الرقـم) تمـت  (2022 أأس7س) (2

.126885
رقم السجل التجاري)161951.

369 P

TOP BMD SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : 59، زنقة 
تانسيفت شقة رقم 1، أكدال 

الرباط
بمقـتضـى عـقد عـرفي حمرر بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (25
بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):
TOP BMD SERVICES(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.
االستيراد) (: اإلجتماعي) املوضوع 

والتصدير)؛
التجارة)؛

دعم تنفيذ املشاريع)؛
املدة):)99)سنة.

زنقة) (،59 (: اإلجتماعي) املقر 
تانسيفت شقة رقم)1،)أكدال الرباط.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (1000 إلى) حقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
(: حنير طيوبي) السيد  (: الحصص)

1000)حصة.
التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)
حنير طيوبي الحاحلة لب7اقة التعريف)
أير) ملدة  (AB189991 رقم) الوطنية 

حمدودة.
للشركة) الـقـانـونـي  اإليـداع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملـمـكـمة 
الرقـم) تمـت  (2022 أأس7س) (2

.126919
رقم السجل التجاري)161915.

370 P

 STE KAMLAN TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد 
بموجب عقد قرار الشريك الواحد)
تم وضع القانون األسا�ضي) (، بأكادير)
ذات) املسؤولية  ة  املحدود  للشركة 

الخصائص التالية):
 STE KAMLAN (: التسمية)

TRAVAUX  SARL AU
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الهدف):)ا أل شغا ل املتعد د والبناء
 C/O N261 (: اإلجتماعي) املقر 
 BLOC Ce IMM FOUK EL

. KOUDIA TIKIOUINE AGADIR
حبلغ) في  حمدد  (: الرأسمال)
100000.00)د رهم حقسم إلى)1000 

حصة كلها في حلك
عبد الكريم كمالن.)

املدة):)تسعة وتسعون سنة.)
حن) الشركة  ستسير  (: التسيير)
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

الكريم كمالن
ملدة أير حمدود ة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
ية) ر  التجا  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير
2022)تمت رقم) 26)يوليو) بتاريخ)

.112920
371 P

)ادحيم ش.م.م
336)شارع املقاوحة ايت حلول

الهاتف)0528290009

الفاكس)0528299216

 CAFE LE JARDIN DES
SPORTS

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة وذات الشريك الوحيد 

بموجب عقد عرفي حمرر بتاريخ)
القانون) ثم وضع  (2022 يوليوز) (21
حمدودة) شركة  لتأسيس  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 CAFE LE شركة) (: التسمية)

JARDIN DES SPORTS
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة وذات الشريك الوحيد
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم حقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

حلكية السيد الساخي الحسين)
حقر الشركة):)ال7ابق السفلي رقم)
شارع تاحري حي اكدال) (E بلوك) (15

ايت حلول)

سناك) حقهى،) (: الشركة) نشاط 
وجبات خفيفة)

حساين) السيد  عين  (: التسيير)
أير) ملدة  للشركة  كمسير  حسن 

حمدودة)
حلزحة) الشركة  (: التوقيع)
السيد) توقيع  (: اإلدارية) بالتوقيعات 

حساين حسن
توقيع) (: البنكية) التوقيعات  و 

السيد الساخي الحسين
السنة املالية):)حن)01)يناير إلئ)31 

ديسمبر)
املدة):)حدة الشركة حمددة في)99 

سنة
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية إلنزكان)
 1931 تمت رقم) (21/01/2022 يوم)

ورقم السجل التجاري)26583 
372 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 TEL((:(0673219430-

STE AZHARY VIDA
S.A.R.L-AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد 

بموجب عقد عرفي حؤرخ باكادير)
النظام) وضع  تم  (25/01/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
والتي) الوحيد  للشريك  املحدودة 

تكمن حميزاتها فيما يلي):
 STE AZHARY (: التسمية)

  VIDA  S.A.R.L-AU
الشركة) أرض  يمكن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
-)نقل البضائع لحساب الغير)

حقر الشركة):)بلوك ا رقم)329)حي)
الهدى اكادير.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)حن تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 
الشركة حائة ألف درهم)100000.00 
حقسم إلى ألف حصة ذات حائة)100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،حكتتبة)
وحخصصة) كليا  القيمة  وحدفوعة 

للشريك اآلتيي

 1000 الحسن) االزهري  السيد 
حصة)

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسمبر).

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
االزهري الحسن ملدة أير حمدودة)

119010)تم اإليداع القانوني لدي)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
29/01/2022تمت) بتاريخ) اكادير 

عدد)119010.
للخالصة والبيان

املسير

373 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS

:((Siège(social
 N°704,(LOT(MESUGINA,(DRARGA,

AGADIR
Tél((:(06-62-64-12-88

E-mail((:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 KH2A SARL-AU
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
والدي) (01/01/2022 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

حسؤولية حمدودة حميزاتها كالتالي):)
KH2A SARL-: التجاري) االسم 

 AU
حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة.
الرأسمال)1.000.000,00)درهم).

حيث يتوفر)):
على) حادوش  الحسن  السيد 

10.000)حصة.
الهدف):-)البناء)واألشغال.

الهندسة املدنية.
كراء)االليات

رقم) األر�ضي  ال7ابق  (: العنوان))
– السعادة) تجزئة  حكرر  (192

الدراركة-أكادير اداوتنان.
فاتح) حن  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
تسير حن طرف السيد)) (: التسيير)

لحسن حادوش).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26/01/2022 في) بأكادير  التجارية 

تمت الرقم الترتيبي)112928 .
374 P

 STE INSTITUT XTRA SKILLS
 PRIVE
SARL AU

ICE 003081592000027
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ تزنيت)
وضع) تم  (2022 يونيو) (19 بتاريخ)

قانون أسا�ضي)
لشركة حمدودة املسؤولية والتي)

تممل الخصائص التالية):
 STE INSTITUT XTRA(:(التسمية

 SKILLS PRIVE
 SARL AU

حكتب) (: اإلجتماعي) الهدف 
/أنش7ة دعم) االستشارات املختلفة)

التدريس)
رأس املال):)حدد في)100 000.00 
حصة حن) (1000 إلى) درهم حقسمة 
فئة)100)درهم حوزعة كالتالي السيدة)

حنان هوصاص)1000)حصة)
تاريخ) ابتدءا حن  99سنة  (: املدة))

تأسيسها.
طابق) شقة  (: اإلجتماعي) املقر 
الشرف) تعاونية  (2 تجزئة) االر�ضي 

تزنيت)
حنان) السيدة  (: املسيرون)
هوصاص حسيرة للشركة وملدة أير)

حمدودة.
بكتابة) تم  (: القانوني)) اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية تيزنيت)
تمت رقم)212)بتاريخ)2022/01/08
375 P

 STE STATION SERVICE
ROSE DE L’ATLAS

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بموجب عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (13/01/2022

ذات املميزات التالية):)
 STE (: اإلجتماعية) التسمية 
 STATION SERVICE ROSE DE

L’ATLAS
الهدف اإلجتماعي):)حم7ة خدحة)

السيارات
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 19 نصر) حلك  (: اإلجتماعي) املقر 
أيتورير إقليم الحوز حراكش

(: اإلجتماعي) الرأسمال 
100.000.00)درهم

السيدة) تعين  تم  (: التسيير)
البصري نادية كمسيرة للشركة ملدة)

أير حمدودة
حن) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة)
األولى التي تبتدئ حن تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى حصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
حراكش بــتاريخ)21)يوليو)2022)تمت)

رقم)131916.
376 P

HAPPY CITY
إنشاء شركة حمدودة املسؤولية

 19 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)
تمت صياأة) بأكادير،) (2022 يوليوز)
ذات) للشركة  األسا�ضي  القانون 
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)
اسم)) تممل  الشركة  (: التسمية)

»  HAPPY CITY(«
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

حديقة) (: اإلجتماعي) الغرض 
االلعاب.

املقر اإلجتماعي):)رقم)380)شارع)9 
يوليوز الخيام اكادير.

99)سنة ابتداء) :)حمددة في) املدة)
حن يوم تأسيسها النهائي.

حبلغ) في  حمدد  (: الرأسمال)
 100 إلى) حقسم  درهم  (,10.000.00

حصة اجتماعية بقيمة)100درهم
للحصة الواحدة حكتتبة و حمررة)

كلها و حقسمة كالتالي):
السيد الراحي ابراهيم)50)حصة

السيد الراحي ايمن)50)حصة)
التسيير):)الشركة حسيرة حن طرف)
السيد الراحي ابراهيم والسيد الراحي)

ايمن ملدة ال حنتهية).

حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
31)ديسمبر حن) فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.
اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)
يوليوز) (21 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)112930 .
السجل) في  سجلت  الشركة 
يوليوز) (21 بتاريخ) بأكادير  التجاري 

2022)تمت رقم)52115 . 
حقت7ف حخصص لإلشهار

املسير

377 P

شركة » فيي ديكو»
SARL AU

ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها 000. 100 درهم.

حقرها اإلجتماعي : تجزئة الوكالة 1، 
بلوك د، رقم 116، العيون.

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
النظام) وضع  (،2022 يوليوز) (21
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)
الخصائص) ذات  الوحيد  للشريك 

التالية):
شركة ذات حسؤولية) (: الشكل) (-

حمدودة للشريك الوحيد.
(« فيي ديكو) (« :)شركة) التسمية) (-

شركة حمدودة املسؤولية.)
تصنيع) (: اإلجتماعي) الهدف  (–
وإنتاج حنتجات الديكور واألثاث على)
أساس البراحيل واإلطارات املستعمل

–)املقر اإلجتماعي):)تجزئة الوكالة)
1،)بلوك د،)رقم)116،)العيون.

–)املدة):)99)سنة.
السنة) تبدأ  (: املالية) السنة  (–
بتاريخ وتنتهي  1يناير  بتاريخ)  املالية 

31)ديسمبر حن كل سنة.
–)الرأسمال):)100.000.00)درهم)
-)التسيير):)يسير الشركة وملدة أير)
حمدودة السيد):)حممد جابر عب�ضي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (28 يوم) بالعيون  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم):2022/2399
للخالصة والبيان
شركة)»)فيي ديكو

378 P

 STE LE PETIT LE GRAND
 Société à Responsabilité

LimitéeA.U
Au(Capital(de 100.000,00 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à : HAY(EL

WIFAK(N 43 GUELMIM
ICE  : 003112945000015

تـــأسيــس شركة
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات) (،2022 حاي)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):
التسمية):)لوبوتي لو كغون

حي الوفاق رقم) (: املقر اإلجتماعي)
93)كلميم)

درهم) (100.000.00 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) حن  حصة  (1000 على) حقسمة 

100)درهم.
الهـــــــــــــــــدف):)بائع بقالة

(: *السيد) (: الوحيد) الشــــــــــــــريك 
 1000 العينين) حاء) الهيبة  احمد 

حصة
املسير القانوني):)احمد الهيبة حاء)

العينين)
القانوني) اإليداع  تم 
كلميم) اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم تمت  (20/01/2022  بتاريخ)

.281/2022
379 P

 societe BOUYAT SERVICES
sarl A AU

حمدودة رأسمالها 000 100 درهم .
املقر اإلجتماعي بحي اكلكال تافراوت 

تزنيت
Constitution

تأسيس شركة ذات حسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)
القانون) انجاز  تم  (2021 نونبر) (09

األسا�ضي
حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 SOCIÉTÉ BOUYAT (: التسمية)

 SERICES
االدوات) بيع  (: الشركة) أرض 

املدرسية)/)وسيط تجاري

التي) العمليات  انجاز كل  وعموحا 
حباشرة) أير  أو  حباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي حن شانها)

أن تساهم في تنمية الشركة).
ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)
حن يوم تقييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري)
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في حبلغ)100000)درهم)
حصة حن فئة) (1000 حقسم إلى)

100)درهم لفائدة كل حن):)
السيد توفيق بويات)1000)حصة.
بويات) توفيق  السيد  تعيين  تم 
كاحل) تممله  حع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حسب القانون األسا�ضي)

للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تمت) (09/12/2021 بتاريخ) بتيزنيت 

رقم)865.
380 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 Société INSTITUT AL “
“ INSAF LILAJIAL PRIVE

 S.A.R.L
تأسيس شركة 

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 16/06/2022 يوم) العادي  العام 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة):
 INSTITUT AL INSAF(:(التسمية

LILAJIAL PRIVE
املراب7ين) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

حزوضة شيشاوة.)
حدة صالحية الشركة):)99)سنة
رأس املال):)100.000.00)درهم.

إن الحصص وزعت) (: الحصص)
بين الشركاء)على الشكل التالي):

ابودياء)) نورا  (: السيدة) (*
50.000.00)درهم.

ايت علي أوبيهي أيوب)) (: السيد) (*
50.000.00)درهم.
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املجموع):)100.000.00)درهم)
السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

إلى أاية)31)ديسمبر.
السيد ايت علي أوبيهي) (: التسيير)

أيوب.
السيد ايت علي أوبيهي) (: التوقيع)

أيوب.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) (2191 رقم) تمت  التجاري 
21/01/2022)و باملحكمة اإلبتدائية)
 219/2022 رقم) تمت  بايمينتانوت 

بتاريخ)21/01/2022.
االقت7اف والبيان

احمد زهور

381 P

امللية هوسبيتاليتي سرفيس
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  تم  (.09/01/2022
التاسي�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)
الخصائص) تممل  الوحيد  الشريك 

التالية):
-)الـتـسـميـــــــــــــــة):)امللية هوسبيتاليتي)

سرفيس.)
-)الشكل)):)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة الشريك الوحيد)
استغالل و تسيير) (: الـمـوضـــــوع) (-

حقهى.
(،11 رقم) (: اإلجتماعي) الـمـقر  (-
شارع) عمارة65،) الثالث،) ال7ابق 

القا�ضي عياض،)احسرنات،)اكادير)
99)سنة ابتداء) (: حــــــدة الشركــــــة) (-

حن يوم تأسيسها.
 100.000 (: الشركـــة) رأسمـــال  (-
حصة حن) (1000 درهم حقسم على)
امللياني) للسيد  كلها  درهم  (100 فئة)

حراد.)
-األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقت7اع نسبة)%)5 
حن األرباح لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير.
الشريك الوحيد.)

حن) الشركة  تسير  (: -الـتسـيـيـــــــــــــر)
حع كل) امللياني حراد.) (: طرف السيد)

صالحيات االحضاء.)

فاتح) حن  (: اإلجتماعية) -السنـــة 

يناير إلى)31)ديسمبر...

لدى) القانوني  اإليداع  تم  .لقد 

 19 يـوم) باكادير  التجارية  املحكمة 

يوليو)2022)تمت رقم)111158.

382 P

Ste FOSOL AGRICOLE
 N°1024 Z.I(Ait(Melloul, RC  : 26

 605 Inezgane-IF 52576749

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (30/06/2022

بالخصائص) (FOSOL AGRICOLE

التالية)):)

FOSOL AGRICOLE(:((االسم

الهدف)):)بيع املواد الفالحية
 100000 (: املجموعة)) رأسمال 

درهم

التسيير):)هشام اجغاوي وحسناء)

بيكا
الحي) (1029 :)رقم) املقر اإلجتماعي)

الصناعي ايت حلول

املدة)):)99)سنة

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 1951 رقم) تمت  بإنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ).28/01/2022

383 P

 JAD PRIM 
 SARL AU

RC  : 52217

تـأسـيـس شــركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  تم  (25/01/2022

حمدودة) لشركة  الـتأسي�ضي 

املسؤولية تممل الخصائص التالية):

««JAD PRIM«(:(الـتـسـميـــــــــــــــة

 »SARL AU

شركة ذات املسؤولية) (: (( الشكل)

املحدودة.)

وتصدير) استيراد  (: الـمـوضـــــوع)
 الفواكه والخضروات والحمضيات)/
/ البناء) أو  حختلفة  أعمال   حقاول 
أنواع) جميع  وتصدير  استيراد 

املنتجات الغذائية.
 11 :)حكتب رقم) الـمـقر اإلجتماعي)
ال7ابق األول بلوك ف11)رقم)69)حي)

الداخلة أكادير.
حــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

رأسمـــال الشركـــة):)1.000.000.00 
درهم،)000 10)حصة ب)100)درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)السيد):)خالد قيوح.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
التجاري لدى املحكة التجارية بأكادير)
بتاريخ) (115589 تمت الرقم الترتيبي)
:)01/08/2022)رقم سجلها التجاري)

هو):)52211 .
384 P

 SOCIETE TRAINED EYES 
 SARL

ذات املسؤولية املحدودة شركة
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  (،12/01/2202
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

خصائصها كالتالـي):
 SOCIETE TRAINED(:(التسمية(-

EYES SARL
حراسة) (1- (: الهدف اإلجتماعي) (-
األحن) (2- الخاصة) أو  العاحة  املباني 

الخاص
والتمقيق) (، حكتب الدراسات) (3-

والبمث.
-)املقر اإلجتماعي)C/O(:(261)بلوك)

س و فوق الكدية تيكوين أكادير).
-)املدة)99)سنة،

(، درهم) (100.000 الرأسمال) (-
حازين) السيد  للشريكين  حنتسبة 
اجتماعية) حصة  (500 حص7فى)
 500 الحسين) الحاحدي  والسيد 

حصة إجتماعية
يعهد بتسيير الشركة) (: التسيير) (-
الشريكين ملدة أير حمددة،) إلى كال 
أحا التوقيع فينسب للسيد حص7فى)
الحاحدي) الحسين  السيد  و  حازين 

كذالك،

-II)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تمت) (28/01/2022 بتاريخ) بأكادير 

رقم)113981 .

385 P

 TIZPROMO

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

العام الجمع  حمضر  على   بناء)

 23 (: بتاريخ) املنعقد  التأسي�ضي 

شركة) تأسست  (2022  حاي)

ذات املسؤولية املحدودة باالعتبارات)

التالية):)

االسم):)شركة)TIZPROMO)ذات)

حسؤولية حمدودة.

ال7ابق األول) (121 :)رقم) العنوان)

حي) الحمام  زنقة  اقشوش  رياض 

ادزكري تزنيت.

تاجر) عقاري،) حنعش  (: الهدف))

أشغال) وحقاول  العقارات  أرا�ضي 

حختلفة أو البناء.

العمليات) كل  عاحة  وبصفة 

 السياحية،)التجارية،)املالية واالقتصادية

التي حن شأنها أن تنمي وت7ور نشاط)

الشركة املذكورة أعاله.

 99) تسعة وتسعون سنة) (: املدة)

سنة).

رأس املــــال):)رأس حال الشركة هو)

درهم)) (100.000) درهم) آلف  حائة 

حقسم إلى ألف)(1000))حصة قيمتها)

حائة)(100))دراهم لكل واحدة حنها.

عادل) السيد  عين  (: التسيير)

كشكاش كمسير للشركة)

اإليداع) تم  (: القانوني)) اإليداع  (-

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بتزنيت)

تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 

رقم):)2022/299.

386 P
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EL GHALI LOGISTICS
اإلشهار القانوني

العام) جمع  حمضر  حسب  (-
 EL GHALI الشركة) شركاء) قرار 
يوليو) (18 بتاريخ) (LOGISTICS SARL

2022)قرر حا يلي):)
-)حقر الشركة):)رقم)13)شارع)206 

حي تكركورة الدشيرة الجهادية.)
: (100.000 رأس املال حدد في) (- 

1000)حصة حن) درهم حقسوحة إلى)
وحوزعة) الواحدة  100درهم  فئة)

كتالي):)
 ES-SALEK EL GHALI 500  -

حصة:
 BOUCHAIB RAZZAQ 500  -

حصة)
-)املوضوع):)حن أهداف الشركة):

الوطني) على  البضائع  نقل  (- (1
والدولي لحساب الغير.

السيد) تعين كل حن  (: التسيير) (-
والسيد) (ES-SALEK ELGHALI
كمسيرين) (RAZZAQ BOUCHAIB
حشتركين ملدة أير حمدودة للشركة)

.EL GHALI LOGISTICS SARL
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع) (-
بإنزكان) ابتدائية  املحكمة  لدى 
تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 
التجاري) السجل  رقم  (1919/2022

رقم)26623.
387 P

شركة ت ب إكسبريس
ش.م.م ش.و

STE TP EXPRESS SARL A.U
شارع 11,بلوك 01,رقم 86 حي أوجعا 

تيكوين،أكادير
السجل التجاري رقم 52219

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
شركة) تاسيس  ثم  يونيو2022) (21
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.)
-التسمية):)ت ب إكسبريس.

ذات) شركة  (: القانوني) -الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد

)-الهدف):)
)-نقل األشخاص لحساب الغير).

11,بلوك) :)شارع) -املقر اإلجتماعي)
01,)رقم)86)حي أوجعا تيكوين،أكادير
حبلغ) في  حدد  (: املال) راس  (-

100.000)درهم حوزعة كما يلي):)
 1000 السيد أحمد علي حا�ضي) (-

حصة.
-)التسيير):)عين السيد أحمد علي)
حا�ضي كمسير وحيد للشركة ملدة أير)

حمدودة.
حن تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: -املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

فاتح) حن  (: اإلجتماعية) -السنة 
يناير الى)31)ديسمبر حن كل سنة.)

لدى) القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2022 أأس7س) فاتح  بأكاديربتاريخ 

تمت رقم)115585.
388 P

 ATLASTOM 
SARL

تأسيــس
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو)2022،)تم تأسيس شركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
.ATLASTOM(:(تسمية الشركة

حبلغ راس املال):)100.000)درهــم.)
الشركــــاء):)

السيد حممد ياسين أيتبوشوار،)
بأوالد) (1985 يوليو) (26 حواليد) حن 
داحــو أيت حلول)،)حقيم بشارع الحاج)
تمسية) أجنان  (9016 رقم) الحبيب 

أيت حلول.
حن) املختــار،) إبراهيــم  السيد 
حواليد)21)يناير)1915)بتنغير،)حقيم)
 2 31)حي الشالي) بتجزئة النخيل رقم)

بيوكرى اشتوكة أيت باها.
توسوس) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

جماعة بلفاع اشتوكة أيت باها.
أرض الشركة):

بجميع) الزراعي  االستغالل  (-
أشكاله.

99)سنة حن تاريخ) (: حدة الشركة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

الشريكين حعا):)السيد حممد ياسين)

أيتبوشوار.

السيد إبراهيم املختار.

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بإنزكان تمت رقم)26625.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بإنزكان في فاتح أأس7س)

2022)تمت رقم)1982.
للبيان واالشارة،)التسيير

389 P

CAP FOOD شركة
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

النظام) إيداع  تم  (2022 حاي) (30

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة بشريك وحيد ذات البيانات)

التالية):

.CAP FOOD(:(االسم
كنزى) عمارة  (: اإلجتماعي) املقر 

تمت) ال7ابق  البلدي  القصر  طريق 

أر�ضي للمتجر رقم)9)اكادير.

في) التجارة  (: اإلجتماعي) الهدف 

املواد الغذائية.

انتاج وتسويق حنتجات التموين.

انتاج وبيع الحلويات املعجنات.

حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

25)يوليو)2022.

الرأسمال):)100.000)درهم.)

ربيعة) السيدة  (: القانوني) املسير 

الزأيبي.

رقم السجل التجاري):)52151.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكاديرتمت عدد)112911)بتاريخ)25 

يوليو)2022.
املسير

390 P

بروسبكتوم ش.م.م 
 PROSPECTUM

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  تم  (2022 يوليو) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة ذات املواصفات التالية):)
ش.م.م)) بروسبكتوم  (: التسمية)
ذات) لشركة  (PROSPECTUM

حسؤولية حمدودة.
حركز اتصال) (: الهدف اإلجتماعي)
استراتيجية) استشارات  (/ هاتفي)

االتصاالت والتسويق.
 9 رقم) الشقة  (: اإلجتماعي) املقر 
الكائنة) بدر  لعمارة  الثاني  بال7ابق 
الحي املحمدي) (1008 زنقة) (9 ببلوك)

اكادير.
سنة) (99 (: اإلجتماعية) املدة 
ابتداء)حن تاريخ تسجيلها في السجل)
املسبق الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

أو التمديد.
يتكون حن) (: الرأسمال اإلجتماعي)

100.000)درهم.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
اليفي) والسيد  وسع  ايت  املختار 

كرستيان حبيي.
السجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)
 2022 أأس7س) (2 التجاري باكادير)
تمت عدد)115608)للسجل التمليلي)

رقم)52223.
391 P

STE BICANOV
SARL.AU

ICE  : 003116770000045
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (18
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
STE BICANOV  Sarl. (: التسمية)

.Au
رقم) (18 بلوك) (: اإلجتماعي) املقر 

908)حي الوفا اكادير.
-الهدف):)استشارة ادارية.

 100000 (. -الرأسمال اإلجتماعي)
درهم.
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-التسيير):)لحسن القا�ضي.

-املدة):)99)سنة.

-السنة املالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 115905 التجاري باكادير تمت رقم)
02.رقم) أأس7س) (2022 بتاريخ)

السجل التجاري)52231.

392 P

شــركة باز بيل ش.م.م. ش.و
SOCIETE(BASE(PELLE. sarl(au 

رأس حالها 100.000 درهم
رقم 30 شارع فرحات حشاد املن7قة 

الصناعية تاسيال الدشيرة إنزكان 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

تم إحداث) (،2022 ابريل) (25 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

للعقد،) املوقع  طرف  حن  الوحيد 

خصائصها كالتالي):)

 STEبيل باز  شــركة  (: التسمية)

.BASE PELLE
شارع) (30 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

الصناعية) املن7قة  حشاد  فرحات 

تاسيال الدشيرة إنزكان.

الهدف اإلجتماعي):

 MARCHAND أيار.) ق7ع  تاجر 

.DE PIECES DE RECHANGE

والبناء.) االشغال  حقاولة 

 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION
(: في) حدد  الشركة  حال  رأس 

ألف) إلى  حقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة يملكها كل حن):)

)السيد اوعمر حممد)1000)حصة.

التسيير):)عين السيد اوعمر حممد)

حسير للشركة ملدة أير حمدودة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ)28 

 1953/2022 2022)تمت رقم) يوليو)

-)السجل التجاري):)26601.

393 P

شــركةج ل ب أنفيستش.م.م
 SOCIETE GLP INVEST sarl-AU 

رأس حالها 100.000 درهم

بلوك 05 رقم 55حي تاركا قصبة 

ال7اهر ايت حلول.

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

تم إحداث) (،2022 يوليو) (19 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

طرف) حن  املحدودة  املسؤولية 

املوقعين للعقد،)خصائصها كالتالي):)
 STEتازاكري شركة  (: التسمية)

.GLP INVEST
رقم) (05 بلوك) (: اإلجتماعي) املقر 

55حي قصبة ال7اهر ايت حلول.

الهدف اإلجتماعي):)

والدولي) الوطني  البضائع  نقل 

لحساب الغير.

 Transport De Marchandise

 National et International Pour

Le compte D’Autrui
(: في) حدد  الشركة  حال  رأس 

ألف) إلى  حقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

الواحدة يملكها كل حن):)

السيد عبد السالم الهجالي)1000 

حصة.

التسيير):)عين السيد عبد السالم)

الهجالي للشركة ملدة أير حمدودة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

 -  1995 تمت رقم) (2022 يوليو) ( (28

السجل التجاري):)26593.

394 P

STE PARA AFTAS
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة للشريك الوحيد 
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1
 2022 يوليو) فاتح  بتاريخ  أكادير  في 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
حمدودة للشريك الوحيد لها املميزات)

التالية):)
 STE PARA AFTAS (: التسمية)

ش.م.م.)ش.)و
(– بيع حواد شبه طبية) (: الهدف)

بيع حواد شبه صيدالنية-)بيع.
حركز تغازووت) (: املقر اإلجتماعي) (

اكادير.
ايت) فاطمة  السيدة  (: التسيير)

حماد ملدة أير حمدودة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
 29 املحكمة التجارية باكادير بتاريخ)
رقم119111  تمت  (2022 يوليو)

سجل تجاري رقم)52209.
الخالصة لإلشهار

395 P

HOUT SAHARA
SARL.AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة للشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر في) (- (1 
تم) (2022 يوليو) فاتح  بتاريخ  أكادير 
:  تأسيس شركة لها املميزات التالية)
حسؤولية) ذات  الوحيد  للشريك 

حمدودة):
 HOUT و) ش.) التسمية ش.م.م.)

 SAHARA
الهدف):)

تجارة األسماك.)
نقل البضائع لفائدة الغير.)

عمارة) (2 الشقة) (: املقر اإلجتماعي)
ال7ابق السفلي حدائق الدراركة) (32

اكادير.
السيد قيسوحي حممد) (: التسيير)

ملدة أير حمدودة.)
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

 28 املحكمة التجارية باكادير بتاريخ)

 112856 رقم) تمت  (2022 يوليو)

سجل تجاري رقم)52183.
)الخالصة لإلشهار

396 P

حكتب حسابات ابن عاحر

 M & A INTER« شركة

TRANSFERT » ش.م.م 
التعريف املوحد للمقاولة : 

 003129216000089

تأسيس
 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

 28 بتاريخ) واملسجل  (2022 يوليو)

 60091 عدد) تمت  (2022 يوليو)

تأسست شركة ذات املسؤولية) ( ((RE

تفاصيلها) وحيد،) شريك  املحدودة 

كالتالي):)

 M( &( A( INTER (: التسمية)

TRANSFERT))ش.م.م.

هدفها):)تمويل االحوال.)

حكرر) (88 رقم) (: العنوان التجاري)

زنقة الحمام تيزنيت.

رأس حالـــها):)100.000)درهم)(حائة)

1000)حصة) ألف درهم))حوزعة إلى)

حائة) درهم)) (100) حصة) كل  قيمة 

درهم.

تم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)

للب7اقة) الحاحل  حممد  عبقري 

حسيرا) (JE221118 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة أير حمدودة حع إع7ائها)

القانون) حسب  الصالحيات  كاحل 

األسا�ضي للشركة.)

 99 الشركة) عمر  حدة  (: املـــدة)

تاريخ) حن  سنة)) وتسعون  (تسعة 

تأسيسها النهائي.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني بمكتب الضبط لدى)

املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت عدد)296 

بتاريخ فاتح أأس7س)2022.

396P مكرر
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 AFOULKI TIOUGHZA SARL
A.U

حركز تيوأزة – سيدي افني - 85500 
- املغرب

تأسيس الشركة
األسا�ضي) القانون  بمقت�ضى 
واملسجل) (2022 يوليو) (19 املؤرخ في)
عدد) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)
الشركة)) تأسيس  تم  (565112021
 AFOULKI TIOUGHZA  SARL A.U

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
 AFOULKI (: الشركة) تسمية 

.TIOUGHZA  SARL A.U
الغرض):)تمصيل الديون وحصور)

فوتوأرافي.
حركز) (: اإلجتماعي) املقر  عنوان 
تيوأزة جماعة تيوأزة سيدي افني)-)

985500)-)املغرب.

املدة):)99)سنة.
درهم،) (100.000 (: الرأسمال)

حقسم كالتالي):)
 1000 (: حبارك) املفتي  السيد  (

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
حركز) عنوانه  حبارك  املفتي  السيد 

تيوأزة سيدي افني.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
2022)تمت) 28)يوليو) بكلميم بتاريخ)

عدد)2022/296. 
397 P

 Sté «PROCESS RAID MIMIE
 KAKET « SARL

حمرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1
تأسيس) تم  (2022 يوليو) ( (1 بتاريخ)
املميزات) املسؤولية  حمدودة  شركة 

التالية)):)
 PROCESS« (« شركة) (: التسمية) (

RAID MIMIE KAKET)ش.م.م.
تهيئة املسارات وتصميم) (: الهدف)

كتب ال7رق.

رقم) حكتب  (: اإلجتماعي) املقر 

إقاحة خليج) (8 9)عمارة) ال7ابق) (892

النخيل فونتي اكادير.)

املدة)):)99)سنة.
 100.000( (: رأس املال اإلجتماعي)

1000حصة حن فئة) درهم حجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)حريم ليونا لوفيك.

السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)

اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر حن كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

املحكمة التجارية باكادير تمت رقم)

رقم) التجاري  والسجل  (112589

52111)بتاريخ)21)يوليو)2022.
حن اجل النسخة والبيان

398 P

AFRITSY
تأسيس شركة

I-)بناء)على عقد عرفي حرر بتزنيت)

وضع) تم  (،2022 يوليو) (13 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

املسؤولية وذات الخصائص التالية):)

.»AFRITSY«(:(التسمية

الهدف):)حنتج لألعمال الفنية.

حفاوض.)

االستيراد والتصدير.

ودادية الخير) (: املقر اإلجتماعي) (-

الركادة تيزنيت.

في) حدد  (: الرأسمال اإلجتماعي) (-

إلى) حقسم  درهم،) (100.000 حبلغ)

1000)حصة اجتماعية ب)100)درهم)

: التالي)) النمو  حوزعة على   للحصة.)

اد أضور ياسر)):)500)حصة.

طاقي سمية)):)500)حصة.

حن) الشركة  ستسير  (: التسيير) (-

طرف السيدة طاقي سمية ملدة أير)

حمدودة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II

يوليو) (28 يوم) تيزنيت  اإلبتدائية 

2022)تمت عدد)292/2022.

399 P

 EUROPIAN SELLCENTER 
SARL AU ش.م.م ش.و

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  (
بتاريخ) واملسجل  (2022 حارس) (12
باكادير تم تأسيس) (2022 حارس) (12
 EUROPIAN SELLCENTER شركة)

ش.م.م شريك وحيد.
هدفها)):)

واالستيراد) والتجارة  التوزيع 
صباأة) انواع  جميع  وتصدير 

السيارات.
واالستيراد) والتجارة  لتوزيع  (-
وحسدسات) اليات  جميع  وتصدير 

صباأة السيارات
 APP N°11 التجاري)) العنوان  (-
 IMM 11RES LES JARDINS

.D’AGADIR
درهم) (150.000.00 رأسمالها) (-
كل) قيمة  حصة  (1500 إلى) حوزعة 
حصة)100)درهم اكتتبت على الشكل)
اآلتي):)-السيد حممد الراشد):)1500 

حصة
-)تم تعيين السيد حممد الراشد)))

كمسير للشركة ملدة أير حمدودة.)
تم اعتماد توقيع السيد حممد) (-
والوثائق) العقود  جميع  )في  الراشد)

اإلدارية.)
-)املدة)):)حدة عمر الشركة)99)سنة)

حن تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليضاحي) التجاري  السجل  (-

رقم51001.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-
حارس) (12 بتاريخ) اكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)109188.
400 P

 STE RAJA DIVERS شركة
 .SARL. AU

تأسيس شركة م م 
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (20
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد تممل الخصائص التالية):)

1)-)التسمية):)تممل الشركة اسم)
STE RAJA DIVERS SARL AU

تمدد) (: الشركة) رأسمال  (- (2
رأسمال الشركة في حبلغ100000.00 
1000)حصة بقيمة) درهم حقسم الى)
درهم لكل حصة حملوكة كلية) (100
للشريك الوحيد السيد الحسن فتح)

.J160109(هللا رقم الب7اقة الوطنية
دوارتين) (: اإلجتماعي) املقر  (- (3

حنصور انشادن أشتوكة أيت باها).
أعمال) (: اإلجتماعي) الهدف  (- (9

حتنوعة)–)حقهى حغربي)–تجارة).)
5)-)التسيير):)تمدد تسيير الشركة)

حن طرف السيد الحسن فتح هللا.
 J160109(رقم الب7اقة الوطنية

القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (6
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
 28 بتاريخ) (1991 إلنزكان تمت رقم)
التجاري) السجل  رقم  (2022 يوليو)

.26595
401 P

 STE BARID TIN شركة
MANSOUR
 .SARL. AU

تأسيس شركة م م 
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (20
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد تممل الخصائص التالية):)
الشركة) تممل  (: التسمية) (- (1
 STE BARID TIN MANSOUR(اسم

.SARL AU
2)-)رأسمال الشركة)):

حبلغ) في  الشركة  رأسمال  تمدد 
 1000 الى) حقسم  درهم  (100.000
درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)
حملوكة كلية للشريك الوحيد السيد)
الب7اقة) رقم  هللا  فتح  الهادي  عبد 

.JH21101(الوطنية
دوارتين) (: اإلجتماعي) املقر  (- (3

حنصور انشادن أشتوكة أيت باها).
تمويل) (: اإلجتماعي) الهدف  (- (9

األحوال)-)وسيط حالي).)
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5)-)التسيير):)تمدد تسيير الشركة)

حن طرف السيد عبد الهادي فتح هللا)

.JH21101(رقم الب7اقة الوطنية

القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (6

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

 28 بتاريخ) (1999 إلنزكان تمت رقم)
التجاري) السجل  رقم  (2022 يوليو)

.26599

402 P

 STE ABOUTAOUFIKشركة

TRANS
SARL. AU

تأسيس شركة م م 
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس شركة) تم  (2022 يوليو) (19

شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد تممل الخصائص التالية):

1)-)التسمية):)تممل الشركة اسم)

 STE ABOUTAOUFIK TRANS

SARL AU

2)-)رأسمال الشركة):

حبلغ) في  الشركة  رأسمال  تمدد 

 1000 الى) حقسم  درهم  (100.000

درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

حملوكة كلية للشريك الوحيد السيد)

الب7اقة) رقم  العزيز  عبد  الحروري 

.HA39886(الوطنية

3)-)املقر اإلجتماعي):)دوارأحمر أيت)

عميرة أشتوكة أيت باها.

نقل) (: اإلجتماعي) الهدف  (- (9

نقل) (- الغير) لحساب  املستخدحين 

البضائع لحساب الغير).)

5)-)التسيير):)تمدد تسيير الشركة)

حن طرف السيد عبد العزيز الحروري)

 HA39886(رقم الب7اقة الوطنية

القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (6

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

 28 بتاريخ) (1998 إلنزكان تمت رقم)
التجاري) السجل  رقم  (2022 يوليو)

.26591

403 P

ALMOUHIT CONSEILS
Société à responsabilité limitée

 Au(capital(de 100.000,00
Dirhams

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2021 أأس7س) فاتح  في  املنعقد 
شركة) تأسيس  بموجبه  تم  والذي 
حميزاتها) حمدودة  حسؤولية  ذات 

كالتالي):)
 ALMOUHIT CONSEIL (: اإلسم)

 SARL AU
حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة.
الرأسمال):)100.000.00)درهم)

الهدف):)املحاسبة.
تجزئة اركانة) (93 س) (: العنوان) (-

ايت حلول.
لتبدأ حن فاتح) (: السنة املالية) (- (

يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)

 .Lahacen AMKERRAH(السيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبتمبر) (19 في) بإنزكان  اإلبتدائية 

2021)تمت رقم)1908.
404 P

C.A CONSEIL
 Siège(social((:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA
 Tél/ 05 28 231 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

MY BUSINESS CALL & CO
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى  (
والذي) (2022 يوليو) (8 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

حسؤولية حمدودة حميزاتها كالتالي):)
 MY(BUSINESS(CALL(&(:(اال سم

.CO SARL AU
حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة.
الرأسمال):)10.000)درهم.)

املعلوحات) خدحات  (: الهدف)
التجارية.

بلوك) االول  ال7ابق  (: العنوان) (-
س15)حي الداخلة اكادير.

لتبدأ حن فاتح) (: السنة املالية) (- (
يناير إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.

:)تسير الشركة حن طرف) التسيير)
السيدة العبدي حريم.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير في)2)أأس7س)2022 

تمت رقم)116259. 
405 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

05.28.23.28.68
EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE SCREEN BUSINESS
بمقت�ضى القانون األسا�ضي بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (،2022 يونيو) (09
باملواصفات) املسؤولية  حمدودة 

(:(
ُ
التالية

:)شركة سكرين بيزنيس) التسمية)
.STE SCREEN BUSINESS

الهدف):)امل7عمة.
حي) (01 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 
الدراركة) (92 رقم) سعيد  سيدي 

اكادير.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأسمالها):)100.000)درهم

التسيير):)للسيد هشام زهري.
اإلحضاء):)للسيد هشام زهري.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
يوليو) (29 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)119151.
406 P

STE RWIDAT TRANS
 SARL

رأس حالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : دوار الكناسيس 
سيدي بورجا افريجة تارودانت
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
20)يوليو)2022،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 
املحدودة،)خصائصها كالتالي):

 RWIDAT TRANS (: التسمية)
.SARL

املقر اإلجتماعي):):)دوار الكناسيس)
سيدي بورجا افريجة تارودانت.

الهدف اإلجتماعي):)
نقل األشخاص لحساب الغير.)

نقل البضائع لحساب الغير.
تنظيم الرحالت.

(: في) حدد  الشركة  حال  رأس  (
 1000 على) حجزء) درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 

لواحدة كلها حكتتبة كالتالي):
 500 (: السيد عبد الرحيم دوش) (

حصة)،)أي)50000.00)درهم.
)السيد حمزة ابراغ):)500)حصة)،)

أي)50000.00)درهم.
أي) حصة،) (1000 (: املجموع) (

100.000)درهم.
:)عين السيد حمزة ابراغ) التسيير)
والسيد عبد الرحيم دوش كمسيرين)

للشركة ملدة أير حمدودة.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر).
املدة):)99)سنة.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2
املحكمة اإلبتدائية بتارودانت بتاريخ)
2)أأس7س)2022)م تمت رقم)989 - 

السجل التجاري):)8891.
407 P

شركة نووم كونسولتينغ
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقـتـ�ضى 
القانون) وضع  (،2022 يوليو) (19
األسا�ضي للشركة املحدودة املسؤولية)

ذات املواصفات التالية):)
التسمية):)نووم كونسولتينغ.

املوضوع اإلجتماعي):
املغرب في  سواء) الشركة   أرض 

أو في الخارج):
املساعدة،) الخدحات،) تقديم 
للشركات) والدعم  املشورة 

واملؤسسات حن حيث):
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املعلوحات،) تكنولوجيا  نظام 
التنظيم،)التمول الرقمي الخ...

وتمديد) التسويق  اإلدارة،)
املصادر و الخدحات اللوجيسيكية.)

سواء) تعمل،) أن  للشركة  يمكن 
في املغرب أو في الخارج،)باألصالة عن)
ثالثة،) أطراف  عن  نيابة  أو  نفسها 
بشكل فردي أو في شراكة حع أشخاص)
طبيعيين أو اعتباريين آخرين،)وتنفيذ)
األشكال،) حن  شكل  بأي  العمليات،)
ضمن) أو أير حباشر،) بشكل حباشر 

ن7اقها.
تتخذ،) أن  للشركة  يمكن  كما 
املصالح) جميع  أشكالها،) بجميع 
الشؤون) جميع  في  واملشاركات 
حهما) والشركات املغربية والخارجية،)

كان هدفها.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
املتعلقة،)بشكل حباشر أو أير حباشر،)
بواحدة أو أخرى حن) كلًيا أو جزئًيا،)
إليها أعاله لتسهيل) العمليات املشار 
الشركة،) نشاط  ت7وير  أو  تعزيز  أو 
أير) أو  حباشرة  حيازات  أي  وكذلك 
في) بأي شكل حن األشكال،) حباشرة،)
الشركات التي تسعى لتمقيق أهداف)

حماثلة أو ذات صلة.
الحي) إقاحة  (: اإلجتماعي) املقر 
الشتوي حجمع)2)رقم)205)حي فونتي)

اكادير.
يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
في) للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال 
 100 الى) حقسم  درهم  (10.000
100)درهم) حصة اجتماعية حن فئة)
للسيد) كلها  حخصصة  للواحدة 
حممد احين اوكليت الشريك الوحيد.
ويسير) الشركة  يدير  (: التسيير)
شؤونها):)السيد حممد احين اوكليت.

حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ديسمبر حن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
بمـكتـب) الـقـانوني  اإليداع  تــم 
الضـبط بـاملـمكمـة التجارية بـأكـاديـر)
رقـم) تمـت  (2022 يوليو) (29 بتـاريـخ)

 .119093
قـــصــد الـــنــشـــر

408 P

 STE MICRO NAILS ARTISTE
SARL

AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات) (2022 يونيو)
خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):
 Sté MICRO NAILS (: التسمية)

.ARTISTE  SARL
التدريب) (: اإلجتماعي) الهدف 
توزيع) شراء،) بيع،) املستمر،) املنهي 
استيراد تصدير جميع حستمضرات)
وحنتجات ولوازم التجميل والحالقة)

والعناية بالجسم والوجه).
عبد) شارع  (18 رقم) (2 ال7ابق)
السالم) الحي  زيدان  بن  الرحمان 

أكادير.
املدة)99)سنة.

حقسمة) درهم  (50.000 رأسمال)
فئة) حن  اجتماعية  حصة  (500 الى)
100)درهم للحصة الواحدة،)حقسمة)

كالتالي):
 300 ساحية) اليعكوبي  السيدة 
اسماعيل) الحلوا  والسيد  الحصة 

200)الحصة.
الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسيير)
الى السيدة اليعكوبي ساحية ملدة أير)

حمدودة.
رقم السجل التجاري):)52215

باملحكمة) القانوني  اإليداع 
فاتح أأس7س) يوم  اكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)115583.
409 P

شركة MORINGATERRA ش. 
م. م

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

أبريل) (20 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تأسيس) تم  حلول  أيت  في  (2022
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):)

.MORINGATERRA(:(التسمية
الهدف):

استيراد وتصدير[)تاجر أو وسيط.
 إدارة الخدحات التجارية أو الصناعية

أو الزراعية املدنية أو العسكرية.
جميع) وتسويق  وتصدير  استيراد 
واألسمدة) والحبوب  البذور  أنواع 
وحنتجات الصحة النباتية واملعدات)
واملواد التي قد تكون حرتب7ة بشكل)
باألنش7ة) حباشر  أير  أو  حباشر 
جميع) وكذلك  أعاله  املذكورة 

حلحقات التعبئة والتغليف.)
تصنيع وتوزيع وتسويق األسمدة)

لالستخدام الزراعي.)
األعالف) وتسويق  وتوزيع  تصنيع 

الحيوانية.)
 تصنيع وتوزيع وتسويق حستمضرات

التجميل واملنتجات ال7بية.)
تصنيع وتوزيع وتسويق املنتجات)

الغذائية البشرية.
رأسمال املجموعة):)300.000.00 

درهم)])ثالتمائة ألف درهم[
املسير):)

حولينا) حينويو  ريكاردو  السيد 
 »RICARDO MENOYO MOLINA«

حدير شريك لفترة أير حمدودة.
حينويو) ريكاردو  السيد 
 RICARDO MENOYO«سانشيز

SANCHEZ»)شريك.)
السيد خوسيه جيمينيز أونزاليس)
 »JOSE GIMENEZ GONZALEZ«

شريك.)
سييرا) حوراطو  لويسا  السيدة 
 »LLUISA MORATO SERRA («

شريك.)
السيد حوري عبد هللا شريك.

(،1062 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 
آيت) (- املن7قة الصناعية آيت حلول)

حلول.
املدة):)99)سنة

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
 بالسجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية
إلنزكان تمت رقم)1385)في)19)يوليو)
2022،)رقم السجل التجاري)26533.
410 P

 STE FAD FRUITS SARL شركة
AU ش. م. م

تأسيس شركة م م 
 05 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)
2022)تأسيس شركة حمدودة) يوليو)
املسؤولية تممل الخصائص التالية):)
 STEشركة اسم  (: التسمية) (- (1

 FAD FRUITS SARL AU
2)-)رأسمال الشركة))):

في) الشركة  رأسمال  تمدد 
 1000 الى) حقسم  درهم  (100.000
حصة بقيمة)100)درهم لكل حصة،)

حملوكة كما يلي):
عبد الوهاب باسالم)1000حصة)

تمدد املقر) (: املقر اإلجتماعي) (- (3
ايت) (: اإلجتماعي للشركة في العنوان)
بوطيب جماعة انشادن اشتوكة ايت)

باها.
تعمل) (: اإلجتماعي) الهدف  (- (9
الخضر) تصدير  حجال  في  الشركة 

والفواكه
5)-)التسيير):)تمدد تسيير الشركة)
حن طرف السيد عبد الوهاب باسالم)

.PB83921(رقم ب.وت
القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (6
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
 02 بتاريخ) (1985 إلنزكان تمت رقم)

أأس7س)2022.
411 P

 SOCIETE MERYEM
AGRICOLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 1000.000 درهم

حكتب رقم 2 حلك فنجيدوار 
اأروض جماعة انشادن اشتوكة 

ايت باها
س.ت 633 26 إنزكان

حــؤرخ) عـــرفـــي  عــقــد  بــمــقـــتـــضــى 
بإنزكان في)13)يوليو)2022)تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص اآلتية):
 SOCIETE MERYEM ( (: التسمية)

.AGRICOLE SARL
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تصدير املواد الفالحية،) (: الهدف)
الفواكه والخضر)؛

الضيعات) تسيير  في  حقاول 
الفالحية)؛

استغالل املستنبت)؛
إنتاج)؛

تصبير)؛
 استيراد وتصدير،)تسويق املنتجات
كراء) والخارج،) املغرب  في  الفالحية 
األرا�ضي)) كراء) الفالحية،) اآلالت 

الفالحية.
 2 رقم) حكتب  (: اإلجتماعي) املقر 
جماعة) اأروض  فنجيدوار  حلك 

انشادن اشتوكة ايت باها.
املدة):)99)سنة ابتداء)حن تأسيس)

الشركة.
درهم) (10.000.000 (: الرأسمال)
فئة) حن  حصة  (10.000 إلى) حقسم 

100)درهم.
حن) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
فاتح يوليو إلى)30)يونيو حن كل سنة.

بمقت�ضى الفصل)33)حن القانون)
األسا�ضي للشركة تم تعيين كمسيرين)

للشركة ملدة أير حمدودة.
السيد املص7فى كرم.

 CEBRIAN GREGORY ِ السيد)
.NICOLAS DIMITRI

والتقيد) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
أأس7س) (3 يوم) إلنزكان  اإلبتدائية 

2022)تمت عدد)1992)و)633 26.
412  P

 WIXAN NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : رقم 31 ستي رزق 

بنسركاو اكادير. 
)بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2022 يونيو) (10 في) املؤرخ 

حساهمو الشركة حا يلي):)
1)-)التصفية البدئية للشركة).

سعيد) علوش  السيد  تعيين  (- (2
( ( كمصفي للشركة.))

-)تمديد املقر اإلجتماعي كمقر) (3
للتصفية).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2022)تمت) يونيو) (21 الكادير بتاريخ)

رقم)110368.
413 P

TRANS ARAKSI
بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
قررت) حلول  ايت  (2220 يونيو) (30
الجمعية العاحة االستثنائية لشركة)

 TRANS ARAKSI SARL AU
حايلي)):)

إأالق وتصفية كاحلة للشركة.
تفريغ اإلدارة إلى املصفي)

)تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)
 2022 12)يوليو) اإلبتدائية إنزكان في)

تمت رقم)1918.
414 P

شركـة ساموتي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : حي اوشاح شارع 

حوالي علي الشريف تراست إنزكان 
ايت حلول 

بمقت�ضى عقد عرفي حوقع بتاريخ)
بإنزكان،) املسجل  (2022 يونيو) (19

والذي ترتب عنه حا يلي):)
تصفية):)

املصفي) بيان  على  املوافقة 
والحساب النهائي للتصفية.

إبراء)ذحة املصفي وإنهاء)حهاحه.
التصفية النهائية للشركة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 
 1900 رقم) تمت  بإنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ)20)يوليو)2022.
415 P

 Société STE ROUGE
SECURITE SARL AU

الفسخ املسبق
االستثنائي) حمضر  بمقت�ضى 
للشركة)) (2022 يوليو) (21 بتاريخ)
ROUGE SECURITE SARL AU))ذات)
الوحيد) للشريك  حسؤولية حمدودة 

الحرفيين) حي  (398 رقم) هو  حقرها 

الحي الصتاعي ايت حلول تقرر حا يلي):

الفسخ املسبق للشركة.

النويني) سعيد  السيد  تعيين 

حصفي للشركة.

هو) للشركة  املسبق  الفسخ  حقر 

رقم)398)حي الحرفيين الحي الصناعي)

ايت حلول.

وكالة حسير الشركة وحنمه) انتهاء)

هذا) عن  والنهائي  التام  التخلي 

املنصب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان)

2022)تمت رقم) ( 2)أأس7س) بتاريخ)

.1989/2022

416 P

 STE REGIONALE DE « : شركة

»TERRASSEMENT
السجل التجاري : 11681 /م ت 

اكادير

العنوان : رقم 53 بلوك ب 1 تجزئة 

زرق7وني ليراك بواركان اكادير.

تعـــــــــــــــــــــديل
 31 بمقت�ضى تقرير حمرر بتاريخ) (

الوحيد) الشريك  ،قرر  (2022 يوليو)

 STE REGIONALE DE(« لشركة)

TERRASSEMENT»))حا يلي):

)-)التصفية املؤقتة وحل الشركة.

تعيين الشريك الوحيد السيد) (- (

للشركة) كمصفي  املختار  وباعوس 

وحقرها اإلجتماعي كمكان للتصفية.)

حدة عمر الشركة يتوقف عند) (- (

تاريخ)31)يوليو)2022. 

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 ( أأس7س) (02 باكادير بتاريخ)

تمت الرقم)115982. 
للنشر والبيان

املصفي

417 P

شركة GEMED – ش.م.م 
املقر اإلجتماعي  : شارع األحير عبد 

القادر رقم 96 املسيرة أكادير.
رقم السجل التجاري  : 31529 

اكادير

املنعقدة) العاحة  الجمعية  قررت 

بتاريخ)15)يوليو)2022)حايلي):)

املوافقة على حسابات التصفية.

إبراء)ذحة املصفي.

إأالق التصفية.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

يوليو) (28 بتاريخ) باكادير،) التجارية 

2022،)تمت رقم)113225.

418 P

شركة انوفا بيست سيرفيس 

ش.م.م
رأس حالها 10.000,00 درهم 

شقة رقم22 عمارة ب 2 إقاحة ازوكا 

تيليال اكادير

تصفية الشركة 
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)

22)يونيو)2022))قرر الشريك الوحيد)

سيرفيس) بيست  انوفا  لشركة))

ش.م.م))حا يلي):

بيست) انوفا  (: الشركة)) تصفية  (

سيرفيس ش.م.م).

شقة) (: النهائية) التصفية  حقر  (-
رقم22)عمارة ب)2)إقاحة ازوكا تيليال)

التصفية) عن  املسوؤل  (- اكادير)

السيد جاحع صبار.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (-

 باملحكمة التجارية بأكادير تمت رقم):

يوليو) (25 بتاريخ)) (2022/112332

.2022

419 P

STE BOUTALITRA
 SARL AU

قفل الشركة

)طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)

العادي قرر املشاركون حا يلي):

-)قفل والتصفية.
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القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (
إنزكان) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (29 بتاريخ)

.1911/2022
420 P

 SOCIETE BC INOX TRAV
 SARL

 املقر اإلجتماعي : رقم 811 الحي 
الصناعي ايت حلول

يوليو) (9 على إثر حداوالتها بتاريخ)
أير) العاحة  الجمعية  قررت  (2022
 BC INOX شركة) لشركاء) العادية 

.TRAV SARL
811)الحي) حقرها اإلجتماعي):)رقم)

الصناعي ايت حلول.
التجاري) بالسجل  واملسجلة 
باملحكمة اإلبتدائية إنزكان تمت رقم)

20159)حايلي):
حل الشركة بصفة حبكرة.

تعيين حصفي الشركة في شخص)
رحضان حص7فى.)

الصناعي) الحي  (811 رقم) (: جعل)
ايت حلول حقر للمراسلة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان)
رقم) تمت  (2022 يوليو) (25 بتاريخ)

.1920
421 P

شركة BC INOX TRAV ش م م 
املقر اإلجتماعي : رقم 811 الحي 

الصناعي ايت حلول
 تصفية الشركة

 09 بتاريخ) حداوالتها  إثر  على 
قررت الجمعية العاحة) (2022 يوليو)
 BC شركة) لشركاء) العادية  أير 
م) م  ش  (« (INOX TRAV » SARL
حسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
 20159 اإلبتدائية بإنزكان تمت رقم)

حايلي):)
بعد) املصفي  تقرير  اعتماد  (- (

الفمص
إعالن إقفال التصفية الودية) (- (

للشركة

)-)إبراء)ذحة املصفي؛)
الصالحيات) املصفي  تخويل  (
األخيرة) اإلجراءات  إلنجاز  الضرورية 
الناتجة عن إقفال التصفية الودية).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان)

28)يوليو)2022)تمت رقم)1959.
422 P

VEGIS FRAIS SARL
قرار) حمضر  بـمقت�ضى  (– (1
يونيو) (23 بـتـاريـخ) الشركاءاملنعقد 

2022)تم االتفاق على حا يلي):
-)املصادقة على تفويت)60)حصة)
اجتماعية للسيد عمر حميدي لفائدة)

السيد سعيد ايفار.
األساسية) القوانين  تمديث  (-

للشركة.
القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 1962 رقم) تمت  بإنزكان  اإلبتدائية 

وذلك بتاريخ)28)يوليو)2022.
حن اجل النسخة والبيان

423 P

 TRANSAGRILINAS – SARL
AU

Au(capital(de 100.000 DHS
 Siège(social : N°10 AV(ABOU

 JIHAD CITE AL MASSIRA
.AGADIR

ICE : 001694300000070 
RC : 28867 IF : 76148456
بيع الحصص وتغيير املسير

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�ضى 
 13 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

يوليو)2022)قرر الشركاء)حا يلي):
شجري) هشام  السيد  قبول 

كشريك جديد.
1000)حصة حن طرف) قبول بيع)
السيد) لصالح  كربوب  حص7فى 

هشام شجري.
استقالة السيد حص7فى كربوب)

حن تسيير الشركة.
شجري) هشام  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

شجري) هشام  السيد  تعيين 
كمسؤول عن نشاط الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 116032 التجارية ألكادير تمت رقم)

بتاريخ)2)أأس7س)2022.
424 P

 SOCIETE POUR LA 
 VALORISATION DES

 PRODUITS DE LA PECHE
«SOVAPEC«  SARL
حن7قــة حينــاء طـان7ان

طــان7ــــان
الغير) العام  الجمع  بمقت�ضى 
يوليو) (5 بتاريخ) للشركاء) العادي 

2022،)تقررحايلي):
حن) اململوكة  سهم  (2.000 بيع)
إلى) ريفيير  حوريس  السيد  طرف 

.KBA HOLDING(الشركة
تعديل الفصلين)6)و1)حن القانون)

األسا�ضي للشركة.
تمديث النظام األسا�ضي.

باإلجراءات) للقيام  الصالحيات 
القانونية.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (20 في) ب7ان7ان  اإلبتدائية 
وحسجلة) (133 رقم) تمت  (2022

بالسجل التجاري تمت رقم)111.
للبيان واالشارة

التسيير

425 P

 SAN MARINO  شركة
 VOYAGES

بتاريخ) حداوالت  على  بناء) (- (I
الجمع) قرر  (،2022 يونيو) (21
 SAN MARINO( لشركة)) العام 
،حقرها) (VOYAGES(«( SARL
 FM بلوك) حكرر  (18 اإلجتماعي رقم)

حي الداخلة أكادير،)حا يلي):)
على) األساسية،) القوانين  تميين 
حصة اجتماعية حن) (1000 بيع) إثر 
طرف السيد ايت بالو حممد)،)للسيد)

ايت بالو الحسن.)
استقالة السيد ايت بالو حممد،)

بصفته حسير.

تسمية السيد ايت بالو الحسن،)

حسير وحيد ملدة أير حمدودة).

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

 2022 يوليو) (25 التجارية أكادير يوم)

تمت عدد)2022/112906.

426 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT.(TEL:(05.28.60.24.10

»SAM-NAP « شركة
العام) الجمع  حمضر  على  بناء)

يوليو) (21 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

»SAM-NAP((2022)قرر شركاء)شركة 

ذات املسؤولية املحدودة حا يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

500)حصة حن شاكر سعيد) نقل)

إلى زاحوك يوسف.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بتيزنيت بتاريخ فاتح يوليو)

2022)تمت رقم)295/2022.

427 P

ROCKS MAROC SARL شــركة
شـركة ذات حسـؤولية حمدودة، 

رأسمـالها 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : رقم 1، دار بن 

الشيخ، تمسية، آيت حلول، إنزكان
بيع األسهم، إستقالة حسيري 

الشركة
تعيين حسيرين للشركة، إع7اء حق 

اإلحضاء
و تمديث القانون األسا�ضي للشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

اإلستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ)11 

حارس)2022)تقرر حايلي):)

I)(:(بيع األسهم

250)حصة التي هي في حوزة) بيع)

السيد ابراهيم أخراز الى السيد عبد)

العالي سو�ضي.

في حوزة) التي هي  حصة  (50 بيع)

السيد) الى  اخراز  ابراهيم  السيد 

حممد بونو.

250)حصة التي هي في حوزة) بيع)

السيد) الى  أخراز  الحسين  السيد 

حممد بونو.
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في حوزة) التي هي  حصة  (50 بيع)
السيد) الى  أخراز  الحسين  السيد 

أحمد بوحكوك.
في حوزة) التي هي  حصة  (15 بيع)
السيد حمند اخراز الى السيد أحمد)

بوحكوك.
125)حصة التي هي في حوزة) بيع)
وليد) السيد  الى  اخراز  السيد حمند 

بوحكوك.
في حوزة) التي هي  حصة  (90 بيع)
السيد) الى  اخراز  الحسن  السيد 

حممد بونو.
في حوزة) التي هي  حصة  (80 بيع)
السيد) الى  اخراز  الحسان  السيد 

حممد بونو.
في حوزة) التي هي  حصة  (80 بيع)
السيد) الى  أخراز  حص7فى  السيد 

حممد بونو.
II))إستقالة حسيري الشركة):)

تم قبول إستقالة السيد إبراهيم)
للشركة) كمسير  حنصبه  حن  أخراز 
الحسين) السيد  حن  كل  وإستقالة 
أخراز والسيد حمند أخراز كمشاركين)

في التسيير.
III))تعيين حسيرين للشركة):)

أحمد) السيد  حن  كل  تعيين  تم 
بوحكوك) وليد  والسيد  بوحكوك 
عبد) والسيد  بونو  حممد  والسيد 
العالي سو�ضي كمسيرين للشركة ملدة)

أير حمدودة.
IV))إع7اء)حق االحضاء):)

تم حنح جميع صالحيات التوقيع)
وليد) للسيد  املشترك  اإلجتماعي 
بوحكوك والسيد عبد العالي سو�ضي)
والسيد) بوحكوك  وليد  للسيد  أو 
العالي) عبد  للسيد  أو  بونو  حممد 

سو�ضي والسيد حممد بونو.
األسا�ضي) القانون  تمديث  ((V

للشركة):)
تمديث) تقرر  سبق  ملا  وتبعا 
وذلك) للشركة،) األسا�ضي  القانون 
لدى) القانونية  املت7لبات  لتلبية 

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يوليو) (28 بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1969/2022.
للخالصة البيان

428 P

 STE «THELO« S.A.R.L
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MAISON

 ANNIE HAY TISSALIOUINE

TAMRAGHT AOURIR AGADIR

ICE  : 001980453000086

استثنائي) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2022،)تقرر) يوليو) (1 بتاريخ) للشركاء)

حايلي):)

إقرار واملوافقة على عقود تفويت)

للشركاء) اإلجتماعية  الحصص 

لفائدة شركاء)جدد واملصادقة عليها.

تأكيد التقسيم الجديد للرأسمال)

اإلجتماعي،

املسيرة) استقالة  على  املوافقة 

خديجة) السيدة  وتعيين  السابقة،)

املاحي كمسيرة جديدة وحيدة للشركة)

الصالحيات) لجميع  تمكينها  حع 

املخولة لها قانونا.

تميين القانون األسا�ضي للشركة)

بعد عدة تعديالت قانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)

بتاريخ) (29901 رقم) تمت  (، بأكادير)

فاتح أأس7س)2022.
عـن الـمسـيـر

429 P

 « STAR LOG AFRICA SARL «
  ش.َم.م

 رأسمالها 100.000 درهم

حي املرس زنقة 301 رقم 01 الدشيرة 

إنزكان.

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 2022 يوليو) (21 بتاريخ) اإلستثنائي 

أعاله) املذكورة  الشركة  شركاء) قرر 

حايلي):

تفويت السيد الشريح يونس)330 

حصة للسيد اسقاري عبدهللا.

تفويت السيد الشريح يونس)110 

حصة للسيد جاوي بالل.

فاطمة) راحي  السيدة  تفويت 
جاوي) للسيد  حصة  (160 الزهراء)

بالل)

فاطمة) راحي  السيدة  تفويت 
جاوي) للسيد  حصة  (390 الزهراء)

حميد)
اسقاري) السيد  يصبح  وبذلك 

330)حصة والسيد) عبدهللا حالكا ل)

حصة) (330 ل) حالكا  بالل  جاوي 

 390 ل) حالكا  حميد  جاوي  والسيد 

حصة.)

راحي) السيدة  استقالة  قبول 

فاطمة الزهراء)والسيد الشريح يونس)

وتعيين) للشركة  حشتركان  كمسيران 

السادة اسقاري عبدهللا وجاوي بالل)

حشتركين) كمسيرين  حميد  وجاوي 

للشركة ملدة أير حمددة.

راحي) السيدة  استقالة  قبول 

النقل) كمسؤولة  الزهراء) فاطمة 
اسقاري) السيد  وتعيين  بالشركة 

بالشركة) النقل  كمسؤول  عبدهللا 

ملدة أير حمددة.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية إنزكان)

تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 
رقم)1981/2022.

430 P

LOGNOR FRETRANS شركة

ش.م.م
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

 LOGNOR FRETRANS للشركة)
املنعقد) درهم  (100.000 رأسماله)

بتاريخ)9)يوليو)2022)حا يلي):)

فئة) حن  حصة  (500 تفويت)

حجموع) حن  للواحدة  درهم  (100

 HBIB الحصص التي تمتلكها السيد)

السيد) RABI MOUNIRلفائدة 

.MOUMEN RADOUAN

فئة) حن  حصة  (500 تفويت)

حجموع) حن  للواحدة  درهم  (100

 HBIB الحصص التي تمتلكها السيد)

السيد) لفائدة  (RABI MOUNIR

.MOUMEN YOUSSEF

 HBIB RABI السيد) استقالة 

MOUNIR)حن حنصب حسير.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

حسؤولية) ذات  شركة  إلى  وحيد 

حمدودة).

وقد تم اإليداع باملحكمة التجارية)

بمدينة طنجة بتاريخ)21)يوليو)2022 

تمت عدد)256099)السجل التجاري)

رقم)115091.

431 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

05.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE FOREXMO

 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يونيو)2022،)تم إقرار حا يلي):

)تفويت)10000)حصة حن السيد)

كريم جمال إلى السيد حممد بوكدو.

السيد) حن  حصة  (5000 تفويت)

علي حكا�ضي إلى السيد حممد بوكدو.

السيد) حن  حصة  (5000 تفويت)

عبد الرحيم حعلوم إلى السيد حممد)

بوكدو.

)تغيير الشكل القانوني للشركة حن)

»)شركة ذات حسؤولية حمدودة)»)إلى)

ب) حمدودة  حسؤولية  ذات  »شركة 

شريك واحد».

الرحيم) عبد  السيدان  استقالة 

تسيير) حن  حكا�ضي  وعلي  حعلوم 

الشركة وتعيين السيد حممد بوكدو)

كمسير جديد للشركة.

التوقيع للسيد حممد بوكدو.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

يوليو) (20 اإلبتدائية للداخلة بتاريخ)

2022)تمت رقم)1196/2022)سجل)

الرقم التجاري)1965. 

432 P
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 STE ESPACE AUDIT شركة
 ET CONSULTING) EAC)

 « SARL.AU
ICE : 002603313000047

تعديل
السجل التجاري : 21255

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ)
26)يوليو)2022)قرر حايلي):)

-)بيع)300)حصة حن طرف السيد)
حص7فى دوسوس الى السيد سعيد)

بوسوي.
األسا�ضي) القانون  تميين  (-

للشركة.
السيد) السابق  املسير  استقالة  (-
حص7فى دوسوس حن االدارة وتعيين)
وحيد) حسير  بوسوي  سعيد  السيد 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان)
 02 بتاريخ) (2022/1983 رقم) تمت 

أأس7س)2022.
433 P

 STE EMERGENCE شركة
 CONSULTING GROUPE

:  ECG
حمرر) حمضر  بمقت�ضى 
الجمع) قرر  (2022 حاي) (26 بتاريخ)
ذات) لشركة  االستثنائي  العام 
 EMERGENCE حمدودة) حسؤولية 
حا) (CONSULTING GROUPE ECG

يلي):)
)-)قاحت السيدة صبيحي ال7اهرة)
بتفويت) هللا  عبد  العلوي  والسيد 
عبد) السيد  الى  األصلية  أسهمهما 

الكريم املقرش.)
استقالة املسير القديم العلوي) (-

عبد هللا حن التسيير.))
الكريم) عبد  السيد  تعيين  (-
املقرش حسير جديد للشركة ملدة أير)

حمدودة).
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يونيو) (19 بتاريخ) اكادير  التجارية 

2022,)تمت رقم)110225.
434 P

CHOK-CARS S.A.R.L
تفويت حصص

تبعا للعقد العرفي املؤرخ بإنزكان)
الدشيرة الجهادية في)16)يونيو)2022 
الحصص) حجموع  تفويت  تقرر 
لشركة) حصة)) (5000) اإلجتماعية)
املسؤولية) ذات  شركة  كار  شوك 
درهم) (500.000 املحدودة،رأسمالها)
بشارع) اإلجتماعي  حقرها  ،يوجد 
الدشيرة) (132 رقم) بركة  بن  املهدي 
حسجلة بالسجل) (، الجهادية إنزكان)
لدى) (10219 عدد) تمت  التجاري 
املحكمة اإلبتدائية بإنزكان واململوكة)

للسيد عبد القادر شعيب لفائدة):
 5000 العزيز) عبد  افغغ  السيد 
100)درهم) حصة اجتماعية حن فئة)

للواحدة.
خالد) السيد  استقالة  –قبول 
قانوني) حسير  حنصب  حن  شعيب 
عبد) افغغ  السيد  وتعين  للشركة 

العزيز حسير قانوني للشركة.
-)تمين القانون األسا�ضي للشركة).)
تم اإليداع القانوني لدى حصلحة)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
2022)تمت رقم) 15يوليو) إلنزكان في)

.1361
435 P

 STE BLUE ATLANTIC
PRODUCTS SARL AU

LAAYOUNE
تغيير

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
يوم فاتح يوليو)2022)تم االتفاق على)

حا يلي):
السيد) حن  حصة  (1000 تفويت)
عبد الصمد راجي لفائدة السيد ايت)

الفقير عبد الرحيم.
أو) قارب  صاحب  اضافة  تمت 

سفينة صيد إلى نشاط شركة.
اقالة السيد راجي عبد الصمد حن)

حنصبه كمسير وحيد للشركة
نجيب) حدادي  السيد  تعيين 
أير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

حمدودة.

 اإليداع القانوني باملحكمة اإلبتدائية

تمت) (2022 يوليو) (28 يوم) العيون 
رقم)2388/22.

436 P

 ADROUM BUSINESS
حمضر الجمع العام االستثنائي

تغيير في شركة
بموجب عقد عرفي حمرر في أكادير)

2021،)تم الجمع) 21)ديسمبر) بتاريخ)

 ADROUM(العام االستثنائي لشركة

باستقالة) واملتعلق  (،BUSINESS

املسير السيد وهابي يوسف.

حصة) (1000 ألف) تفويت  (- (

اجتماعية حن السيد وهابي يوسف)

إلى السيد احتشام علي.

-)تعيين السيد احتشام علي حسير)

حع) حمددة  أير  ملدة  للشركة  وحيد 

جميع الصالحيات في التوقيع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

يوليو) (26 بتاريخ) باكادير  التجارية 
رقم) (112922 رقم) تمت  (2022

(: هو)) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.39935

437 P

 « A6-TRANS SARL a.u «
  ش.َم.م ذات الشريك الوحيد

 رأسمالها 100.000 درهم

حقرها اإلجتماعي شارع عبد الرحمان 

بن زيدان رقم 21 حي السالم اكادير

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 2022 يوليو) (12 بتاريخ) اإلستثنائي 

أعاله) املذكورة  الشركة  شركاء) قرر 

حايلي):

تفويت السيد ملنور ابو بكر ملجموع)

900)حصة للسيد) حصصه وعددها)

ملنور خالد.

و بذلك يصبح السيد ملنور خالد)

حالك لجميع الحصص البالغ عددها)

1000)حصة.

ابو) قبول استقالة السيد ملنور  (

وتعيين) للشركة  بكركمسيرحشترك 

حسير وحيد السيد ملنور خالد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية الكادير) باملحكمة  القانوني 
تمت) (2022 ( بتاريخ فاتح أأس7س)

رقم)115508.
438 P

شركة ترانسبور انترناسيونال 
الطاقة

امللقبة ب »ترانزينات»
شركة حجهولة االسم 

رأسمالها اإلجتماعي 2.000.000 
درهم

املقـر اإلجتماعي : ساحة بئر أنزران 
سوق الجاج رقم 18

الـعـيـــون
املجلـس) حمضـر  بمقـتـ�ضى  (- (I
(،2022 حـاي) (20 ب) املؤرخ  اإلداري 

تقـرر تعيين)):
كرئيس) بوعيدة  أحمد  السيد 

املجلـس اإلداري للشركة.
كمديرعام) بوعيدة  سعد  السيد 

للشركة.
II)-)تم اإليداع الـقانـونـي باملـمكمة)
يوليو) (1 بتـاريـخ) بالعيون  اإلبتدائية 

2022)تمـت رقـم)2199.
قـــصــد الـــنــشـــر

439 P

» قصر الجنوب الوفاق» 
شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها اإلجتماعي 1.180.000 
درهم

املقـر اإلجتماعي : عمارة بوعيدة زنقة 
املعرض اكادير

I)-)بمقـتـ�ضى حمضـر الجمع العام)
يوليو) (18 ب) املؤرخ  الغيرالعادي 

2022،)تقـرر)):
تعيين السيد عبد الفتاح املعروفي)

كمسير ثاني جديد للشركة.
تغيير القانون األسا�ضي.

II)-)تم اإليداع الـقانـونـي باملـمكمة)
يوليو) (29 بتـاريـخ) باكادير  التجارية 

2022)تمـت رقـم)119150.
قـــصــد الـــنــشـــر)

440 P
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شركة البترول االسبانية 

املغربية» 
امللقبة ب »س.ب.ش.م»

شركة حجهولة االسم 
رأسمالها اإلجتماعي 36.500.000 

درهم

املقـر اإلجتماعي : ساحة بئر أنزران 
سوق الجاج رقم 18 الـعـيـــون

املجلـس) حمضـر  بمقـتـ�ضى  (- (I

(،2022 حـاي) (20 ب) املؤرخ  اإلداري 

تقـرر)):

بوعيدة) سعد  السيد  استقالة 
اإلداري) املجلـس  كرئيس  حهمته  حن 

للشركة.

بوعيدة) أحمد  السيد  تعيين 

للشركة) اإلداري  املجلـس  كرئيس 

عام) حديرا  بوعيدة  سعد  والسيد 

للشركة.

الـقانـونـي) اإليداع  تم  (- (II  

بتـاريـخ) بالعيون  باملـمكمة اإلبتدائية 

1يوليو2022)تمـت رقـم)2196.
قـــصــد الـــنــشـــر

441 P

شركة العتيقة ميكانيك جينيرال 
امللقبة ب »ساحيك»

شركة حجهولة االسم 
رأسمالها اإلجتماعي 1.500.000 

درهم

املقـر اإلجتماعي : عمارة بتروم 1 

تجزئة الكولين سيدي حعروف 

الدار البيضاء 20210 

املجلـس) حمضـر  بمقـتـ�ضى  (- (I

(،2022 حـاي) (20 ب) املؤرخ  اإلداري 

تقـرر تعيين)):

كرئيس) بوعيدة  أحمد  السيد 

املجلـس اإلداري للشركة.

كمديرعام) بوعيدة  سعد  السيد 

للشركة.

 II)-)تم اإليداع الـقانـونـي باملـمكمة)

 20 بتـاريـخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو2022)تمـت رقـم)831151.
قـــصــد الـــنــشـــر

442 P

شركة استراحة ستاسيون
شركة حجهولة االسم 

رأسمالها اإلجتماعي 10.100.000 

درهم

املقـر اإلجتماعي : ساحة بئر أنزران 

سوق الجاج رقم 18
الـعـيـــون

املجلـس) حمضـر  بمقـتـ�ضى  (- (I

(،2022 حـاي) (20 ب) املؤرخ  اإلداري 

تقـرر تعيين)):

كرئيس) بوعيدة  أحمد  السيد 

املجلـس اإلداري للشركة.

كمديرة) بوعيدة  نادية  السيدة 

عاحة للشركة.

II)-)تم اإليداع الـقانـونـي باملـمكمة)

يوليو) (1 بتـاريـخ) بالعيون  اإلبتدائية 

2022)تمـت رقـم)2195.
قـــصــد الـــنــشـــر

443 P

 TRANS ATLANTIC« شركة

 «CANNED
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال 10.000.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : شارع حابوها بن 

السوداني رقم 1 الداخلة 

بمقت�ضى حمضر الجمعية العاحة)

 28 بتاريخ) املنعقدة  العادية  الغير 

يونيو)2022)تقرر حا يلي):

الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 

الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة)؛

)تمديد صالحيات املسيرين)؛

النظام) حن  (15 البند) تعديل 

األسا�ضي للشركة)؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة تمت عدد)1228)بتاريخ)21 

يوليو)2022.
املسير

444 P

STE SOREMED
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 50.000.000 درهــم

حقرهااإلجتماعي : رقم 39 املن7قة 

الصناعية تاسيال الدشيرة الجهادية 

- إنزكان

س.ت : 1525

بمقت�ضى حشاورات الجمع العام)

يونيو)) (3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

2022)،)تقررحايلي):

(
ً
رئيسا حميدوهبي  السيد  تعيين 

ملجلس اإلدارة والرئيس املدير العام.

تعيين أعضاء)حجلس اإلدارة ملدة)

6)سنوات كما يلي)):
رئيس) (: وهبي) حميد  السيد  (*

حجلس اإلدارة.)

عضو) (: الشرايبي) السيدعلي  (*

حجلس اإلدارة.

CO CAPITALويمثلها) شركة) (*

حجلس) عضو  (: وهبي) حميد  السيد 

اإلدارة.

(: واحد) بتوقيع  حلزحة  الشركة 

علي) أوالسيد  وهبي  السيدحميد 

الشرايبي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (28 بتاريخ) إنزكان  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم1963.

445 P

»ONE DWOCH« شركة
 8 بتاريخ) حداوالت  على  بناء) (- (I

العام) الجمع  قرر  (،2022 يونيو)

(،ONE DWOCH  SARL((لشركة

حقرها اإلجتماعي الشقة بال7ابق)01 
حي) حيان  بن  جابر  شارع  (B13 رقم)

الهدى أكادير،)حا يلي):)

عبد) صابر  السيد  استقالة 

الل7يف،)بصفته حساعد حسير.

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

 2022 يوليو) (25 التجارية أكادير يوم)

تمت عدد)2022/112321.

446 P

 «OCEANO FISH« شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد برأسمال 2.000.000 

درهم

حقرها اإلجتماعي : الحي الصناعي 

الداخلة 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يونيو) (28 املتخذ بتاريخ)

حا يلي):

الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 

الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة؛

)تمديد صالحيات املسيرين؛

تعديل البنود)12)و13)حن النظام)

األسا�ضي للشركة؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة تمت عدد)1226)بتاريخ)21 

يوليو)2022.
املسير

447 P

O TULIPE Sarl

 N° 48 RUE(ALMAADER(HAY

SALAM AGADIR

1)-)بمقت�ضى حمضر الجمع العام)

29)يوليو) اإلستئنائي في اكادير بتاريخ)

2022)تقرر حايلي):

*قبول استقالة السيد عبد العزيز)

بوتفنزوت حن إدارة الشركة.

*تعيين السيد ابوزيا أحمد كمسير)

للشركة والتي حن اآلن فصاعدا تلزم)

بتوقيعه الوحيد ملدة أير حمدودة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

املحكمة التجارية باكادير تمت رقم)

115916)سجل تجاري رقم)93591.

448 P
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CABINET SABCONSULTING

 R&B REAL ESTATE – SARL
 Au(capital(de 20 000 000,00

DHS
 Siège(social  : Pièce(N°2,

 Appartement(N°1, 1er(étage,
 Imm. N°L149 Hay(Alhouda

Agadir
ICE : 002826408000085 

IF  : 50356715 RC  : 48117
تغيير املسير

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�ضى 
 25 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

يوليو)2022)قرر الشركاء)حا يلي):
استقالة السيد رشيد بن عبود.

تعيين السيدة ليلى الضو كمسير)
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 115665 التجارية ألكادير تمت رقم)

بتاريخ)02)أأس7س)2022.
449 P

 «LAD LOGISTIQUE« شركة
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : حن7قة امليناء 
الصناعية رقم 6 ال7ابق األول 

املكتب رقم 1 الداخلة 
بمقت�ضى حمضر الجمعية العاحة)
 28 بتاريخ) املنعقدة  العادية  الغير 

يونيو)2022)تقرر حا يلي):
الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 
الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 
حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 
وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة)؛
)تمديد صالحيات املسيرين)؛

النظام) حن  (15 البند) تعديل 
األسا�ضي للشركة)؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة)؛
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالداخلة تمت عدد)1225)بتاريخ)21 

يوليو)2022.
املسير

450 P

» حسون اكسبرس » ش.م.م.
 HSSOUNE(EXPRESS «, SARL
حقرها اإلجتماعي  : دوار الخربة 

جماعة الصفا بيوكرى اشتوكة ايت 
باها 

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
العام) الجمع  انعقد  (،2022 يوليو)

االستثنائي وتقرر حا يلي)):
استقالة السيد حسون عبد هللا)

كمسير حساعد للشركة.
حسون) حممد  السيد  تعيين  (-
رقم) الوطنية  لب7اقة  الحاحل 
للشركة) وحيد  كمسير  (JB992201

ملدة أير حمدودة.
الوثائق) توقيع جميع  تفويض  (- (
البنكية) والشيكات  واملستندات 
السيد) أيره  دون  الجديد  للمسير 
لب7اقة) الحاحل  حسون  حممد 

.JB992201(الوطنية رقم
قبول النظام األسا�ضي الجديد) (-

للشركة.
2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
2022)تمت) 28)يوليو) بإنزكان بتاريخ)

رقم)1969.
للخالصة والبيان

عن املسير

451 P

شركة فريش نتيغال ش.م.م
Ste FRESH NATURAL SARL

RC 20593
إعالن بتعديل 

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يوليو) (25 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
2022)بمقر الشركة تم التعديل األتي):
استقالة السيد كاحبوس حرتينيز)
وتعيين) الشركة  تسيير  حن  اندري 
وحيد) حسير  عمر  املشما�ضي  السيد 

للشركة ملدة أير حمدودة.
بالنسبة للتوقيع البنكي تم تعيين)
السيد املشما�ضي عمر كموقع وحيد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يوليو) (28 بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1966.
452 P

 «DERHEM ICE « شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد برأسمال 3.000.000 

درهم

حقرها اإلجتماعي : 29 شارع البمرية 
الحي الحسني، العيون

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (28 املتخذ بتاريخ)

حا يلي):

الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 

الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة؛

)تمديد صالحيات املسيرين؛

النظام) حن  (15 البند) تعديل 

األسا�ضي للشركة؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 29 2901)بتاريخ) بالعيون تمت عدد)

يوليو)2022.
املسير

453 P

CONSERVERIE RIO شركة 
 DE ORO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد برأسمال 5.100.000 

درهم

حقرها اإلجتماعي : شارع حممد 

الخاحس أطلس الصحراء الداخلة 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (28 املتخذ بتاريخ)

حا يلي):

الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 

الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة)؛

)تمديد صالحيات املسيرين)؛

تعديل البنود)12)و13)حن النظام)

األسا�ضي للشركة)؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة تمت عدد)1221)بتاريخ)21 

يوليو)2022.
املسير

454 P

 «ATLAS PELAGIC « شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

برأسمال 5.000.000 درهم

حقرها اإلجتماعي: شارع حسن 

الوزاني رقم 16 الداخلة   

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (28 املتخذ بتاريخ)

حا يلي):

الدرهم) دحمان  السادة  تعيين 

الدرهم) وبوبكر  الدرهم  هللا  وعبد 

حمددة) أير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

وبتوقيع حشترك الثنين حن املسيرين)

الثالثة)؛

تمديد صالحيات املسيرين؛

تعديل البنود)12)و13)حن النظام)

األسا�ضي للشركة)؛

تميين النظام األسا�ضي للشركة)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة تمت عدد)1229)بتاريخ)21 

يوليو)2022.
املسير

455 P

PRESTAR شركة
 SARL AU

ش.م.م

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�ضى  ( 

21)يونيو)2022)بأكادير قرر الشريك)

 PRESTAR SARL AU(الوحيد لشركة

حا يلي):
حن) الشركة  رأسمال  في  زيادة 

200.000)درهم،) 100.000)درهم ب)

ليصبح)300.000,00)درهم.
تغيير البندين)06)و01)حن القانون)

األسا�ضي للشركة.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
 2022 يوليو) (22 بأكادير) التجارية 

تمت رقم)112325.
للخالصة والتذكير

456 P

شركة إرأموطورش م م
الزيادة في رأسمال الشركة

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
يوليو)2022)تقرر حايلي):

الزيادة في رأسمال الشركة حن) (-
حبلغ) إلى  درهم  (5.000.000 حبلغ)
بزيادة) وذلك  درهم  (10.000.000

حبلغ)5.000.000)درهم.)
تم اإليداع القانوني لدى حصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
2022)تمت) 26)يوليو) ب7نجة بتاريخ)

رقم)1116.
457 P

 SOCIETE MASSILIA
PRODUCTION

SARL a au
العام) الجمع  حداولة  بمقت�ضى 
يوليو) (22 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
رأسمالها) والتي  لشركة  (2022
 51 برقم) الكائنة  درهم  (300 000
تجزئة اليوسفية تيزنيت تقرر حايلي):)

تقرر زيادة رأس حال الشركة حن)
100.000)درهم إلي)300.000)درهم.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تمت) (2022 يوليو) (21 تيزنيت بتاريخ)

رقم)231.
458 P

SOCIETE DIMADIS
S.A.R.L

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمال الشركة : 9.000.000 درهم 

املقر اإلجتماعي  :رقم 136 و131 
تجزئة أكبار الجماعة الحضرية أيت 

حلول
في) واملؤرخ  املساهمين  لقرار  تبعا 
شركة)) بخصوص  (2022 يوليو) (22
DIMADIS SARL)تم تسجيلها كما يلي):

: الشركة) رأسمال  حن   الرفع 
بمبلغ) رأسمال  زيادة  الشركاء) قرر 
حاليين) (ثالثة  درهم) (3.000.000
درهم) (1.000.000 ليرتفع حن) درهم))
درهم) (9.000.000 إلى) (حليون درهم))
(أربعة حاليين درهم))وذلك حن خالل)
بما) املتراكمة  األرباح  حجموع  دحج 
 2021 فيها أرباح السنة املالية لسنة)
الجمع) ملقتضيات  طبقا  واملرحلة 
العام العادي املنعقد بتاريخ)22)يوليو)

.2022
للشركة) األسا�ضي  النظام  تميين 

طبقا ملا سبق.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (29 بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية 

2022)تمت رقم)1911
)لالستخالص والبيان

املسير

459 P

STE SLMS METAL
SARL AU

RC N°1281
 25 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع حمضر الجمع) (2022 يوليو)

العام يممل الخصائص التالية):
العنوان) الى  الشركة  حقر  تمويل 
التالي)):)تجزئة األحل الش7ر االول رقم)

11)العيون.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) بتارودانت  اإلبتدائية  املحكمة 

28)يوليو)202)تمت رقم)912 .
460 P

شركة نيو س ب م الجنوب 
ش.م.م

STE NEW SBM DU SUD SARL
بتعديل

السجل التجاري رقم 9161
العام الجمع  حمضر   بمقت�ضى 

االستثنائي املؤرخ بتاريخ)9)حاي)2022 
بمقر الشركة تم التعديل االتي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 
زنقة) سينا  ابن  عمارة  (12 رقم) الى 

املستشفى ايت حلول.

(: تعيين حسرين جديدين للشركة)
السيد لشكر ابراهيم أو السيد لشكر)

حممد.
تعديل النظام األسا�ضي للشركة).

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
فاتح) بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

أأس7س)2022)تمت رقم)1980.
461 P

 MARAICHAGE DU « شركة 
SAHARA

حجهولة اإلسم 
رأسمالها : 10.000.000.00 درهم
 املقر اإلجتماعي : رقم 16 شارع 

حممد الخاحس - الداخلة -
» تسيير حر »

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام)
الغير العادي املنعقد بتاريخ)11)يونيو)

2022))تقرر حا يلي):
التسيير) عقد  على  املصادقة 
(،2022 أبريل) (15 الحر املؤرخ بتاريخ)
 BD شركة) لفائدة  فالحية  لضيعة 
TRADING)الكائن حقرها التجاري ب)
:العركوب طريق أوسرد)PK10)حدينة)
الداخلة،)حن تاريخ فاتح يونيو)2022 

إلى)30)حارس)2031.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالداخلة بتاريخ):)30)يونيو)

2022)،)تمت رقم)1126.
462 P

 Sté « RAWASSI SAKAN «
 SARL

ICE  : 001530667000005
الغـير) العــام  الجـمع  بمقتضـى 
 2022 يونيو) (28 في) املــــؤرخ  العــــادي 
 RAWASSI SAKA  SARL لشــــركة)

تقرر حايلي):)
أحمد) السيد  وفاة  إعالن  (– (1
تغوال وإعالن نقل حقوقه اإلجتماعية)

إلى ورثته.
2)–)بيع حصص في الشركة):

- 512)سهم للسيد شهيم إبراهيم)
السيد) لصالح  األسهم  جميع  أي 

نجيري أحمد.

العواحي) للسيد  سهم  (512  -
لصالح) األسهم  جميع  أي  الحسين 

السيد نجيري أحمد.
جاواد) السيد  حن  سهم  (511  -
لصالح) األسهم  جميع  أي  لحسن 

السيد نجيري أحمد.
- 511)سهم للسيد تبغت الحبيب)
السيد) لصالح  األسهم  جميع  أي 

نجيري أحمد.
الصديق) للسيد  سهم  (512  -
لصالح) األسهم  جميع  أي  حممد 

السيد نجيري أحمد.)
األسا�ضي) القانون  تميين  (– (3

للشركة.
بمكتب) تم  القانوني  اإليداع  (-
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 25 بتاريخ) (1923 بإنزكان تمت رقم)

يوليو)2022.
463 P

شركة ديجينيت كومبيوتر 
شركة حمدودة املسؤولية املساهم 

الوحيد
ذات الرأسمـال اإلجتماعي 100.000 

درهم
رقم 9 حكرر، شارع حهدي ابن 

توحرت، تالبورجت، اكادير
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يوليو) (6 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
قرر املساهم الوحيد للشركة) (2022

حا يلي):)
في) للشركة  تجاري  اسم  إضافة 
حكرر،)شارع حهدي) (9 رقم) (: العنوان)

ابن توحرت،)تالبورجت،)اكادير.)
)االسم التجاري):)ايفانا بوطي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير بتاريخ)01)أأس7س)

2022)تمت رقم)115561.
464 P

 NAWARTI SARL AU شركة 
بتاريخ) حمرر  حمضر  بمقت�ضى 
العام) الجمع  قرر  (2022 يونيو) (22
حسؤولية) ذات  لشركة  االستثنائي 

حمدودة)NAWARTI)حا يلي):)
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إعادة) (: توسيع أرض الشركة) (- (

الدولي) الصعيدين  على  الشحن 

والوطني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع  (

أأس7س) (2 اإلبتدائية إنزكان بتاريخ)

2022,)تمت رقم1981.

465 P

 M’GHIMIMA شركة

TRANSPORT

 SARL AU

بتاريخ) حمرر  حمضر  بمقت�ضى 

الجمع) قرر  (2022 يوليو) (05

ذات) لشركة  االستثنائي  العام 

 M’GHIMIMA حمدودة) حسؤولية 

TRANSPORT SARL AU)حا يلي):)

نقل) (: الشركة) أرض  توسيع  (-

العاحلين لحساب الغير.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

يوليو) (29 بتاريخ) إنزكان  اإلبتدائية 

2022,)تمت رقم)1910.

466 P

 STE « DEEP TRADING«

 SARL AU

ICE  : 001981226000070

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 

(،2022 يوليو) (20 في) العادي املؤرخ 

 DEEP TRADING SARL AU(لشركة

تقرر حايلي):

بزيادة) اإلجتماعي  الهدف  توسيع 

نشاط بما يلي):

حستغل فالحي.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم  (-

أأس7س) (2 في) بأكادير،) التجارية 

2022)تمت رقم)115851.

467 P

 SOCIETE* TIL KHAYR
SOUSS TRAVAUX

SARL D’A.U
الجريدة) في  وقع  خ7ا  استدراك 

الرسمية عدد5121 
 100.000.00 رأسمال) (- بدال حن)

درهم
 650.000.00 يعوض ب رأسمال)

درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 يوليو) (06 التجارية بأكادير في)

تمت الرقم الترتيبي)111296.
468 P

 STE PLANETE CARPENTY
SARL

الجريدة) في  وقع  خ7ا  استدراك 
الرسمية عدد5121 

.dirham’s 1.000.000,00(بدال حن
dirham’s 100.000(يعوض

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (01 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)111593.
469 P

 COMPAGNIE
 MEDITERRANEENE DES
PLANTES AROMATIQUES

dite abrév « CMPA«
 Société à responsabilité limitée
 Capital(social(de 150.000,00

DHS
 Siège(Social  : 10 rue(Librté,

 3ème(étage(n°5-20120
 Casablanca

بمقـتـ�ضى حمضـر الجمع العام) (-I
يونيو) (23 ب) املؤرخ  العادي  الغير 

2022،)تقـرر)):
السنة) إأالق  تاريخ  تغيير 
اإلجتماعية للشركة وتمديدها في)30 

يونيو عوض)31)حاي،)
(السنة) (29 الفصل) تغيير 
اإلجتماعية)) اإلجتماعية-الحسابات 

للشركة.

 II)-)تم اإليداع الـقانـونـي باملـمكمة)

بتـاريـخ01  البيضاء) بالدار  التجارية 

أأس7س)2022)تمـت رقـم)832899.
قـــصــد الـــنــشـــر

470 P

 STE RANAS
 ENSEIGNEMENT SARL

عام) جمع  حمضر  بمقت�ضى 

تم) (2022 يوليو) (18 يوم) استثنائي 

بمقر الشركة املصادقة على حا يلي):

الشركة) رأسمال  حن  الرفع  (- (

الى) ليصل  درهم  (100000,00 حن)

 2000 بإصدار) درهم  (300000,00

كلها حكتتبة وحمررة) حصة جديدة 

نقدا حن طرف ادهمو هشام

)-)تميين القانون األسا�ضي للشركة)

ملالءحة التغيرات املحدث

)ا إليداع القانوني وضع باملحكمة)

  2022 22)يوليو) اإلبتدائية بتزنيت في)

تمت رقم)239.

471 P

 STE
L’ERABLE ROUGE

 Société à responsabilité limitée 

 d’associé unique

au(capital(de  : 100.000 DHS

MAGASIN 25 IMM 193 ISLANE 

HAY MOHAMMADI 

AGADIR

الرفع حن الرأسمال اإلجتماعي
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

بتاريخ)26)يوليو)2022،)تقرر حا يلي):

الرفع حن الرأسمال اإلجتماعي) (*

 500.000 الى) درهم  (100.000 حن)

 900.000 حبلغ) بدفع  وذلك  درهم.)

درهم.
*)تعديل املادتين)6)و1)حن القانون)

األسا�ضي.

األسا�ضي) القانون  تميين  (*

للشركة.

*)املصادقة على القانون األسا�ضي)

الجديد.))

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية باكادير بتاريخ فاتح أأس7س)

2022)تمت رقم):)115993.
472 P

SOCIETE IFALA N S.A.R.L
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمال الشركة : 10.000 درهم
املقر اإلجتماعي  : رقم 16 حي سيدي 

بن العباس، الحي الصناعي أكادير
بناءا على) املتخذة  للقرارات  تبعا 
الغير) العموحية  الجمعية  حمضر 
تم) (،2022 يوليو) (18 العادية بتاريخ)

تسجيل حا يلي):
إقرار بوفاة املرحوم السيد أوكاش)

إبراهيم.
تعيين حساهمين جدد وفقا لرسم)

اإلراثة.
اآلنسة) تعيين  املساهمون  قرر 
وفاءأوكاش كمسيرة للشركة لفترة أير)

حمدودة.
للشركة) األسا�ضي  النظام  تميين 

طبقا ملا سبق.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أأس7س) (2 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)115863.
)لالستخالص والبيان

املسير

473 P

 PNEUMATIQUE « شركة
S.B.N » ش.م.م 

رأسمالها 100.000 درهم
 Siège(Social  : APPARTEMENT
 N°4 IMMEUBLE 15 ESSAADA
 3 EDOHA(HAY(MOHAMMADI

AGADIR
حل حسبق للشركة

العام) الجمع  بـمـوجـب  (- (1
يوليو)) (26 االستثنائي املنعقد بـتـاريـخ)

2022)تم االتفاق على حا يلي):
حل حسبق للشركة.

أرابو) نادية  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

املسجل) املكتب  عنوان  تمديد 
لتصفية الشركة.
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2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)

بأكادير تمت رقم)113286)بتاريخ)28 

يوليو)2022.
حن اجل النسخة والبيان

474 P

*HADER LINE*
 Société à responsabilité limitée

 d’associé unique
رأسمالها : 100.000 درهم

تمويل املقر اإلجتماعي
1)–)بـمـوجـب حمضر الجمع العام)

 30 في) املؤرخ  للشركاء) االستتنائي 

يونيو)2021)تقرر حا يلي):

تمويل املقر اإلجتماعي للشركة) (-

حن)»)شارع الحسن الثاني شقة رقم)

ال7ابق االول بيوكرة شتوكة أيت) (1

 بها»)الى املقر الجديد بالعنوان التالي):

ال7ابق) افران  عمارة  املقاوحة  شارع 
05)رقم)310)الحي الصناعي اكادير).

القانون) حن  (9 الفصل) -تعديل 

باملقر) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

اإلجتماعي.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2  

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 1119 رقم) تمت  بإنزكان  اإلبتدائية 

وذلك بتاريخ)11)أأس7س)2021.
حن اجل النسخة والبيان

475 P

 STE MEDI CONSULTING ET

DIFFUSION SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلسثنائي)

 STE MEDI CONSULTING((لشركة

ET DIFFUSION SARL AU))املنعقد)

بتاريخ)29)حاي)2022)شركة حمدودة)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
حقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

ال7ابق) (232 شقة رقم) (: اإلجتماعي)

إقاحة) بوعبيد  الرحيم  شارع عبد  (2

املختار السو�ضي اكادير))قرر حا يلي):)

)-)املوافقة على الحسابات لتصفية)

الشركة وإبراء)الذحة للمصفي.

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
 115582 التجارية باكادير تمت رقم)

بتاريخ فاتح أأس7س)2022.
476 P

GAITA IMMO
SARL

رأسمالها 100000 درهم
املقر اإلجتماعي

شارع اللة أسماء حجموعة 6 القم 
353 ال7ابق الثاني سيدي حوحن 

الجديد الدارالبيضاء
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2022 يونيو) (23 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) النظاحية  نين  القوا  أنشأت 
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية.
 GAITA IMMO SARL (: التسمية)

أايتا احو ش.ذ.م.م
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة).
حختلف) حن  املقاولة  (- (: الهدف)

األعمال أو البناء.
حنعش عقاري)-)

يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  حا  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد..
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
الشركة بقيمة)100.000)درهم حقسم)
100)درهم) 1000)حصة حن فئة) على)
وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

بالكاحل ووزعت كما يلي): 
السيد حممد زحرون):)500)حصة)

50000)درهم.
 500 ( (: الرضواني) سعيد  السيد 

حصة))50000)درهم.
حصة100000  (1000 املجموع)

درهم.
التسيير):)تسيير الشركة حن طرف)
السيد حممد زحرون والسيد سعيد)

الرضواني ملدة أير حمدودة.
كمالهم حق):بيع شراء)رهن جميع)
املنقولة) املمتلكات  او  العقارات 
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وأير 
وتخصيصها لجميع اإلدارات العاحة)
املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.)

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر حن كل سنة

بمصلحة) القانوني  يداع  اإل  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
يونيو) (29 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
2022)تمت عدد)828998)وبالسجل)

التجاري تمت عدد)591699.
477 P

SADIA PROMO 
SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : شارع اللة أسماء 

حجموعة 6 القم 353 ال7ابق الثاني 
سيدي حوحن الجديد  الدارالبيضاء

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2022 يوليو) بتاريخ06) البيضاء)
لشركة) النظاحية  نين  القوا  أنشأت 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية.
التسمية):)ساديا بروحو ش.ذ.م.م

 SADIA PROMO SARL AU
بشريك وحيد)

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد).

حختلف) حن  املقاولة  (- (: الهدف)
األعمال أو البناء.

حنعش عقاري.
يوم) حن  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  حا  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد..
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 بقيمة) الشركة 
فئة) حن  حصة  (1000 على) حقسم 
100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحررت بالكاحل ووزعت كما يلي):
السيد هشام عزيب):)1000)حصة)

100000)درهم.
 100000 حصة) (1000 املجموع)

درهم.
التسيير):)تسيير الشركة حن طرف)
السيد هشام عزيب ملدة أير حمدودة.
رهن جميع) :بيع شراء) كماله حق)
املنقولة) املمتلكات  او  العقارات 
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وأير 
وتخصيصها لجميع اإلدارات العاحة)

املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 
املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.)

السنة اإلجتماعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر حن كل سنة

بمصلحة) القانوني  يداع  اإل  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
أأس7س) (2 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
2022)تمت عدد)833088)وبالسجل)

التجاري تمت عدد)551915.
478 P

 ADECAF CONSULTING
SARL

رقم السجل التجاري -550319 الدار 
البيضاء

رأسمال الشركة : 10.000 درهم
تأسيس شركة) (

)بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  (،2022 يوليو) (6
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودةو ذات املميزات التالية):
 ADECAF: التسمية)

.CONSULTING
الهدف):)

هندسة التدريب.
املشورة والخدحات التجارية.

والتدريب) الشركات  بين  التدريب 
داخل الشركة.

توظيف الكفاءات.
املساعدة الفنية إلنجاز الدراسات.
األدوات) وإنتاج  وتصميم  دراسة 

املبتكرة.)
التدقيق والتشخيص والتقييم.

حرافقة)/)تدريب)....
زنقة الحرية) (10 املقر اإلجتماعي:)

ال7ابق)3)رقم)5)الدارالبيضاء.
تاريخ) حن  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

اإلجتماعي حمدد في10.000درهم.)
السنة) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيين السيد حالك) (: التسيير)

بنك7اية كمسيرة للشركة.
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باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (-II

بالدارالبيضاء،) لإلستثمار  الجهوي 

بتاريخ)13)يوليو2022.
حلخص قصد النشر
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CDS DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة) (
)بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
تم إيداع القانون) (،2022 يونيو) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة))وذات املميزات التالية:

 CDS DISTRIBUTION(:(التسمية

.SARL AU

)الهدف):)تهدف الشركة في كل حن)

املغرب والخارج.

الكمولية) املشروبات  استيراد  (-

وتسويقها وتوزيعها.

ونبيذ) املقبالت  وتسويق  توزيع  (-

والعصائر) والكموليات  املائدة 

واملشروبات الروحية.

-)التجارة العاحة واملحلية والدولية)

بجميع) والبيع  والشراء) واإلستيراد 

أنواعها وحن جميع املصادر.

أو تأجير جميع املباني أو) إقتناء) (-
جزء)(أجزاء))املبنى)(املباني))والحقوق)

العقارية وكذلك تشييد جميع املباني)

لألأراض املذكورة أعاله

بجميع) (، الشركة) -حشاركة 

الوسائل)،)في جميع الشركات التي تم)

إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها)،)والتي)

قد تكون حرتب7ة بهدف الشركة))وال)

شركات) إنشاء) طريق  عن  سيما 

جديدة)،)أو املساهمة)،)أو املالءحة))أو)

اإلشتراك)،)أو إسترداد حقوق امللكية)

اإلندحاج) أو  اإلجتماعية  الحقوق  أو 

أو التمالف أو اإلتماد في املشاركة أو)

إدارة اإليجار.
جان) زنقة  (: اإلجتماعي) املقر 

كوتي) (12 الشقة) (6 ال7ابق) جورس 

الدار البيضاء.

تاريخ) حن  إبتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 10.000.00 في) حمدد  اإلجتماعي 

درهم.)
)السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
 MICHEL DANIEL LOUIS
جنسية) (HOULLEBRECQUE
   1953 29)حاي) فرنسية حزداد بتاريخ)

فرنسا حسيرا))للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
اإلستثمار) حركز  لدى  التجاري 
 20 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،) الجهوي 

يوليو2022،)تمت رقم550901.
حلخص قصد النشر
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 BAY INVEST
SARL AU

تأسيس شركة) (
حؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�ضى  ( (-I
تم إيداع القانون) (،2022 18حاي) في)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة))وذات املميزات التالية:
 BAY INVEST SARL (: التسمية) (

.AU
في) أرض الشركة سواء) (: الهدف)

املغرب أو في الخارج:)
الوطني) والنقل  اللوجستيات  (-

والدولي.
التي) بالسيارات  البضائع  نقل  (-
أو) (

ً
طنا (15 تساوي حمولتها املعتمدة)

تزيد عنها)،)حقاول النقل بين املدن.)
تأجير حساحات التخزين وإدارة) (-

املخزون).
تأجير وتوفير املعدات الصناعية) (

وحعدات النقل).
)املقر اإلجتماعي):)39)شارع سهيل)

بن عدي حعارف الدارالبيضاء.)
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 املدة:) (

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
.100.000,00 ( في) ( اإلجتماعي حمدد)

درهم.)

))السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
)التسيير):)تم تعيين حسيرا حنفرًدا)
السيد) حمدودة:) أير  ملدة  للشركة 
حممد عمر بنجلون قاطن ب دارالكنز)
رقم ف ب)2)دار بوعزة الدارالبيضاء.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
فاتح) ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)
أأس7س2022،)تمت رقم551353.

حلخص قصد النشر
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 LAYOUMNI PROM
SARL 

    -     RC : 550449
      ICE : 003116193000007 

( ( TEL : 05 22 75 06 48      
تأسيس شركة

)بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  (، يوليو2022) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة))وذات املميزات التالية:
  LAYOUMNI PROM (: التسمية)

.SARL
)الهدف حنعش))عقاري).
)أعمال البناء)املتنوعة).

)التجارة العاحة.
شارع) (، (23 (: اإلجتماعي) املقر 
(، املحمدي) الحي  (، نافع) بن  عقبة 

الدارالبيضاء.
تاريخ) حن  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
.100.000,00 ( في) ( اإلجتماعي حمدد)
حصة) (1000 إلى) حقسم  درهم 
100درهم) ( فئة) حن  إجتماعية 
بالكاحل) وحمررة  حكتتبة  للواحدة،)

( ( وحوزعة لفائدة):)
سهم).) (500) السيد هناني خالد)

والسيد بوعرف حعاد)(500)سهم).)
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

:)تم تعيين السيد هناني) )التسيير)
خالد والسيد بوعرف حعاد حسيرين)

للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 21 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

يوليو2022،)تمت رقم831995.
حلخص قصد النشر
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  TINGRAD BATIMENT

SARL  AU
تقاطع شارع حوالي عبد هللا و زنقة 
النخلة عمارة 1 ال7ابق9 الشقة 1

الدار البيضاء  
R.C : 549165

Patente : 33302045
 I.F. : 52501972

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو2022  فاتح  في  بالدارالبيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد)) الشريك  ذات  املحدودة 
باملواصفات التالية:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تنكراد) ( ( ( ( ( ( ( ( ( )حقاولة) ( -التسمية)

باتيمون.
-أرض الشركة)):

حقاولة البناء.
-املقر اإلجتماعي)))))))))))تقاطع شارع)
حوالي عبد هللا وزنقة النخلة عمارة)

1)ال7ابق9)الشقة)1)الدارالبيضاء)).
تاريخ) حن  ابتداء) سنة  ( -املدة99)

تأسيس الشركة.
حدد) ( ( ( ( اإلجتماعي) املال  -رأس 
حائة) حبلغ  في  اإلجتماعي  املال  رأس 
درهم حقسمة) (( (100.000.00) الف)
على الف(1000))حصة بمائة)(100) 
درهم الكاحلة االجراء)نقدا و املمنوحة))
كاحلة للشريك الوحيد))كما يلي):)))))))))

 1000 بلعيد) احسك  السيد  (
حصة.

بلعيد) احسك  السيد  ( -التسيير)
أير) ملدة  للشركة  املسيرالوحيد  هو 

حمددة بالصالحيات الواسعة.



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15274

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء)
في)6)يوليو2022)تمت عدد830393 

سجل التجاري رقم)599165 .
حستخرج للبيان
إدارة التيسير

483 P

غالية فريكو
 ش ذ م م.

  GHALIA FRIGO
      S.A.R.L

  شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـمدودة    
الرأسمال اإلجتماعي :  100.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : لغاف قيادة ايت 

إيمور سويهلة حراكش
العقد العرفي بتاريخ)) ( بمقت�ضى) (1
 2022 يونيو) و21) يونيو2022) (21
تمت املصادقة على القانون األسا�ضي)
املحدود)) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية):
:)أالية فريكو) ( اللقب اإلجتماعي) (

  .GHALIA FRIGO
)الصفة القانونية):)ش.ذ.م.م)).

املقر اإلجتماعي:)لغاف قيادة ايت)
إيمور سويهلة حراكش.))
)الهدف اإلجتماعي):)

-)التخزين والتبريد.))))))))))))))))))))))))
)املدة):)99)سنة.

((: اإلجتماعي) الرأسمال 
إلى) حـوزعـة  درهـم  ( (100.000.00
فئـة) حن  إجتماعية  حـصة  (1000
حسندة)) للواحدة  ( درهم) ( (100,00

للشركاء))على النمو التالي):
الكاحل)))))))))))))))))) عبد  العسري  -السيد 

250)حصة إجتماعية.
حص7فى)))))))))))))))))))) بالعزري  -السيد 

250)حصة إجتماعية.
توفيق))))))))))))))))))))))))))) حبدي  السيد  (-

300)حصة إجتماعية.
الفتاح))))))))))))))))))))) عبد  حبدي  -السيد 

100)حصة إجتماعية.)
100)حصة) السيد حبدي خالد) (-

إجتماعية.))

التسيير):)تسير الشركة))حن))طرف)
ب7اقته) حص7فى  بالعزري  ( السيد)
الوطنية))BK312595)والسيد حبدي)
   E566299 الوطنية) ب7اقته  توفيق 
في) حشاركين  حسيرين  تعيينهما  تم 
بتوقيع حشترك،حع) للشركة  التسيير 

كافة الصالحيات.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  (( (2  
الضبط للممكمة التجارية بمراكش)
و ذلك تاريخ)26)يوليو2022)تمت))رقم)
التجاري) بالسجل  138112وحقيد 

بمراكش تمت رقم)121129.
484 P

THE SOOKLES
SWEET & SOOK

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمال 100.000 درهم

السجل التجاري رقم 121693
حقرها اإلجتماعي : أولف احليكس 
3 تجزئة 250-12 ال7ابق األول دوار 

أوالد الكرن عين سالم حراكش
التأسيس

املؤرخ) تأسي�ضي  عقد  بمقت�ضى 
املسجل) (2022 يوليو) فاتح  بتاريخ 
تأسيس) تم  (2022 يوليو) (19 بتاريخ)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية:
THE SOOKLES(:((التسمية اإلجتماعية

SWEET & SOOK
:)أولف احلكيس) املقر اإلجتماعي)
3)تجزئة)12-250)ال7ابق)1)دوار أوالد)

الكرن عين سالم،)حراكش.
حال) رأس  يمدد  (: املال) رأس 
درهم حقسمة) (100.000 الشركة في)
درهم) (100 ب) حصة  (1.000 الى)

للحصة الواحدة حمررة كاحلة.
الشركة) بتسيير  يقوم  التسيير:)
السيدة حا تيلد حاري اوسيان الحاحلة)

.E021692C(لجواز السفر رقم
املوضوع اإلجتماعي):

صانع املثلجات،)املاء)املثلج
)بائع املثلجات

السنة اإلجتماعية):)حن األول حن)
يناير حتى نهاية ديسمبر.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)حن تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابـة 

 2022/01/22 تاريخ) ب  بمراكش 

تمت رقم)8003.

485 P

 GROS شركة

CHARBONNAGE
ش.م.م ش.و

رأسمال : 50.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 21 حي أبو عبيد 

البكري حا�ضي بالل، جرادة

 20 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

شركة) تأسيس  تقرر  (2022 يونيو)

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص اآلتية):

 GROS شركة) (: التسمية)

.CHARBONNAGE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

21)حي أبو عبيد) املقر اإلجتماعي):)

البكري حا�ضي بالل.

الهدف اإلجتماعي):)تسويق الفمم)

الحجري)؛

املتاجرة)؛

أشغال البناء)وأشغال حختلفة)؛

االستيراد والتصدر.

في) حمدد  اإلجتماعي  الرأسمال 

حبلغ)50.000)درهم بقيمة)100)درهم)

للحصة.

حسعودي) تعيين  تم  (: التسيير)

التعريف) لب7اقة  الحاحل  حممد 

كمسير) ( (FH32152 ( رقم) الوطنية 

وحيد للشركة ملدة أير حمدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

 39131 رقم) تمت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ)25)يوليو)2022.

486 P

 YUNGTEC MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
يونيو)2022)تم إعداد قانوني لشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.)
 YUNGTEC الشركة:) إسم 

.MAROC
الخدحات) جميع  الشركة:) أرض 

الكهربائية.)
حرس) شارع  (26 العنوان:)
 3 السل7ان ال7ابق األول شقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب).
ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
حدة التأسيس:)99)سنة).

 10000 الشركة) رأسمال  حبلغ 
حسب) الشركاء) على  حقسمة  درهم 

نسبهم في رأسمال الشركة).
التسيير:)حص7فى عبودي الحاحل)

.BK122926(للب7اقة الوطنية رقم
 1 القانوني) اإليداع  تاريخ 
القانوني) اإليداع  رقم  يوليو2022)

.830910
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية) للممكمة  التجاري 
يوليو2022  (1 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
السجل) (599231 عدد) تمت 

التمليلي.
487 P

 OKESA IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوان حقرها اإلجتماعي 21 شارع 
أبو عبد هللا النافعي إقاحة بن عمر 
ال7ابق 9 الشقة رقم 10 املعاريف 

الدار البيضاء
رقم التقيد في السجل التجاري: 

591189
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
19)أبريل2022)في الدارالبيضاء)،)تم)
إعداد القانون األسا�ضي لشركة ذات)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
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ذات) شركة  الشركة:) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد).
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 OKESA(:اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

IMMOBILIER SARL AU
أرض الشركة بإيجاز:

والتجديدات) البناء) أعمال  كافة 
وأير) السكنية  للمباني  العاحة 

السكنية.
ال7الء،) التبليط،) البناء،)
جميع) وكذلك  الكهرباء؛) السباكة،)

أعمال البناء.
حواد) جميع  وتجارة  تجارة 

وحستلزحات البناء.
الجديدة) املعدات  تأجير 
واملستعملة لفائدة األفراد والشركات

اإلستيراد والتصدير.
شارع) (21 عنوان املقر اإلجتماعي:)
عمر) بن  إقاحة  نافعي  هللا  عبد  أبو 
املعاريف) (10 رقم) الشقة  (9 ال7ابق)

الدار البيضاء.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 100.000 الشركة) رأسمال  حبلغ 

درهم حقسم كالتالي):
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000
حن) بالكاحل  حدفوعة  حنها  لكل 
نقدية وحخصصة) خالل حساهمات 

للشركاء)حقابل حصصهم:
)السيد العيد إدريس)1000)حصة
السيد) طرف  حن  اإلدارة:تسير 

العيد إدريس ملدة أير حمددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

أبريل2022)تمت رقم)822823. 
488 P

PARA NEARSHORE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE: 

DHS 100.000.00
 S.S : LOTISSEMENT

 COMMUNAL(RUE 82 N 28 SIDI
MAAROUF CASABLANCA

RC : 551177
تأسيس شركة

PARA NEARSHORE SARL
)بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  (،2022 حاي) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 
املحدودة))وذات املميزات التالية:

 PARA NEARSHORE(:(التسمية(
.SARL

الهدف):)
تسويق حستمضرات التجميل.)

والشراء) والتصدير  اإلستيراد 
الجملة) وشبه  بالجملة  والبيع 
والتجزئة)،)والترويج والتوزيع لجميع)
ال7بية) املعدات  وتأجير  األصناف 

وشبه ال7بية.
)جميع الخدحات والرعاية ت7بيق)

بعض املنتجات.
تجزئة الجماعة) (: املقر اإلجتماعي)
زنقة)82)رقم)28)سيدي حعروف الدار)

البيضاء.
حن تاريخ) سنة ابتداء) (99 املدة:) (

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: الرأسمال اإلجتماعي) (
.100.000.00 ( في) ( اإلجتماعي حمدد)
حصة) (1000 إلى) حقسم  درهم 
100درهم) ( فئة) حن  إجتماعية 
بالكاحل) و حمررة  حكتتبة  للواحدة،)

وحوزعة لفائدة):
حصة) (50 حكاوي) أحينة  السيدة 
 950 اجتماعية والسيد شفيق نوير)

حصة إجتماعية.
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيدة أحينة)

حكاوي حسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
يوليو) (29 ( بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

2022،)تمت رقم551111.
حلخص قصد النشر
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 AD CASCADES
SHOWROOM

تجزئة فضل هللا رقم 29 تيط حليل 
الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�ضى عقد حؤرخ في)09)يوليو)
القانون األسا�ضي) تم وضع  (، (2022
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

وتممل امليزات التالية:

 AD (: القانونية) التسمية 
.CASCADES SHOWROOM

املقر اإلجتماعي):)تجزئة فضل هللا)
رقم)29)تيط حليل الدارالبيضاء.

حبلغ) في  حمدد  الشركة  رأسمال 
إلى) حقسط  درهم  (100000.00
كل) قيمة  إجتماعية  حصة  (1.000
(: كالتالي) حوزعة  درهم  (100 حصة)
500)حصة) السيدة جعيدي شفيعة)

والسيد عدار سعد)500)حصة.
التخزين) اإلجتماعي  الهدف 

باملستودع وأعمال حختلفة.
سنة إبتداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
تسير الشركة حن) (: تسير الشركة)
طرف السيد عدار سعد):)500)حصة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) باملحكمة  القانوني 

بالدارالبيضاء.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تمت  للدارالبيضاء) التجاري 

.550831
490 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU
Comptable agrée par l’Etat

 NADS CONSTRUCTION
 2030

SARL AU
تجزئة سلوى رقم 1 الشقة 2 ال7ابق 

األول تيط حليل الدار البيضاء
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية)
ذات الشريك الوحيد بامليزات التالية):
تسمية الشركة حتبوعة عند االقتضاء)
بمختصر تسميتها:)ناداس كونستريكسيون)

.2030
اإلنعاش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقاري واألشغال العاحة.
تجزئة سلوى) (: عنوان املقر اإلجتماعي)
ال7ابق األول تيط حليل) (2 الشقة) (1 رقم)

الدار البيضاء.
 املدة):)التي تأسست حن أجلها الشركة)

 99)سنة.

100.000)درهم) حبلغ رأسمال الشركة)
حقسم كالتالي):

السيد أحمد أحزيل)1000)حصة بقيمة)
100)درهم للحصة.

طرف) حن  يكون  الشركة  تسيير 
السيد أحمد أحزيل الحاحل لب7اقة)

.JE295112((التعريف الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)2022)تمت رقم)832515.
491 P

 Sté SAKOUT CONSEIL
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
القانون) إيداع  تم  يونيو2022،) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 
بتاريخ)) واحد  بشريك  املحدودة 
املميزات) وذات  ( ( (21/01/2022

التالية:
 Sté SAKOUT (: التسمية)

.CONSEIL SARL AU
الشركاء):

-)السيدة:زبيدة سقوط.
الهدف:

الغرض حن الشركة هو:)شركة) (-
حماسبة حعتمدة:

(، فتح) (، حركزية) (، إحساك) (-
إيقاف حراقبة)،)اإلشراف)،)وتصحيح)
حسابات الشركات واملؤسسات التي)

تستخدم خدحاتها.
-)تمليل وتنظيم النظم املحاسبية.
تقديم املشورة والقيام بأعمال) (-
قانونية وضريبية وحالية وحماسبية)
واقتصادية وإدارية بشكل عام تتعلق)

بمياة الشركات واملؤسسات.
-)إعداد كافة اإلقرارات القانونية)
واإلدارية) والضريبية  واإلجتماعية 

املتعلقة بالعمل املحاسبي.
أحام) عمالئها  وتمثيل  حساعدة  (-

اإلدارة.
وتقييم) تشخيص  في  التدخل  (-
حع) عالقاتها  في  وكذلك  الشركة 
املنظمات) أو  املالية  املؤسسات 

األخرى.
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النشاط) حمارسة  للشركة  يجوز 
الق7اعات) جميع  في  التجاري 
عليها) املنصوص  األشكال  بكافة 
(، وبالتالي) النافذة.) التشريعات  في 
تنفيذ) على  قادرة  الشركة  ستكون 
والعقارية) املنقولة  املعاحالت  جميع 
التي) والتجارية  والصناعية  واملالية 
بما) (، املؤس�ضي) بالغرض  عالقة  لها 
في ذلك االستمواذ على حمتلكات وأو)
اتماد في شركات أو هيئات أخرى تم)
تشكيلها أو في الدستور ولديها أنش7ة)
الخاصة) لتلك  حشابهة  أو  حكملة 

بالغرض املؤس�ضي للشركة.
 2 189شارع) اإلجتماعي:) املقر 
حارس ال7ابق)5)الشقة رقم)29)درب)

املتر الدارالبيضاء.
تاريخ) حن  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

اإلجتماعي حمدد في))100.000,00. 
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
*التسيير):)تم تعيين السيدة زبيدة)
الوطنية) للب7اقة  الحاحلة  سقوط 

رقم))BE162910)حسيرة))للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 21 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

يوليو2022،)تمت رقم550911.
حلخص قصد النشر
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 Sté SOFT BRANDS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفـي حؤرخ في) (-I
فاتح يوليو2022)،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�ضي 
 25 بتاريخ) واحد  بشريك  املحدودة 

يوليو2022))وذات املميزات التالية:
 Sté SOFT BRANDS:التسمية

.SARL AU
الشركاء):

-)السيد:عزيز النوري.)

الهدف:
-)سيكون الغرض حن الشركة:

-تجارة اإلستيراد والتصدير وتأحين)
األعمال املختلفة.

النشاط) حمارسة  للشركة  يجوز 
الق7اعات) جميع  في  التجاري 
عليها) املنصوص  األشكال  بكافة 
(، وبالتالي) النافذة.) التشريعات  في 
تنفيذ) على  قادرة  الشركة  ستكون 
والعقارية) املنقولة  املعاحالت  جميع 
التي) والتجارية  والصناعية  واملالية 
بما) (، املؤس�ضي) بالغرض  عالقة  لها 
في ذلك اإلستمواذ على حمتلكات وأو)
اتماد في شركات أو هيئات أخرى تم)
تشكيلها أو في الدستور ولديها أنش7ة)
الخاصة) لتلك  حشابهة  أو  حكملة 

بالغرض املؤس�ضي للشركة.
املقر اإلجتماعي):)زنقة سمية إقاحة)
حي) (22 رقم) (5 ال7ابق) (3 شهرزاد)

النخيل الدارالبيضاء).
تاريخ) حن  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

اإلجتماعي حمدد في)))100.000,00.
السنة اإلجتماعية):)تبتدئ السنة)
اإلجتماعية حن فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيين السيد عزيز) (: التسيير)
الوطنية) للب7اقة  الحاحل  ( النوري)

رقم))E602262)حسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 25 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

يوليو2022،)تمت رقم550689.
حلخص قصد النشر
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F.B GLASS CONCEPT
SARL 

رأسمالها: 100.000,00 درهم
املقر اإلجتماعي: زنقة سمية إقاحة 

شهرزاد 3 ال7ابق 5 رقم 22 
الدارالبيضاء

السجل التجاري :550611
إعالن التأسيس

حؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2022 يونيو) (21 بتاريخ) بالبيضاء)

املسؤولية) حمدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

 F.B GLASS CONCEPT(:التسمية

.SARL

))الشركاء)السيد:

)-)بريمي حممد.

-))بريمي حراد).)

-بريمي ابراهيم).

-بريمي أيوب.

الشركة،) حن  الغرض:الغرض 

سواء)في املغرب أو في أي بلد آخر،)هو:

-)املرايا)،)وتزجيج)،)وفضة املرايا)،)

،)وصقل املرايا) وق7ع وتركيب املرايا)

املرايا) وتشكيل  (، بالقصدير) واملرايا 

وتركيب جميع أنواع الزجاج).

نجارة الفوالذ) (، نجارة األملنيوم) (-

(، الحديد) نجارة  (، للصدأ) املقاوم 

نجارة الخشب وجميع الحرف).

-ستائر كهربائية وأبواب وشبابيك)

PVC)واألملنيوم والفتات دعائية وكافة)

أعمال الديكور.

وتصنيع) وتشكيل  -إنتاج 

وتسويق) الباطن  حن  والتعاقد 

وتوزيع ونقل جميع األقمشة والسلع)

املتعلقة) واألشياء) واإلكسسوارات 

بالتأثيث وأقمشة الديكور،)املرسوحة)

باليد أو الصناعية.

املدة:)99)سنة

السنة اإلجتماعية:)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر حن كل سنة.
سمية) زنقة  اإلجتماعي:) املقر 
 22 رقم) (5 ال7ابق) (3 إقاحة شهرزاد)

الدارالبيضاء)رأس املال:

في) الشركة  رأسمال  تمديد  تم 

100.000,00)درهم حقسمة ل)1000 

درهم) (100 بقيمة) إجتماعية  حصة 

للحصة.)

طرف) حن  تسيرالشركة  التسيير:)

السيد بريمي حممد املغربي الجنسية)

 1963 فبراير) (11 بتاريخ) واملزدادة 

بتزنيت الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)

حنظرونا) بحي  القاطن  (BE916620
زنقة)29)رقم)189)طابق)3)عين الشق)

البيضاء.

املغربي) حراد  بريمي  السيد 

الجنسية واملزدادة بتاريخ)19)سبتمبر)

الوطنية) للب7اقة  الحاحل  (1999

القاطن) بتزنيت  (BW513229 ( رقم)

189)عين) بحي حنظرونا زنقة)29)رقم)

الشق البيضاء.

املغربي) ابراهيم  بريمي  السيد 

 28 بتاريخ) واملزدادة  الجنسية 

للب7اقة) الحاحل  (1983 أأس7س)

بتزنيت) (BK221393 رقم) الوطنية 

القاطن ب تجزئة الوكالة الحضرية)

عمارة)98)شقة)9)األلفة البيضاء.

املغربي) أيوب  بريمي  السيد 

نوفمنبر) بتاريخ3) واملزدادة  الجنسية 

1999)الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)

حنظرونا) بحي  القاطن  (BK282609

الشق) عين  (189 رقم) (29 زنقة)

البيضاء.

حسيرون للشركة ملدة أير حمددة)

حع أوسع الصالحيات.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالدا البيضاءبتاريخ)22)يوليو)2022.

السجل التجاري:)550611.
لإلشارة والبيان
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كوبر كاال منين
 » ش.ذ.م.م»

رأسمال: 1.000.000.00 درهم

حقر الشركة: 26 شارع حرس 

السل7ان شقة 3 ال7ابق 1 

الدارالبيضاء

تكوين شركة  
سجل التجاري رقم  550389

بموجب عقد حؤرخ بالدارالبيضاء)

العمل على) تم  (,2022 يونيو) (21 في)

(, حمددة) حِسؤولية  شركة  تكوين 

خصائصها كالتالي):

إسم الشركة):

حنين)))) كاال  كوبر  الشركة  إسم 

 . Copper- Kalla Mining
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الغرض):

املعادن) أنواع  جميع  -حصادرة 

والسبائك.

واملحاجر) املناجم  -إستغالل 

والكسارات.

التجارة بالشكل العام.

اإلستيراد والتصدير).

العمليات) جميع  ( عام) -وبشكل 

املدنية)،الصناعية)،التجارية)،املالية)

التي قد تكون حرتب7ة بشكل حباشر أو)

أير حباشر لغرض الشركة)

وذات) املماثلة  االأراض  باقي  أو 

صلة والتي قد تسهل تمديد وت7وير)

الشركة).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حرس) شارع  (26 (: الشركة) حقر 

الدار) (1 ال7ابق) (3 شقة) سل7ان 

البيضاء،)املغرب.

إبتداء) سنة,) (99 (: الشركة) حدة 

حن تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.)

رأسمال) :حدد  الشركة) رأسمال 

درهم) ( (1.000.000.00 في) ( الشركة)

 100 (, حصة) (10.000 إلى) حقسم 

حن) حرقمة  الواحدة  للحصة  درهم 

 %25 10.000)وحمررة بنسبة) إلى) ( (1

بما يتناسب حع) وحخصصة للشركاء)

حساهمتهم وحوزعة كالتالي):))

 9500 التاحدي) شهاب  السيد 

حصة.

التاحدي) الرحمان  عبد  السيد 

500)حصة.

شهاب) السيد  :يعتبر  التسيير) (

التاحدي املسير الوحيد للشركة ملدة)

أير حمدودة.

التوقيع):

بجميع) قانوًنا  الشركة  -تلتزم 

خالل) حن  بها  املتعلقة  األعمال 

التوقيع الوحيد للمسير.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لإلستثمار) الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدارالبيضاء)في)1)يوليوز)2022 .
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بير فود
 »ش.ذ.م.م»

الشركة حمددة حسؤولية ذات 

شريك واحد

رأسمال: 000.00 100 درهم

حقر الشركة: 26 شارع حرس 

السل7ان شقة 3 ال7ابق 1 

الدارالبيضاء

PER FOOD تكوين شركة
سجل التجاري رقم 550909 الدار 

البيضاء

بموجب عقد حؤرخ بالدارالبيضاء)

العمل على) تم  (, يونيو2022) (22 في)

تكوين شركة حمددة املسؤولية ذات)

شريك واحد),)خصائصها كالتالي:)

إسم الشركة):)تتخد الشركة إسم))

.    PER FOOD(بير فود

:شركة حمددة)) الصفة القانونية)

املسؤولية ذات شريك واحد.

الغرض):

العاحة) األأدية  في  -التجارة 

بالجملة.

التصدير) ,اإلستراد,) الشراء) (, -بيع)

,الشحن),)التجارة بشكل العام.)

-تمثيل أي عالحة التجارية))أو بيت)

التجاري.

-املشاركة املباشرة أو أير حباشرة)

اإلندحاج) في  املساهمة  طريق  عن 

إلنشاء)الشركات التي تسعى لتمقيق)

أهداف حماثلة.

العمليات) جميع  ( عام) وبشكل  (-

املرتب7ة بشكل حباشر أو أير حباشر)

لغرض الشركة أو باقي االأراض

قد) والتي  صلة  وذات  املماثلة 

تسهل تمديد وت7وير الشركة).))))))))))

شارع) (26 الشركة:) حقر 

 1 ال7ابق) (3 شقة) سل7ان  حرس 

الدارالبيضاء،)املغرب.

ابتداء) سنة,) (99 (: الشركة) حدة 

حن تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

التجاري.

األسهم:
السيد أبو القاسم حسن),)ساهم)
في الشركة بمجموع))حائة))ألف درهم).
رأسمال) :حدد  الشركة) رأسمال 
حقسم) درهم  (100  000 في) الشركة 
100)درهم للحصة) 1000)حصة,) إلى)

الواحدة).
:يعتبر السيد أبو القاسم) التسيير)
ملدة) للشركة  الوحيد  املسير  ( حسن)

أير حمدودة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لإلستثمار) الجهوي  باملركز  القانوني 
يوليو) (19 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء)
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SMAGRO
حــؤرخ) عـــرفـــي  عــقــد  بــمــقـــتـــضــى 
بــــتـــاريــــخ)26)يــونــيــو)2022)تم تأسيس)
الـــمـــســـؤولـــيــــة) حــــمـــدودة  شركة 

تــــتـــجـــلـى خـــصـــائـــصـــهـــا فـــي حــــا يـــلــي
الــتــســمــيـــة)):)ســـمـــاأــرو

الغاية):))تــــــاجـــر حـســتــورد
شـــارع) (625 الــرئــيــســي) الــمــقــر 
الثاني) ال7ابق  الـــخـــاحـــس  حـمـمــد 

حــكــتــب رقــم)32،)الـــدار الـــــبـــــيــضـــاء
حـــن يــــوم) ســـنـــة ابتداء) (99 الـــمـــدة)

تــــأســـيـــس الـــشـــركـــة.
يـــتـــكـــون) الــتــــجــــاري  الرأسمال 
 100.000 الـــرأســـمـــال الـــتـــجــــاري حـــن)
1000حصة) عـــلـــى) حـــقـــســـمـــة  درهـــــم 
حن فئة)100)درهم للــواحـــدة حـــمــررة)

و حـــجـــزأة كلها.
الـــســــيـــد) يـــعـــتـــبـــر  (: الـــتــــســـيــيـــر)
حـشــيـد) الــسـيـد  و  حــســن  حــشــيــد 
أــــيـــر) لـــمـــدة  للـــشـــركـــة  عــلـي حسيرين 

حـــمـــدودة.
ســـنـــة) كـــــل  أخــــر  فـــي  (: الـــربـــــح)
جـــدولــــة) حــــســــب  ( األرباح) تـــقـــســــم 

الـــمـــصـــص املكونة للرأسمال.
تـــــم ااإليــــداع الـــقــــانـــــونـــي باملحكمة)
الـــتـــجــــاريــــة بـــــا الـــدار الـــبـــيــــضــــاء)تــــمـــت)
يوليو) (21 بتاريخ) (832389 رقـــــم)
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MHD SERVICE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 10.000 درهم

الكائن حقرها بالدار البيضاء - 95 
زنقة عبد القادر حفتقر

ال7ابق الثاني رقم 9

تكوين شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

بموجب))عقد عرفي حؤرخ بالدار)

تم) (،2022 يونيو) (16 في) البيضاء)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 

حسؤولية حمدودة تكم حميزاتها فيما)

يلي):

.MHD SERVICE(:(التسمية

حسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

حمدودة.

املشورة واالستشارة في) (: الغرض)

التنمية)؛

تم تمديد حدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 100 إلى) املقسم  درهم  (10.000 في)

للحصة) 100درهم  ذات) حصة 

الواحدة املمنوحة لـ):

PEREZ ASHER HAIM ( السيد)

بيريز أشير حيم))):)50)حصة.

 DAHAN YAACOV ( السيد)

MENDEL)دحان يعكوف حندل)):)50 

حصة.

تبتدئ) (: للشركة) املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر حن كل سنة.

تم تعيين السيد بيريز أشير حيم))

بصفته) (PEREZ ASHER HAIM

حدبرا وحيدا ملدة أير حمددة.

صحيما) إلزاحا  الشركة  ستلزم 

أشير) بيريز  للسيد  الوحيد  بالتوقيع 

.PEREZ ASHER HAIM((حيم

تم القيام باإليداع القانوني لدى)

البيضاء) للدار  التجارية  املحكمة 

تمت) (2022 أأس7س) فاتح  بتاريخ 
رقم)832909.

املدبر الوحيد

498  P
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 TAKWIN INSTITUT
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إنجاز قانون شركة) (2022 يونيو)
وحيد)) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

ذات الخصائص التالية:)
. TAKWIN INSTITUT(:(التسمية

)الشكل القانوني:)ش م م ب و.
)الغرض:

القدرات) دعم  (, املنهي) التدريب 
اإلدارية) اإلستشارات  ( املهنية,)

واألنش7ة األخرى ذات الصلة.
الهدى) إقاحة  (: اإلجتماعي) حقرها 
زنقة حممد بلفرج),)ج ه)2,)عمارة)90,)
سيدي حوحن) (, (15 شقة) (,3 ال7ابق)
الدار البيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حدة الشركة:)99)عاحا).
)رأسمالها):)000 20)درهم حقسمة)
إلى)200)حصة إجتماعية بقيمة)100 
د رهم للحصة الواحدة والتي اكتتبت)

على الشكل التالي):
 200 ب) بوركة  ياسين  السيد 

حصة.
اإلدارة:)،سوف تدار الشركة حن) (

طرف السيد حممد أحين حاحون).
)السنة اإلجتماعية:)حن فاتح))يناير)
إلى)31)ديسمبر حن كل عام،)بإستثناء)
تاريخ اإليداع) السنة األولى تبدأ حن 
العام) حن  ديسمبر  (31 إلى) القانوني 

نفسه.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)يوم)2)أأس7س2022)تمت)

رقم)833011 .
للنشر والتوزيع
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BABCOCK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 69.110.900 درهم

املقر اإلجتماعي : 66، زنقة إفني، 
 ال7ابق السادس، الجيروند

- الدار البيضاء -
السجل التجاري : 189563

العادي) الغير  القرار  بمقت�ضى 
بتاريخ) املنعقد  الوحيد  للشريك 

السيد) تعيين  تم  (،2022 يونيو) (19

لجواز) الحاحل  (RÉGIS RIVIERE

 22D106299 الفرن�ضي) السفر 

كممثل قانوني للشركة خلفا للسيد)

GUILLAUME TURC)املستقيل,

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

26)يوليو)2022)تمت رقم)832303.
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 LAND›OR MAROC

INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 126.985.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 39 زنقة حص7فى 

املنفلوطي، إقاحة ساحي، ال7ابق 

الخاحس، جوتيي، الدار البيضاء

السجل التجاري : 935115

العادي) الغير  القرار  بمقت�ضى 

يونيو) (30 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

الشركة) رأسمال  رفع  قرر  (،2022

لترتفع) درهم  (52.190.000 بمبلغ)

إلى) درهم  (19.295.000 حن) قيمته 

126.985.000)درهم,

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

الرقم) تمت  (2022 يوليو) (21

.832959
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أسما أكرو أزيالل
شركة حمدودة املسؤولية 
رأسمالها: 1.100.000،00

املقر اإلجتماعي: 129 شارع الجيش 

امللكي، زاوية البريهمي اإلدري�ضي

الدارالبيضاء

السجل التجاري – 281.835

اإلستثنائية) القرارات  بمقت�ضى 

حاي) (11 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

اإلستغالل) حواصلة  تقرر  (،2022
رأم الخسائر وذلك طبقا ملقتضيات)

الفصل)86)حن القانون)5-96.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  الضبط 

 2022 يوليو) في19) بالدارالبيضاء)

تمت رقم)831.659. 
املسير
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أسما أكرو الحاجب
شركة حمدودة املسؤولية

 رأسمالها : 300.000،00

املقر اإلجتماعي: 129 شارع الجيش 

امللكي، زاوية البريهمي اإلدري�ضي

الدارالبيضاء

السجل التجاري – 291.911

اإلستثنائية) القرارات  بمقت�ضى 

حاي) (11 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

اإلستغالل) حواصلة  تقرر  (،2022

رأم الخسائر وذلك طبقا ملقتضيات)

الفصل)86)حن القانون)5-96.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  الضبط 

 2022 يوليو) (19 في) بالدارالبيضاء)

تمت رقم)831.658. 
املسير
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شركة » فيال بارال» 
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمال الشركة: 200.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي: درب بوالحبال 

سيدي يوسف بن علي حراكش

التعريف الضريبي 6509221 - 

السجل التجاري 16603

أير) العاحة  الجمعية  بمقت�ضى 

حاي) (6 بتاريخ) املنعقدة  العادية 

2016،)قرر الشركاء)في شركة)»)فيال)

بارال»)حا يلي):)

حن حصص) حصة  (600 تمويل)

السيد جون بيير بارال لفائدة السيد)

خالد لكسيمي.

توزيع جديد لرأسمال الشركة.

تبني نظام أسا�ضي حمين للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

 83513 ( نوفمبر2016)تمت رقم) (11

السجل التجاري رقم)16603.

504 P

شركة  نارفاليت انفيست 
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : حكتب رقم 2، على 
يمين، شقة رقم 6، زاوية زنقة طارق 

ابن زياد و ابن عائشة، إقاحة إكسيل 

سيور، عمارة 18، حراكش

أير) العاحة  الجمعية  بمقت�ضى 

حاي) (21 بتاريخ) املنعقدة  العادية 

2022،)قرر الشركاء)حا يلي:

للشركة) اإلجتماعي  املقر  نقل 

الكائن بمراكش زاوية زنقة طارق ابن)
زياد وزنقة ابن عائشة،)إقاحة اكسيل)

حكتب) (،6 الشقة) (،18 عمارة) سيور،)

إقاحة) إلى  (، حراكش) اليمين،) على  (2
9،)زنقة البميرة،)شمال) عايدة،)فيال)

النخيل،)حراكش).)

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

 131890 2022)تمت رقم) يوليو) (19

سجل التجاري رقم)121011.

505 P

نوفيل
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسمال الشركة: 1.800.000,00 

درهم

املقر اإلجتماعي: 156، درب سيدي 

حسعود عرصة إهيري حراكش

التعريف الضريببي 6508812

تغيير الشكل القانوني للشركة 
وتعيين حسيرة وحيدة

العاحة) الجمعية  بمقت�ضى 

 11 بتاريخ) املنعقدة  العادية  أير 

حاي2022،)تقرر حايلي):
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نوري) بيير  السيد  وفاة  حعاينة 

الثالثة) أبنائه  إلى  حصصه  وتفويت 

السيدة دوروتي جانين إدويج نوري،)

السيد كوم بيير جان نوري و السيد)

بنجاحين بيير جيي نوري).

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  حن 

حسؤولية حمدودة).)

جانين) دوروتي  السيدة  تعيين 

في) وحيدة  كمسيرة  نوري  إدويج 

اإلدارة.

تميين النظام األسا�ضي للشركة،

املعدل) األسا�ضي  النظام  إعتماد 

للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

 138169 2022)تمت رقم) يوليو) (21

سجل التجاري رقم)23911  .

506 P

BATI-FLUIDE
SARL

رأس حال : 300.000.00 درهم

99 زنقة حاج عمر ريفي. شقة رقم 

19 ال7ابق األول - الدارالبيضاء

في نهاية عقد خاص بتاريخ)9)يوليو))

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر  (2022

.BATI-FLUIDE SARL((لشركة

السيدة) أسهم  جميع  -بيع 

150)سهم للسيد.) ( ال7واهري فوزية)

العمراوي حممد.

تمويل الشركة إلى شركة ذات) (-

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

التأسيس) عقد  -تمديث 

اإلجراءات) إلستكمال  والصالحيات 

القانونية.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يوليو2022)تمت رقم)832819.

507 P

  MARWA AYA PROMO
 SARL

الجمعية) حمضر  على  بناء)
 05 فى) املنعقدة  اإلستثنائية  العاحة 
 MARWA AYA لشركة) يوليو2022)
املسؤلية) ذات  شركة  (PROMO

املحدودة قد قرر حا يلي):)
السيد) حصة  (500 -تفويت)
السيدة) لفائدة  حممد  التلجاوي 

الناوي فاطمة.)
-إستقالة السيد التلجاوي حممد)

حن التسيير.
-تعيين السيد عبدال7يف بنعبيد)
حسيرين) فاطمة  الناوي  والسيدة 

للشركة ملدة أير حمدودة.
تم اإليداع القانونى لدى كتابة) (-
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تمت) يوليو2022) (21 يوم) بالبيضاء)
بالسجل) واملقيدة  ( (832069 رقم)

التجاري تمت رقم)995161.
508 P

 MASTER GRID MAROC
SARL 

تعديل شركة ذات حسئولية حمدودة
العام) الجمع  حداوالت  حسب 
 MASTER GRID ( اإلستثنائي لشركة)
حاي) (31 ش.ذ.م.م بتاريخ) ( (MAROC

2022)بالدارالبيضاء،)تقرر:
باتريك) كوحب  السيد  إستقالة  (-
COMBE Patrick Michel حيشيل)
جواز) وحاحل  الجنسية  الفرنسية 
حكتبه) رقم13BA11929حن  السفر 
2022فاتح أبريل) كمسير إعتباًرا حن)

. 2022
فاليري) أوتون  السيدة  تعيين  (-
 OTTONE( Valérie, إيفيت) حيشيل 
),Michelleالفرنسية) Yvette
رقم) السفر  جواز  حاحلة  الجنسية 
يونيو) (9 13FV26395الصادر بتاريخ)
ست) ملدة  حسيرة  حنصب  في  (2019
أبريل) ( فاتح) ( حن) إعتباًرا  سنوات 

.2022
السجل) في  التعديل  إيداع  تم 
 21 بتاريخ) للدارالبيضاء) التجاري 

يوليو)2022)تمت رقم)25211.
509 P

 SOCIETE  MASTER GRID

SERVICES MAROC
إنشاء  فرع للشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يونيو) (1 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

2022)تم تقرير حا يلي):

بالعنوان) للشركة  فرع  ( إنشاء)

التالي:

3-)زنقة باب املنصورإقاحة-))س-)

ال7ابق األول املكتب)3)البيضاء.

املدة))))):)99)سنة ابتداء)حن تاريخ)

تأسيسها النهائي.

السيد طرف  حن  التسيير:)

. LOMBARD Albert Josephpour

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بالدارالبيضاءبتاريخ) االستثمار 

6يوليو)2022،)تمت رقم)))599921.
حلخص قصد النشر

510 P

 METROPOLE

 DEVELOPPEMENT
SARL AU

برأسمال: 100،000.00 درهم

املكتب الرئي�ضي: 13 زاوية زنقة باب 

املنصور وشارع حوالي رشيد ، حتجر 

61 فضاء باب أنفا الدار البيضاء

نقل املكتب الرئي�ضي
العام) الجمع  أحكام  بموجب  (-

االستثنائي بتاريخ)21أبريل)2022)قرر)

املساهم الوحيد نقل املكتب الرئي�ضي)

باب) زنقة  زاوية  (13 حن:) للشركة 

حتجر) ( املنصور وشارع حوالي رشيد)

البيضاء،) الدار  أنفا  باب  فضاء) (61

(، ( (92 إقاحة) الجديد:) العنوان  إلى 

(- املؤحن) عبد  شارع  الثاني  ال7ابق 

الدارالبيضاء.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (- (

 28 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2022)برقم)829326.

511 P

فيدحا
الهاتف:)022.90.96.35

contact@fidma.ma)البريد))االلكتروني):

الدار البيضاء

شيلي واترتكنولوجي
 ش م

التوقيع اإلجتماعي
على حمضر حجلس اإلدارة) بناًء) (

بتاريخ)13)يونيو)2022:
الشركة) أن  اإلدارة  حجلس  يقرر 
للرئيس) املنفصل  بالتوقيع  ستلتزم 
رقم) قدحيري  الدين  صالح  السيد 
أو) (C9189 الوطنية) التعرف  ب7اقة 
كريم) السيد  اإلدارة  حجلس  عضو 
قدحيري رقم ب7اقة التعرف الوطنية)

.BK260121
)/)تم اإليداع القانوني بسجل)

ً
ثانيا

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (20 بتاريخ)

.831912
512 P

فيدحا
الهاتف:)022.90.96.35

contact@fidma.ma)البريد))االلكتروني):

الدار البيضاء

شيلي ماروك
  ش.م.م

تجديد حجلس اإلدارة
التوقيع اإلجتماعي

الجمعية) إجتماع  حمضر  حسب 
يونيو) (28 بتاريخ) العادية  العموحية 
)ش.م.م) لشركة شيلي حاروك) (2022
درهم) (20.000.000.00 برأسمال)
وحكتبها املسجل في الدارالبيضاء:)1.2 

طريق الرباط الجديد عين السبع:
الجمعية العموحية لها:

قرر التعيين في حنصب اعضاء) (-
حجلس اإلدارة ملدة ست سنوات.

 CIN(،السيد صالح الدين قدحيري
.N ° C9189

 CIN No السيدة زكية حمروش،)
.K10190

قدحيري) فيصل  حممد  السيد 
.CIN No. BK295116

 CIN No. قدحيري) كريم  السيد 
.BK260121
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اإلدارة) حجلس  حمضر  على  بناًء)
بتاريخ)28)يونيو)2022)قرر:

التعيين،)كرئيس ملجلس اإلدارة) (-
بلقب رئيس حجلس اإلدارة والرئيس)
الدين) صالح  السيد  التنفيذي:)
قدحيري طوال حدة عضويته كعضو)
أي حتى) املذكور،) اإلدارة  في حجلس 
العادي) أير  العام  االجتماع  نهاية 
البيانات) على  حكم  سيعقد  الذي 
ديسمبر) (31 املالية للسنة املنتهية في)

.2028
بالتوقيع) الشركة  -ستلتزم 
املنفصل للرئيس السيد صالح الدين)
اإلدارة) حجلس  عضو  أو  قدحيري 

السيد كريم القدري.
ثانيا)/)تم اإليداع القانوني بسجل)
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
بتاريخ)20)يوليو2022)برقم)831919.
513 P

فيدحا ش م م

الهاتف35 .22.90.96. 05.22.29.85.96-

fidma.info@gmail.com(البريد االلكتروني

الدار البيضاء

حوسام انفيست
 ش م م

وفاة شريك
 إقرار بالورثة

 - التوزيع الجديد للحصص
بناء)على حمتوى حمضر الجمعية)
العاحة الغير العادية بتاريخ)26)فبراير)
كونفكسيون) شركة  لشركاء) (2022
صيرينا شركة ذات حسؤولية حمدودة)
درهم) ( (1.600.000,00 رأسمالها)
بالدارالبيضاء) اإلجتماعي  وحقرها 
املن7قة) ألبنا  شارع  10و11) تجزئة)

الصناعية سيدي البر نو�ضي.)
حو�ضي) السيد  بوفاة  اإلقرار 
 31 بتاريخ) شريك  حلول  حوريس 

ديسمبر)2021.
باستمرارية) الورثة  حن  قرار 

الشركة.
جدد:) كشركاء) بالورثة  اإلقرار 
السيدة رشيل أزروال والسيد آرون)

حلول).

تنازل السيد آرون حلول بمصصه)

حن اإلرث في شركة حوسام انفيست)

إلى والدته السيدة راشيل أزروال.

التوزيع الجديد للحصص:

-)السيد حممد أنور:)250)حصة.

-)السيد حفيظ انور:)250)حصة.)

 390 عزروال:) راشيل  السيدة  (-

حصة.

-)السيد آرون حلول:)160)حصة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو2022)تمت رقم))832836 .
للنسخة والبيان

فيدحا))

514 P

فيدحا ش م م

الهاتف35 .22.90.96. 05.22.29.85.96-

fidma.info@gmail.com(البريد االلكتروني

الدار البيضاء

كونفكسيون  صيرينا
 ش م م

وفاة شريك
 –إقرار بالورثة

 - تمول إلى شركة ذات حسؤولية 
حمدودة حع شريك واحد

بناء)على حمتوى حمضر الجمعية)

العاحة الغير العادية بتاريخ)26)فبراير)
كونفكسيون) شركة  لشركاء) (2022

صيرينا شركة ذات حسؤولية حمدودة)
درهم) ( (1.600.000,00 رأسمالها)

بالدارالبيضاء) اإلجتماعي  وحقرها 

املن7قة) ألبنا  شارع  10و11) تجزئة)

الصناعية سيدي البر نو�ضي.)

حو�ضي) السيد  بوفاة  اإلقرار 

 31 بتاريخ) شريك  ( حلول) حوريس 

ديسمبر)2021.

باستمرارية) الورثة  حن  قرار 

الشركة.

جدد:) كشركاء) بالورثة  ( اإلقرار)

السيدة رشيل أزروال والسيد آرون)

حلول.

تنازل السيد آرون حلول بمصصه)

إلى) صيرينا  ( كونفكسيون) شركة  في 

والدته السيدة راشيل أزروال.

تستمر الشركة حع السيدة راشيل)
الوحيدة) الشريكة  باعتبارها  أزروال 

املتبقية واملسيرة).
التمول إلى شركة ذات حسؤولية)
 (SARLAU)(حمدودة حع شريك واحد
منح إلنجاز)

ُ
السل7ة التي يجب أن ت
جميع اإلجراءات الشكلية.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 29 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يوليو)2022)تمت رقم))832835 .
للنسخة والبيان

فيدحا))
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YOUSTA TRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بمساهم وحيد
برأس حال : 1.000.000 درهم

حقرها اإلجتماعي : دوار لهبيشات 
رقم 980 حمل رقم 01 تسل7انت 

حراكش
إعالن تعديل

استثنائي) عام  جمع  بمقت�ضى 
(،2022 يوليو) (19 بتاريخ) املؤرخ 
املسجل بتاريخ)25)يوليو)2022)تمت)
   YOUSTA TRAV(زيادة رأسمال شركة
 1.000.000 درهم إلى) (100.000 حن)
حصة) (10.000 إلى) حقسمة  درهم 
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة.
وقد تمت هذه الزيادة عن طريق)
حساب جاري للشريكة السيدة نجاة)

لقصور بمبلغ)900.000)درهم.
بمقت�ضى عقد بيع املؤرخ بتاريخ)
بتاريخ) واملسجل  (2022 يوليو) (19
جميع) وتمت  (2022 25)يوليو)
في) بها  الجاري  القانونية  الضمانات 

هذا املجال):
نجاة) لقصور  السيدة  فوتت 
الشركة) داخل  حصصها  حجموع 
واملقدرة ب)10.000)حصة اجتماعية)

لفائدة السيد حمزة ناجي.
ليصبح التوزيع الجديد للحصص)

اإلجتماعية على النمو التالي):
حمزة ناجي)10.000)حصة.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمراكش بتاريخ)29)يوليو)2022)تمت)

رقم)8269.
516 P

«DEGEMER«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : رياض رقم 

11 نورة باريار 1 حي جبل الخضر 
حراكش - املدينة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر شركاء) (2022 يوليو) (6 املؤرخ في)
حن القانون) (86 الشركة طبقا للبند)
رأم) الشركة  نشاط  استمرار  (5/96
ان وضعها الصافي اقل حن ربع رأس)

املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (20 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2022)تمت رقم)131930.
السجل التجاري):)110931.

517 P

ATLAS NOTRAV
 SARL AU

رأسمالهـا : 1.000.000 درهم
حقرها اإلجتماعي : رقم 2 زنقة 

الرباط أحداف أزرو
تبعا لعقد عرفي حؤرخ في)12)يوليو)
2022،)تم وضع حمضر الجمع العام)

اإلستثنائي.
أشغــــال اليـــــوم):

تفويت الحصص.
تغيير املسير.

تمديث النظام األسا�ضي.
حختلفات.

الحــــــــل األول):
نورة) التلمودي  السيـــدة  قاحت 
10.000)حصة ببيعهــا كلها) املالكة لـ)

للسيــد الزرهوني حممد.
الحــــــــل الثاني):

قبل الجمع العام استقالة السيدة)
السيد) وتعيين  نورة،) التلمودي 
الوحيد) املسير  حممد  الزرهوني 

للشركة ملدة أير حمدودة.
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الحــــــــل الثالث):
قرر الجمع العام تمديث النظام)

األسا�ضي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

.256
518 P

LOTUS RIADS
شركة حجهولة االسم

رأسمالها : 1.900.000,00
املقر اإلجتماعي درب فمل الزفريتي 

رقم 22 لقصور حراكش املدينة
السجل التجاري رقم 16111

املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�ضى 
بتاريخ فاتح يونيو)2022)تقرر حايلي):

بنجلون،) رضا  السادة  تعيين 
بنمسعود بشرى وقدراوي اللة بدرا)

املتصرفين األوائل)؛
.تعيين السيد رضا بنجلون رئيس)

حجلس االدارة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
عدد) تمت  (2022 يوليو) (2 بتاريخ)

.8283
519 P

PEGUY 26
ش.م.م

رأسمالها : 520.000 درهم
96 املن7قة الصناعية للساحل

حد السوالم إقليم س7ات
الجمعية) حداولة  بمقت�ضى  (- (1
العاحة الغير العادية املنعقدة بتاريخ)
قبول) الشركاء) قرر  (2022 حاي) (13
استقالة السيد إيلي كوهن والسيدة)
السيد) وحواصلة  حدينة  إيزابيل 
أبيكاسيس) إيلي  السيد  كوهن،) دان 
ملهاحهم) أبيكاسيس  يائيل  والسيدة 
تعيين) كمسيرين للشركة كما قرروا 
فاليري) والسيدة  إكال كوهن  السيد 
للشركة) جديدين  كمسيرين  كوهن 
وبذلك تصبح الشركة حلزحة بالتوقيع)
عائلة) حن  واحد  ملسيرين  املزدوج 

كوهن وواحد حن عائلة أبيكاسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
  2022 أأس7س) (2 بتاريخ) ببرشيد 

تمت رقم)156.
حن أجل التخليص و اإلشهار

520 P

FARACHFLEX
SARL

12، زنقة صبري بوجمعة، ال7ابق 
األول، الشقة رقم 6،الدارالبيضاء

تفويت الحصص اإلجتماعية
الـجـمـع) حـمـضـر  بـمـقـتـضـى  (- (1
 9 العـام اإلسـتـثـنـائـي الـمـنـعـقـد بتـاريـخ)
لـشـركـة)»فراشفليكس»)) (2022 يوليو)
الـمـمـدودة) املـسـؤولـيـة  ذات  شركة 
تـقـرر حـا) درهـم،) (100.000 رأسـمـالـهـا)

يـلـي):
إجتماعية) حصة  (500 تفويت)
السيد) لفائدة  حممد  املدن  للسيد 

فراش كريم.
حن) (1 و) (6 (،1 الـفـصول) تـغـيـير 

الـقـانـون األسـاسـي.
بـكـتـابـة) الـقـانـونـي  تم اإليـداع  (- (2
بـالدار) التـجـاريـة  بـاملـمـكـمـة  الضـبـط 
أأس7س) فاتح  بتاريخ  البـيـضـاء)

2022)تـمـت رقـــم)832911.
بـيـان حـخـتـصـر

521 P

TRANS ROUTE BETON
SARL AU

رأسمالها : 200.000 درهم
املكتب الرئي�ضي : 131، شارع عبد 
املوحن، ال7ابق الرابع، رقم 11، 

الدار البيضاء.
تعديل أرض الشركة حن النظام 

األسا�ضي
تعديل املادة 2 حن النظام األسا�ضي

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
 TRANS ROUTE BETON SARL
ذات املسؤولية املحدودة برأس) (AU
(،131 درهم ويقع في) (200.000 حال)
عام) اجتماع  في  املوحن،) شارع عبد 

استثنائي.

أرض) العام تعديل  الجمع  قرر 

الشركة):

:(
ً
اإلشارة سابقا

تأجير) تأجير شاحنات خرسانية،)

خالطات خرسانية.

حع) الصناعية  املركبات  تأجير 

سائق لنقل البضائع على ال7رق.

والتأجير) النقل  خدحات  جميع 

وخاصة) اللوجستية  والخدحات 

العمليات املتعلقة بنقل الخرسانة.

نقل وشراء)وبيع وتوزيع اإلسمنت)

والخرسانة وحواد البناء.

نقل البضائع على ال7رق العاحة.

وبيع وصيانة وتأجير جميع) شراء)

أنواع املعدات واملركبات.

جميع املعاحالت املالية.

املعاحالت) جميع  أعم  وبشكل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  املدنية 

املالية أو األوراق املالية أو العقارات)

التي قد تكون حرتب7ة بشكل حباشر)

أو أير حباشر بغرض الشركة أو تعزز)

تمقيقه أو ت7ويره.

إشارة جديدة):

النقل والخدحات اللوجستية.

ولحساب) الخاصة  البضائع  نقل 

الغير.

أعمال حتنوعة لجميع املهن.

املعاحالت) جميع  أعم  وبشكل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  املدنية 

املالية أو األوراق املالية أو العقارات)

التي قد تكون حرتب7ة بشكل حباشر)

أو أير حباشر بغرض الشركة أو تعزز)

تمقيقه أو ت7ويره.

النظام) حن  (2 املادة) تعديل 

األسا�ضي تمديث النظام األسا�ضي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليو)2022)تمت رقم)832196.

522 P

DAILY EVENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها  : 100.000.00 درهم

الكائن حقرها : الدار البيضاء - أنفا 

- زنقة باب تاحسنا و 8 شارع حوالي 

رشيد (زنقة فرانكلين روزفلت سابقا)

نقل حقر الشركة
العاحة) بموجب حمضر الجمعية 

أبريل) (9 في) املنعقدة  العادية  أير 

 DAILY EVENTS لشركة) (2022

درهم،) (100.000.00 (: ( رأسمالها)

سابقا) املتواجد  الشركة  نقل  تقرر 

بالدار البيضاء)-)أنفا)-)باب تاحسنا و)

(زنقة فرانكلين) 8)شارع حوالي رشيد)

روزفلت سابقا)،)إلى العنوان التالي):
زنقة عبد القادر حفتقر) (95 رقم)

ال7ابق الثاني)-)رقم)9)الدار البيضاء.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 يونيو) (6 بتاريخ) للدار البيضاء)

تمت رقم)826596.
عن املستخلص والبيانات

املدبر

523 P

ARIEL CONFECTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها  : 2.000.000.00 درهم

الكائن حقرها : الدار البيضاء - 

ال7ريق 111 - الحي الصناعي املضلع 

- جزأة 95 - عين السبع

وفاة املدبر الوحيد
تعيين حدبر وحيد جديد

أير) العاحة  الجمعية  عاينت 

أبريل) (9 بتاريخ) املنعقدة  العادية 

»تردجمان) السيد) وفاة  (2022

 TORDJMAN CHARLY شارلي»)

في الواقعة  للشركة  الوحيد   املدبر 

22)حاي)2021,

السيدة) العاحة  الجمعية  عينت 

 TITANE ORLY أورلي») »تيتان 

أير) ملدة  وحيدا  حدبرا  بصفتها 

حمدودة.
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تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

للدار البيضاء)بتاريخ)15)يونيو)2022 

تمت رقم)821858.
عن املستخلص والبيانات

املدبر الوحيد

524 P

Compta vision

29,)زنقة ليل إقاحة ربيعة)

الصخور السوداء الدار البيضاء

SMART EXPERTISE
SARL

 بموجب التجمع العام االستثنائي

«SMART((EXPERTISE«(لشركاء)شركة 

9)حاي) املنعقد بالدار البيضاء)بتاريخ)

درهم) (100.000 رأسمالها) (.2022

كائن) املسبق  اإلجتماعي  وحقرها 

حو�ضى) جبل  شارع  (22 رقم) بالرباط 

الشقة)12)أكدال.

تقرر حايلي):

الحصص) بيع  على  املصادقة 

اإلجتماعية.

تأكيد استقالة املسير.

تأكيد) حع  جدد  حسيرين  تعيين 

الصالحيات اإلدارية للمسيرين.

العنوان) إلى  املقر اإلجتماعي  نقل 

التالي):

ال7ابق) (ESC D ختير) ابن  زنقة 

الدار البيضاء) (2 حولد) (15 الشقة) (1

املغرب.

تغيير البند)(9)،)(6))و)(1))للقانون)

اإلجتماعي للشركة.

طبقا) األسا�ضي  النظام  تجديد 

للتغييرات املسجلة أعاله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (833322 تمت رقم) البيضاء)

3)أأس7س)2022)وسجلت بالسجل)

التجاري تمت رقم)551661.
للنشر واإليداع

Compta vision sarl

525 P

شركة »ليون ميريديان»
شركة حدنية عقارية 

رأسمال الشركة : 10.000 درهم
املقر اإلجتماعي : إقاحة بابيلون، 

بلوك ج، ال7ابق 5، شقة رقم 11، 
إيفرناج، شارع حممد السادس، 

حراكش
التعريف الضريبي : 6520031

أير) العاحة  الجمعية  بمقت�ضى 
ديسمبر) (9 بتاريخ) املنعقدة  العادية 

2021)قرر الشركاء)حا يلي):
حل الشركة.

نهاية حهام املسؤول الوحيد.
 تعيين السيد بول خو�ضي فاناأت
 كمصفي للشركة حع تمديد صالحياته

وواجباته.
تميين النظام األسا�ضي للشركة) (

املادة)5.
ااٍليداع القانوني

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)
رقم) تمت  (2022 فبراير) (15 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (132919

.23981
526 P

 STE  TUYAUTERIE
  CHAUDRONNERIE

ISOLATION INDUSTRIELLE
حل حسبق

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2022 حاي) (31 بتاريخ) العادي  الغير 
العزل) لشركة األنابيب،)شودرونري،)
الصناعي شركة حمدودة املسؤولية)
والكائن) درهم  (100.000 رأسمالها)
ال7ابق) الحرية  زنقة  (10 ب) حقرها 
و املسجلة) الدار البيضاء) (5 شقة) (3
بالسجل التجاري تمت رقم)512189 

تم تقرير حا يلي):
حن) الحل املسبق للشركة ابتداء)
للشركة) التاريخ وتعيين حصف  هذا 

السيد هالل نور الدين.
 10 ب) التصفية  حقر  تعيين 
 5 الشقة) (3 ال7ابق) الحرية  زنقة 

الدار البيضاء.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 833965 رقم) تمت  بالدار البيضاء)

بتاريخ)9)أأس7س)2022.
527 P

SI DANTE
إنهاء وإأالق الشركة

حؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
 2022 يونيو) (28 يوم) بالبيضاء)
 28 يوم) املدينة  بنفس  وحسجل 
شركة حساهمو  قرر  (،2022  يونيو)
املهام) حمدودة  شركة  (SI DANTE
ذات املقر الرئي�ضي))في الدار البيضاء،)
91)شارع حممد الخاحس ورأسمالها)

300.000)درهم حا يلي):
لشركة نهائي   إأالق وش7ب 

.SI DANTE
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدار البيضاء)يوم2)أأس7س)2022 

تمت رقم)833091.
للنشر والبيان

528 P

SOCIETE DISTRI FISH
SARL AU

زنقة ضاية افراح رقم 10 حي السالم 
الدار البيضاء

إعالن عن حل وتصفية شركة
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
لحل) الوحيد  للشريك  االستثنائي 
يونيو) (30 بتاريخ) الشركة  وتصفية 

2022)تم تقرير حا يلي):
حل وتصفية الشركة.

لقاح) شكيب  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

باملقر) التصفية  حقر  تمديد 
البيضاء) بالدار  للشركة  اإلجتماعي 
زنقة ضاية افراح رقم)10)حي السالم.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
يوليو) (28 بتاريخ) بالدار البيضاء)

2022)تمت رقم)832632.
529 P

SOCIETE PRAYTISS
SARL

عمارة رقم 5 حمل رقم 1 زنقة 
 شقيق النعمان بوسيجور

الدار البيضاء
إعالن عن إقفال تصفية الشركة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
تصفية) إقفال  عن  االستثنائي 
تم) (2022 يونيو) (30 بتاريخ) الشركة 

تقرير حا يلي):
إقفال تصفية الشركة ابرايتيس.

حصفي) إلى  التام  اإلبراء) إع7اء)
طاهري) املهدي  السيد  الشركة 

جوطي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
يوليو) (21 بتاريخ) بالدار البيضاء)

2022)تمت رقم)832018.
530 P

KRONOS CORPORATED
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية حوالي إبراهيم 
قيادة حوالي إبراهيم

حمافظة الحوز حراكش
السجل التجاري : 96815

حـل وتصفية الشركـة
العام) الجمع  بمقت�ضى  (- (I
يونيو) (6 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
قد تم حل الشركة وتصفيتها) (2022

ب7ريقة ودية.
الساندروا) السيد  تعيين  تم  لقد 
إي7اليا،) في  حيالنو  الساكن  الفيري 
بإتمام) وتوكيله  للشركة  كمصفي 
بتصفية) املتعلقة  العمليات  جميع 

الشركة.
املقر اإلجتماعي لتصفية الشركة)
هو):)زاوية حوالي إبراهيم قيادة حوالي)

إبراهيم حمافظة الحوز)-)حراكش.
والتسجيل) اإليداع  تم  (- (II
بتاريخ) بمراكش،) التجارية  باملحكمة 

21)يوليو)2022)تمت رقم)131980.
531 P
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شركــة باهية مومنت
ش.ذ.م.م.ش.و

شــــركــة ذات حـسؤولـيـة حـمدودة 
بشريك وحيد

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 
درهم

املقر اإلجتماعي : كيلوحتر 11 طريق 
وارزازات بلدية سيدي عبد هللا 

أيات حراكش
حـل وتصفية الشركـة

العام) الجمع  بمقت�ضى  (- (I
سبتمبر) (9 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
2021)فقد تم حل الشركة وتصفيتها)

ب7ريقة ودية.
اآلنسة) استقالة  قبول  تم  لقد 
 Mlle PIAZZA صافيا) صوفي  بيازة 
الحاحلة لجواز) (،SOPHIE,( SAPHIA
حهام) سفر رقم 10CY35651 حن 
للشركة) كمصفية  وتعيينها  التسيير 
العمليات) جميع  بإتمام  وتوكيلها 

املتعلقة بتصفية الشركة.
املقر اإلجتماعي لتصفية الشركة)
وارزازات) طريق  (11 كيلوحتر) (: هو)
بلدية سيدي عبد هللا أيات حراكش.

والتسجيل) اإليداع  تم  (- II
بتاريخ) بمراكش،) التجارية  باملحكمة 

21)يوليو)2022)تمت رقم)138001.
532 P

BELKHADIR CAR
SARL AU

 SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE À ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE 500.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : LOT(IRIS(N 136
RA(SERRAK, OUJDA

العام) الجمع  حمضر  بموجب 
9)نوفمبر) (: االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2021)تقرر حا يلي):
السيد) وتعيين  الشركة  حل 
لب7اقة) الحاحل  بلخصير  حرت�ضى 
 FH93928 رقم) الوطنية  التعريف 

حصفي للشركة.

باملقر) التصفية  حوقع  تمديد 
اإلجتماعي للشركة تجزئة ايريس رقم)

136)عين السراق وجدة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ديسمبر) (16 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2021)تمت رقم)9301.
533 P

 ANNASSIM REST
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم في طور 
التصفية

رقم 159 النسيم ليساسفة
الدار البيضاء
إنهاء التصفية

العام) الجمع  بمقت�ضى  (- 1
 2022 يونيو) (21 بتاريخ) االستثنائي 
على) االطالع  بعد  الشركاء) قرر 
وعلى) عليه  املصادقة  املصفي  تقرير 
إبراء) قرروا  كما  التصفية  حسابات 
ذحة املصفي السيد عبد املجيد شارد)
بعد) وقرروا  كمصفي  حهاحه  وإنهاء)

ذلك إنهاء)عمليات التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)29)يوليو)2022)تمت)

رقم)832191.
حن أجل التخليص واإلشهار
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MATELEC LIGHTING
ش.م.م ذات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم
حل قبل األجل للشركة

العام) الجمع  بمقت�ضى  (- (1
 2020 نوفمبر) (11 االستثنائي بتاريخ)
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  قرر 
الشركة املذكورة) حل  صبري  النبي 
املحددة) املدة  انتهاء) قبل  أعاله 
وتصفيتها ونصب نفسه كمصفي حن)
اإلجتماعية) بالعمليات  القيام  أجل 
وتخليص) األصول  تمقيق  الجارية،)
بزنقة) التصفية  حقر  وحدد  الديون 
املشرق) إقاحة  حبيب  ابن  جعفر 

بوركون الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  - تم   2

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تمت) (2021 يناير) (1 بتاريخ) البيضاء)

رقم)162881.
حن أجل التخليص واإلشهار
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SYSTEM RR SARL

COMPTABILITE,(FISCALITE,(JURIDIQUE

MAM GERANCE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد

حقرها اإلجتماعي : 22 زنقة ل7يفة 

س سيدي البرنو�ضي - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

302113

تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2022 حاي) (26 في) املؤرخ 

 MAM GERANCE شركة) تصفية 

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

حبلغ) الوحيد  للشريك  املحدودة 

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

ل7يفة) (2 زنقة) (22 حقرها اإلجتماعي)

س سيدي البرنو�ضي)-)الدار البيضاء)

وعن):

وعنوانه) حممد  حعروف  السيد 

 90 رقم) (5 زنقة) فيرحون  تجزئة 

كمصفي) الدار البيضاء) (- كاليفورنيا)

للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

زنقة) (22 وفي) (2022 حاي) (26 بتاريخ)

(- البرنو�ضي) سيدي  س  ل7يفة  (2

الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

16)حاي)2022)تمت رقم)828102.
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شركة ربيع الغد
ش.ذ.م.م.

 31 في) حؤرخ  حمضر  بمقت�ضى 
أكتوبر)2022)باملقر اإلجتماعي بالدار)
البيضاء،)إقاحة برحا أوفيس رقم)105 
حلتقى ح77فى) (16 شقة) (3 ال7ابق)
البيضاء) الدار  يناير  (11 و) املعاني 
تقرر الحــل املسبق للشركة ربيع الغد))

ش.ذ.م.م.)كالتالي):
تاريخ الحل):)31)أكتوبر)2022.

املسؤول عن عملية الحل املسبق)
للشركة):)السيد الصغير السروت.

املقر اإلجتماعي للحل):)إقاحة برحا)
 16 3)شقة) 105)ال7ابق) أوفيس رقم)
يناير)) (11 و) املعاني  ح77فى  حلتقى 

الدار البيضاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء) للدار  التجارية  باملحكمة 
عدد) تمت  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)
تمت) التجاري  والسجل  (832022

عدد)29156.
بمثابة حقت7ف وبيان

537 P

Société NORAGRICOLE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

تصفية الشركة
الجمع) حمضر  بمقت�ضى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
شركة) لشركاء) (2022 يوليو) (28
ذات) شركة  (NORAGRICOLE.
حسؤولية حمدودة،)حقرها اإلجتماعي)
 51 شارع عبد هللا الشفشاوني رقم)

الحي اإلداري شفشاون.
تقرر حايلي):

التصفية) تقرير  حراجعة  بعد 
الشركة) حسيرة  طرف  حن  املقدم 
 BLANCO ORTEGA السيدة)
تقرر) (،MARIA AUXILIADORDA
 NORAGRICOLE شركة) تصفية 

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
السجل) حن  الشركة  تش7يب 

التجاري.
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 BLANCO ORTEGA ذحة) إبراء)

.MARIA AUXILIADORDA)بصفتها)

حصفية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2022 9)أأس7س) بشفشاون بتاريخ)

تمت رقم)2022/216.
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EXCELLENCY SIGNATURE
ش م م لشريك وحيد

السجل التجاري : 299911

تعديالت قانونية
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يناير) (18 في) املؤرخ  العادي  الغير 

2011))تقرر حا يلي):)))

بيع)800)حصة حن أسهم السيدة))

السيد)) لفائدة  األسود  أبو  حفصة 

لؤي عبد الرحمان عبد الحق حسن.

بيع)200)حصة حن أسهم السيدة))

لؤي) ( حريم أبو األسود لفائدة السيد)

عبد الرحمان عبد الحق حسن.

أبو) حفصة  ( السيدة) استقالة 

األسود حن حنصبها كمديرة للشركة.

تسمية))السيد))لؤي عبد الرحمان)

عبد الحق حسن))كمسير))للشركة.

حصرًيا) التوقيع  صالحية  تعديل 

عبد) الرحمان  عبد  لؤي  السيد  إلى 

الحق حسن.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)06)فبراير)2011.

تمت رقم00626069.
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EXCELLENCY SIGNATURE
ش.م.م

السجل التجاري: 299911

تعديالت قانونية
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

الغير العادي املؤرخ في)11)حاي)2016  

تقرر حا يلي:)))

800)حصة حن أسهم السيد) بيع)

لؤي عبد الرحمان عبد الحق حسن)

لفائدة السيدة))حفصة أبو األسود.

عبد) لؤي  ( السيد) ( استقالة)

حن) حسن  الحق  عبد  الرحمان 

حنصبه كمدير للشركة.

تسمية السيدة حفصة أبو األسود)

كمسيرة))للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء))بتاريخ)19)حاي)2016)تمت)
رقم)00609916.

لإلعالم):)املسير
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    EXCELLENCY SIGNATURE
ش م م

رأسمال الشركة : 100.000 درهم

تأسيس شركة
في)) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  ( (2019 6)يناير)

ذات املسؤولية املحدودة،)التي تممل)

الخصائص التالية):

 EXCELLENCY (: التسمية)

.SIGNATURE

التنظيف) (: اإلجتماعي) الهدف 

املهنية) الخدحات  وكافة  للمهنيين 

واملستثمرين األجانب باملغرب.
12)شارع صبري) (: املقر اإلجتماعي)

بوجمعة الدار البيضاء.

املدة اإلجتماعية):)99)سنة.)

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

حبلغ) في  اإلجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى) حقسمة  درهم  (100.000

  100 فئة) حن  إجتماعية  حصة 

)حوزعة على الشركاء) درهم للواحدة)

( ( كالتالي)):)

عبد) الرحمان  عبد  لؤي  السيد 

الحق حسن)800)حصة.

تمتلك)) األسود  أبو  حريم  السيدة 

200)حصة.

تسمية السيد))لؤي عبد الرحمان)

عبد الحق كمدير وحيد للشركة ملدة)

أير حمدودة.

تم اإليد اع القانوني و التسجيل في)

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى)

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

  539299 الخاصة) األرقام  تمت 

و299911)بتاريخ)08)يناير))2019.
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 EXCELLENCY SIGNATURE

SUCCURSALE
ش م م

السجل التجاري: 299911

إنشاء فرع
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يناير) (13 في) املؤرخ  العادي  الغير 

2015))تقرر حا يلي):)))

 12 إنشاء)فرع بالرباط فيال الثرى)

شارع ت7وان حي حسان.

تسمية))السيد))لؤي عبد الرحمان)

عبد الحق حسن كمدير))للفرع.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)29)يناير)2015.تمت)

رقم)561016.
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 EXCELLENCY SIGNATURE

SUCCURSALE
ش.م.م

السجل التجاري : 299911

 إأالق الفرع
العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

أكتوبر) (25 في) املؤرخ  العادي  الغير 

2018)تقرر حا يلي):

إأالق فرع الشركة بالرباط فيال)

الثرى)12)شارع ت7وان حي حسان.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية)) املحكمة  لدى  الضبط 

دجنبر) (11 ( بتاريخ) ( ( بالدار البيضاء)

.2018

تمت رقم)689999.
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شركة الرباط الجهة للتهيئة

العام) الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

الغير العادي املنعقد بالرباط بتاريخ)

2022)لشركة الرباط الجهة) 20)حاي)

الكائن) اإلجتماعي  بمقرها  للتهيئة 

قرر) الرباط  سليمان  حوالي  بشارع 

املساهمون حا يلي):

اإلجتماعي) الهدف  توسيع 

القانون) حن  (3 للبند) باإلضافة 

األسا�ضي حا يلي):

على) تم�ضي  أن  للشركة  يمكن 

األرض) حيازة  في  الخاص  حسابها 

تجهيزها وخدحاتها وتمقيق أ تقسيم)

نوع) أي  حن  بناء) عملية  أو  فرعي 

التي) العمليات  إلى تسويق  باإلضافة 

يتم تنفيذها وذلك بعد تفويض حن)

حجلس إدارتها.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط يوم فاتح أأس7س)

2022)تمت الرقم)6962.

47

الشركة امللكية لتشجيع الفرس

شركة حساهمة

رأسمال : 50.000.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زواية زنقة بدر 

وهارون الرشيد - أكدال - الرباط

رقم السجل التجاري : 68195 

الرباط

خالل الجمع العام املدحج املنعقد)

بتاريخ)30)يونيو)2022،)تقرر حا يلي):

(- تمويل املقر اإلجتماعي للشركة)

تعديل النظام األسا�ضي للشركة.

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تمويل 

الرشيد) وهارون  بدر  زنقة  زاوية  حن 

إلى حركب زينيت) الرباط،) (- أكدال) (-

الرباط،)زاوية ال7ريق السريع للرباط)

وزنقة أيت حالك،)عمارة)C)السوي�ضي)

 9 وبالتالي أصبمت املادة) الرباط،) (-

حن القانون األسا�ضي كاآلتي):
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يمدد حقر الشركة بمركب زينيت)

الرباط،)زاوية ال7ريق السريع للرباط)

وزنقة أيت حالك،)عمارة)C)السوي�ضي)

-)الرباط.

تعديل) (- املال) رأس  في  الزيادة 

النظام األسا�ضي للشركة.

اإلجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

حن) درهم  (103.680.600.00 بمبلغ)

 50.000.000.00 حن) رفعه  أجل 

درهم،) (153.680.600.00 إلى) درهم 

وبذلك سيتم تمرير هذه الزيادة عن)

املؤكدة) الديون  بعض  دحج  طريق 

املسجلة) واملستمقة  والسائلة 

بالحساب الجاري املشترك.

حن) (6 املادة) أصبمت  وبالتالي 

النظام األسا�ضي كاآلتي):

حبلغ) في  املال  رأس  تعيين  تم 

حليون وستة) حائة وثالثة وخمسون 

حائة) وستة  ألف  وثمانون  حائة 

وتنقسم) درهم،) ((153.680.600.00(

إلى حليون وخمسة حائة وستة وثالثون)

ألف وثمان حائة وستة)(1.536.806) 

درهم حن) ((100) سهم حن فئة حائة)

فئة واحدة واملدفوعة بالكاحل حرقمة)

حن)1)إألى)1.536.806.

األسهم الصادرة وتلك التي سيتم)

إصدارها في وقت الحق،)يتم اكتتاب)

جاءت) التي  النسب  حسب  فيها 

باملرسوم املذكور أعاله):

الدولة):)99.92%

يختارون) ال7بيعيون  األشخاص 

املحلية) الشركات  أعضاء) بين  حن 

للسباقات)0.08%

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم) (2022 أأس7س) (3 بتاريخ)

.6566

 61

الناظور للحسابات

P.R.L AUTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الناظور للحسابات

شارع االحير سيدي حممد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

ال7ابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب

P.R.L AUTO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي وازيس 33 
رقم 36 بني أنصار شارع خالد ابن 
الوليد رقم 102 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21115

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2022 يونيو) (20 املؤرخ في)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

P.R.L AUTO))حبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
 36 33)رقم) حقرها اإلجتماعي وازيس)

بني أنصار شارع خالد ابن الوليد رقم)

الناظور املغرب نتيجة) (62000  102

ل):)-عدم الوصول ملبتغى الشركة.

و حدد حقر التصفية ب وازيس)33 
رقم)36)بني أنصار)-)62000)الناظور)

املغرب.)

و عين:

عنوانه(ا)) و  اياو  ( علي) السيد(ة))

 62000 حي سيدي حو�ضى بني انصار)

الناظور املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2161.

1I

الناظور للحسابات

P.R.L AUTO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

الناظور للحسابات

شارع االحير سيدي حممد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

ال7ابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب

P.R.L AUTO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : وازيس 33 

رقم 36 بني أنصار - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21115

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2022 يونيو) (28 املؤرخ في)

حسؤلية) ذات  شركة  (P.R.L AUTO

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

 36 33)رقم) حقرها اإلجتماعي وازيس)

الناظور املغرب) (62000 (- بني أنصار)

ملبتغى) الوصول  عدم  ل-) نتيجة 

الشركة..

و عين:

عنوانه(ا)) و  اياو  ( علي) السيد(ة))

 62000 حي سيدي حو�ضى بني انصار)

الناظور املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

بتاريخ)20)يونيو)2022)وفي وازيس)33 

رقم)36)بني أنصار)-)62000)الناظور)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2162.
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segex

 CAFE JAWHARAT AIN
AICHA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
 CAFE JAWHARAT AIN AICHA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
جوهرة ق7عة رقم 3 حتجر 1 عين 

عيشة تيسة - 39252 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2129
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (12
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.JAWHARAT AIN AICHA
أرض الشركة بإيجاز):)حقهى.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) (1 حتجر) (3 رقم) جوهرة ق7عة 
عيشة تيسة)-)39252)تاونات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
الكمري) الوهاب  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الكمري) الوهاب  عبد  السيد 
تجزئة) (109 رقم) (1 بلوك) عنوانه(ا))
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ايت حلول) (86150 الفتح ايت حلول)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الكمري) الوهاب  عبد  السيد 

تجزئة) (109 رقم) (1 بلوك) عنوانه(ا))

ايت حلول) (86150 الفتح ايت حلول)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

09)يوليوز) االبتدائية بتاونات))بتاريخ)

2022)تمت رقم)311.

3I

CAGECO

BADZAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAGECO

29 شارع حممد السادس عمارة ف2 

الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

BADZAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 105 إقاحة 

بريما املكتب رقم 16 ال7ابق 3 زاوية 

حص7فى املعاني  -  29000 الدار 

البيضاء  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.500015

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدر) ( يوسف) (ة)) السيد) تفويت 

250)حصة اجتماعية حن أصل)500 

حصة لفائدة))السيد)(ة))جمال الدين))

بن زاكور بتاريخ)20)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831232.

9I

CENTRE DE RADIOLOGIE AVENUE HASSAN II

CREATIVITE ET ART
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CREATIVITE ET ART
fes ، 30000، fes(MAROC

CREATIVITE ET ART شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 90 
ال7ابق 5 حكاتب االندلس زنقة 
اصيال ح7احن االدريسية سابقا 
االطلس فاس فاس 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13399
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIVITE ET ART
شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إعالنات-أعمال حختلفة
 90 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال7ابق)5)حكاتب االندلس زنقة اصيال)
االطلس) سابقا  االدريسية  ح7احن 

فاس فاس)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
خيي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
خيي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

املرجة) حي  (19 زنقة) (29 عنوانه(ا))
فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

خيي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
املرجة) حي  (19 زنقة) (29 عنوانه(ا))

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3156.

5I

Zirana Maroc

MIF SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue(Med

 Ben(Abdellah(VN ، 46000، SAFI
MAROC

MIF SAKANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 191 
تجزئة العالية  - 96000 آسفي  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9555

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (15 املؤرخ في)
 MIF(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 حبلغ رأسمالها) ( (SAKANE
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
96000)آسفي)) (- ( 191)تجزئة العالية)
املغرب نتيجة ل):)هدف أير حمقق و)

أير حنتج.
 191 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
آسفي))) (96000 (- ( العالية) تجزئة 

املغرب.)
و عين:

و) ( النوري) ( ( عادل) ( ( السيد(ة))
العالية)) تجزئة  (191 عنوانه(ا))
(ة)) املغرب كمصفي) ( )آسفي) (96000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)512/2022.
6I

CENTRE DE RADIOLOGIE AVENUE HASSAN II

VINOC MAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VINOC MAROC
fes ، 30000، fes(MAROC

VINOC MAROC شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 90 
ال7ابق 5 حكاتب االندلس زنقة 
اصيال ح7احن االدريسية سابقا 

االطلس فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13391
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VINOC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدهان وال7الء
أعمال حختلفة

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حكاتب االندلس زنقة) (5 ال7ابق) (90
سابقا) االدريسية  ح7احن  اصيال 
االطلس فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
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الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العلمي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد ابراهيم العلمي عنوانه(ا))
30000)فاس) 3)عقيبة الفيران فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ابراهيم العلمي عنوانه(ا))
30000)فاس) 3)عقيبة الفيران فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3155.
1I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

K C LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقاحة لينا الرقم 16 زاوية شارع 
طان7ان وشارع لبنان ل7ابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
K C LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 

إبراهيم الروداني شارع السينا ٬إقاحة 
بيتهوفن 2٬ ال7ابق 3 رقم 82  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129311
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 K C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTICS

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصناعية) و  العضوية  املحروقات 

ان7القا حن حخلفات الخشب).

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إبراهيم الروداني شارع السينا)٬إقاحة)
 -   82 رقم) (3 ال7ابق) (2٬ بيتهوفن)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

خالد) حداش  العشيري  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

خالد) حداش  العشيري  السيد 

حركب) رشيد  حوالي  حي  عنوانه(ا))

 21 رقم) شقة  (2 إقاحة) البتروس 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

خالد) حداش  العشيري  السيد 

حركب) رشيد  حوالي  حي  عنوانه(ا))

 21 رقم) شقة  (2 إقاحة) البتروس 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256083.

8I

LAARISS

BETA COSTA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAARISS

 rue(aguelmane(sidi(ali(app 2 20

 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC

BETA COSTA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي العمارة 98 

شقة 1 شارع فال ولد عمير أكدال 

الرباط - 10020 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

161893

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 دجنبر) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 BETA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COSTA

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)أو األعمال املتنوعة.

العمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

98)شقة)1)شارع فال ولد عمير أكدال)

الرباط)-)10020)الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

1.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حممد  الصبار  السيد 

 3 شقة) (1 رقم099  الوفاق1) تجزئة 

تمارة)12090)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حممد  الصبار  السيد 

 3 شقة) (1 رقم099  الوفاق1) تجزئة 

تمارة)12090)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126129.

9I

CAM

GET IN DRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 211

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
GET IN DRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي فضالة 

بزنس سانتر عمارة ب ال7ابق االول 
املكتب 1 - 28830 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31129

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IN DRIVE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
فضالة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بزنس سانتر عمارة ب ال7ابق االول)
املكتب)1 - 28830)املحمدية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

كاحل) رجاء) ياسمين  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.250 ( (:

للحصة).
السيد احين كاحل):))2.250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
كاحل) رجاء) ياسمين  السيدة 

عنوانه(ا))فرنسا)-)فرنسا فرنسا.
عنوانه(ا)) كاحل  احين  السيد 

اي7اليا)-)اي7اليا اي7اليا.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

كاحل) رجاء) ياسمين  السيدة 
عنوانه(ا))فرنسا)-)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1981.

10I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

COMO IMMO - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
COMO(IMMO - SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي  92 - 50  
شــارع  لحســــن ويـــدار -- 20120 الــــدار 

البيضــاء  الـمــغــــرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226.101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ) ( (COMO IMMO - SARL
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
شــارع)) ( (50  -  92 ( اإلجتماعي) حقرها 
الــــدار) (20120 (-- ويـــدار) لحســــن 
البيضــاء))الـمــغــــرب))نتيجة ل):)نقــص))
امللـك)) ( بيــع) ( و) ( الشــركـــة) ( نشــاط)

العــفــاري))الــوحيـــد).
  50 -  92 و حدد حقر التصفية ب)
شــارع))لحســــن ويـــدار))--)20120))الدار)

البيضاء))املغرب).)
و عين:

و) ( بـــونــكيــــت) ( كــمــــال) السيد(ة))
92)))شــارع))لحســــن ويـــدار)) عنوانه(ا))
املغرب)) ( البيضاء) الدار  ( (20120

كمصفي)(ة))للشركة.

و) ( بـــونــكيــــت) ( ( نــــورة) السيد(ة))
92)))شــارع))لحســــن ويـــدار)) عنوانه(ا))
املغرب)) ( البيضاء) الدار  ( (20120

كمصفي)(ة))للشركة.
و) ( الــراضــــي) ( ( فــاطــمــــة) السيد(ة))
92)))شــارع))لحســــن ويـــدار)) عنوانه(ا))
املغرب)) ( البيضاء) الدار  ( (20120

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)92 - 50  

شــارع))لحســــن ويـــدار)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832.958.

11I

لوكسر للحسابات

CHRONO OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
91 شارع بركان ال7ابق الثاني رقم 9 

، 60000، وجدة املغرب
CHRONO OUJDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 5 زنقة م 
9 تجزئة الوافي و حن حعه - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39129
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHRONO OUJDA
قيام) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بخدحات بوضع حشارات).

5)زنقة م) عنوان املقر االجتماعي):)
 60000 (- تجزئة الوافي و حن حعه) (9

وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: ( السيد حنير بقال)

بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الحساني) سالم  ل7في  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
بقيمة) (500 (: ( بقال) حنير  السيد 

100)درهم.
(: الحساني) سالم  ل7في  السيد 

500)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حنير بقال))عنوانه(ا))شارع)
جيش التمرير رقم)81 60000)وجدة)

املغرب.
الحساني) سالم  ل7في  السيد 
  90599 ( ا) (1 حامليدير ستر) عنوانه(ا))

ديسلدولف أملانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حنير بقال))عنوانه(ا))شارع)
جيش التمرير رقم)81 60000)وجدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2213.

12I

STE HTCPRO SARL

PHAROMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

PHAROMED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 

1 شقة 5 عمارة 99 زنقة نابولي 

املحيط - 10000 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136229

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) حبلغ  ( (PHAROMED

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

عمارة) (5 شقة) (1 ال7ابق) اإلجتماعي 
 10000 (- املحيط) نابولي  زنقة  (99

حل نهائي) (: الرباط املغرب نتيجة ل)

للشركة.

إقاحة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
شفشاون) شارع  (18 رقم) الغيت  أم 

حكناس) (50000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب.)

و عين:

و) ال7يب  بن  ( هشام) السيد(ة))

 18 رقم) الغيت  أم  إقاحة  عنوانه(ا))

الجديدة) املدينة  شفشاون  شارع 

(ة)) 50000)حكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

إقاحة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شفشاون) شارع  (18 رقم) الغيت  أم 

املدينة الجديدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126190.

13I

9YOUR BUSINESS CONSULTING

 ADRAR QUALITY CENTER
AQC

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 9YOUR BUSINESS

CONSULTING
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شارع الحسن التاني اقاحة ابتهال س 
ال7ابق الثالت شقة 9 ، 93150، 

ابن جرير املغرب
  ADRAR QUALITY CENTER AQC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي افريقيا 

زنقة ابن طفيل رقم 18 - 93150 
ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3331

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. ADRAR QUALITY CENTER AQC
حركز) ( ( (- (: أرض الشركة بإيجاز)

التدريب واملراجعة
-)التدريب واالستشارات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  18 رقم) طفيل  ابن  زنقة  افريقيا 

93150)ابن جرير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عبد هللا املبرد) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عبد هللا املبرد عنوانه(ا)) ( السيد)
دوار تزكي ايت حزال شتوكة ايت باها)

81100)شتوكة ايت باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عبد هللا املبرد عنوانه(ا)) ( السيد)
دوار تزكي ايت حزال شتوكة ايت باها)

81100)شتوكة ايت باها املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)235.

19I

لوكسر للحسابات

CALME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
91 شارع بركان ال7ابق الثاني رقم 9 

، 60000، وجدة املغرب
CALME CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اال7ابق 
الثالث شقة 5 عمارة قي�ضي شارع 
حممد الخاحس - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39191
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALME CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
اال7ابق) (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع) قي�ضي  عمارة  (5 شقة) الثالث 
وجدة) (60000 (- الخاحس) حممد 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد يوسفي حمسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: حمسن) يوسفي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد يوسفي حمسن عنوانه(ا))
زنقة) العاقل  تجزئة  املعارف  حي 
الدهب رقم)3 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

قي7وني) االله  عبد  السيد 
عنوانه(ا))طريق حغنية تجزئة العاقل)
وجدة) (60000  18 زنقة الدهب رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2220.
15I

MOGADOR BUSINESS CENTER

LATY SRVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR BUSINESS CENTER
 Appartement(au 2eme(étage

 Avenue al Aqaba 5-950
 Essaouira ، 44000، ESSAOUIRA

MAROC
LATY SRVICES شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 
2-396 تجزئة تافوكت الصويرة - 

99000 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5593

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  LATY SRVICES الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم)
(- الصويرة) تافوكت  تجزئة  (2-396
: الصويرة املغرب نتيجة ل) (99000 
على) الحصول  حن  املواطنين  حنع 
أراضيهم) على  اآلبار  لحفر  تراخيص 
نشاط) توقف  بالتالي  الفالحية 

الشركة .

و حدد حقر التصفية ب حتجر رقم)

(- الصويرة) تافوكت  تجزئة  (2-396

99000)الصويرة املغرب.)

و عين:

و) الساخي  ( حممد) السيد(ة))

جماعة) ( قدور) أيت  دوار  عنوانه(ا))

املغرب) الصويرة  (99000 املواريد)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)285.

16I

املغتي سعيدة

  واحة ملراني

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املغتي سعيدة

11 زنقة شنكيط شقة 9 ص.ب 

261 الراشدية ، 52000، الراشدية 

املغرب

  واحة ملراني شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

تقوجت  حرزوكة  طاوس الريصاني 

عمالة  الرشيدية -  52950 

الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

))واحة) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ملراني.

أرض الشركة بإيجاز):)•)

أشغال حختلفة

بيع و تركيب انابيب حياه الري) (•

الزراعي

•)نقل البضائع لحساب الغير

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طاوس الريصاني) ( حرزوكة) ( تقوجت)

عمالة))الرشيدية)-))52950)الريصاني)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

500.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

: علوي) ملراني  ادريس   السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.500

للحصة).

السيدة عزيزة اسماعيلي):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

علوي) ملراني  ادريس  السيد 

الريصاني)) توجديت  قصر  عنوانه(ا))

52950)الريصاني الغرب).

اسماعيلي) عزيزة  السيدة 

الريصاني)) توجديت  قصر  عنوانه(ا))

52950)الريصاني الغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

علوي) ملراني  ادريس  السيد 

الريصاني)) توجديت  قصر  عنوانه(ا))

52950)الريصاني الغرب

اسماعيلي) عزيزة  السيدة 

الريصاني)) توجديت  قصر  عنوانه(ا))

52950)الريصاني الغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

11I

GIPROAIR

GARCIAS GILLES CONSEIL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM(N° 484 BUR(N°
 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GARCIAS GILLES CONSEIL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي رقم 989 املكتب رقم 01 - . 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121155
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARCIAS GILLES CONSEIL
تقديم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

الخدحات وحواكبة املقاوالت
-)االستيراد والتصدير.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصناعي رقم)989)املكتب رقم)01 - . 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
((: السيد أارسيا جيل باتريك بيير)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

بيير) باتريك  السيد أارسيا جيل 
 39290 6)شارع دي بيزيرز) عنوانه(ا))

حونتبالن فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
بيير) باتريك  السيد أارسيا جيل 
 39290 6)شارع دي بيزيرز) عنوانه(ا))

حونتبالن فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138198.
18I

GIPROAIR

CEYANPRO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM(N° 484 BUR(N°
 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CEYANPRO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 989 املكتب رقم 10  - 
. حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري):)
121891

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CEYANPRO
تقديم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

الخدحات وحواكبة املقاوالت
-)االستيراد والتصدير.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصناعي رقم)989)املكتب رقم)10  - . 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد فيكنجر كيفن كريستوفر)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد فيكنجر كيفن كريستوفر)

عنوانه(ا))911)طريق الكلفار)51260 

ديوزي فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد فيكنجر كيفن كريستوفر)

عنوانه(ا))911)طريق الكلفار)51260 

ديوزي فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138221.

19I

fiduazizi

CONSTRAMIR
إعالن حتعدد القرارات

fiduazizi

القدس) حي  املختار  عمر  شارع 

شارع عمر املختار حي القدس،)1000،)

العيون املغرب

ذات) »شركة  (CONSTRAMIR

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد»

حدينة) وعنوان حقرها االجتماعي:)

حدينة) (106 رقم) (C بلوك) الوحدة 

 10000  106 رقم) (C بلوك) الوحدة 

العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:)

.22301
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

رفع راس حال الشركة حن) (1- حايلي:)

100000)درهم الى)3500000)درهم)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

رفع راس حال الشركة حن) (1- حايلي:)

100000)درهم الى)3500000)درهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)2391/2022.

20I

GIPROAIR

EVANESCENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

GIPROAIR

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM(N° 484 BUR(N°

 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EVANESCENCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: دوار 

السابعة ملحمديا البور جماعة 

الويدان  - - حراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.106119

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CHARLY JUMPER

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138201.

21I

AZ CONSULTANTS

MAHOLA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULTANTS
191 شارع حسن األول، ال7ابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
MAHOLA MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي إقاحة 

حديقة كاليفورنيا حجمع الكولين 
سيدي حعروف البناية أ ال7ابق 

األول - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
295813

)بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 حاي) (29 في) املؤرخ 
 MAHOLA« حن) الشركة  تسمية 
 ARMONIA« إلى) («MAROC

. »FACILITIES
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832582.
22I

STE HTCPRO SARL

ITSTYLE MENA
إعالن حتعدد القرارات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

ITSTYLE MENA  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 11 شارع 
عقبة شقة 9 أكدال - 10000 

الرباط املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.129215

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة املسير وتعيين حسير جديد

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير البنود)6،)1،)13و)16

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6،7 رقم) بند 
السيد) (- (: الحصص) تفويت  حايلي:)
باسكال كرفانت))999)حصة و السيدة)
نجالء)املعروفي)1)حصة يفوتان جميع)
شارون) االنستين  الى  حصصهما 
كرافنت و احانوييل انستازيا كرافنت

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
شارون) االنستين  (: التسيير) حايلي:)
كرافنت و احانوييل انستازيا كرافنت)

كمسيرتين لشركة ملدة أير حمدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126119.

23I

TARGET PARTNERS

DIGITAL PUBLISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

DIGITAL PUBLISHING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 شارع 
انفا حلتقى زنقة كلو بروفانس 

ال7ابق 9 الشقة ب 108 - 20013 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551095

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL PUBLISHING

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

حجال) في  االستراتيجية  االستشارات 

االتصال والتسويق واإلبداع الرقمي.

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

انفا حلتقى زنقة كلو بروفانس ال7ابق)

الدار) (20013  -  108 ب) الشقة  (9

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد احمد حوحنين):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حممد أحين حوحنين):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حوحنين  احمد  السيد 

دار بوعزة) (29 رقم) (2 اقاحة فيال انفا)

21223)الدار البيضاء)املغرب.

حوحنين) أحين  حممد  السيد 

الحرحين) احام  زنقة  (13 عنوانه(ا))

 20310 املعاريف) (9 شقة) (2 طابق)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حوحنين) أحين  حممد  السيد 

الحرحين) احام  زنقة  (13 عنوانه(ا))

 20310 املعاريف) (9 شقة) (2 طابق)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832512.

29I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

23DIGIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
51 شارع حوريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 90000، حراكش املغرب
23DIGIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
5 إقاحة املنار 1-2 رقم 99 تجزئة 
االزدهار - 90000 حراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100311
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»300.000)درهم»)أي حن)»100.000 
عن) درهم») (900.000« إلى) درهم»)
إدحاج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138088.
25I

AAC AFRIC EXPERTISE

 PACKAGE GLOBAL
SERVICES

إعالن حتعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
  PACKAGE GLOBAL SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: حن7قة 
ح7ار حممد الخاحس النواصر  - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.229313

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
راسمال) تمثل  حصة  (1900 تفويت)

الشركة بالنسب التالية):)
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
السيد) حن  حصة  (1390 تفويت)
شركة) ( Didier FLEURYلفائدة)
 FOURNITURE INDUSTRIEL DU
 Alexandre MAROC)حمثلها السيد)
CELIER))حسجلة في السجل التجاري)

للدار البيضاء)رقم)282521.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
 Didier 10)حصة حن السيد) تفويت)
 AMDP »sas«(لفائدة شركة(FLEURY
 Alexandre السيد) القانوني  حمثلها 
CELIER)حسجلة في السجل التجاري)

بفرنسا رقم)328691395
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
حهاحه) حن  املسير  استقالة  قبول 
تعيين) و  (Didier FLEURY السيد)
حسير جديد للشركة ملدة أير حمدودة)
السيد)Alexandre CELIER)جنسيته)
18AL91020(فرنسية جواز سفر رقم
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تعديل) و  االسا�ضي  النظام  تميين 

املواد)1)و)6)و1)حن النظام االسا�ضي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832191.
26I

SAISS DEVELOPPEMENT SA

SAISS DEVELOPPEMENT SA
إعالن حتعدد القرارات

SAISS DEVELOPPEMENT SA
6، زنقة واصل ابن ع7اء، 30000، 

fes املغرب
 SAISS DEVELOPPEMENT SA

»شركة  املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 6 زنقة 

واصل ابن ع7اء fes 30000 املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11123

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
اإلعالم بوفاة الرئيس أحمد الغواطي

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيد أساحة الغواطي رئيس)

حدير عام جديد
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
الغواطي) السيد جالل  تعيين  حايلي:)

كمتصرف بالشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على حايلي:)

0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3168.
21I

CAGECO

COOK›QUIP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع حممد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
COOK›QUIP شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
الشاوية ال7ابق 1 شقة 12 درب 

عمر  - 20090 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550625
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COOK’QUIP

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السلع املنزلية بالجملة.
زنقة) (62 (: عنوان املقر االجتماعي)

الشاوية ال7ابق)1)شقة)12)درب عمر))

- 20090)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد عصام بن لنميلة):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5000 (: السيد عصام بن لنميلة)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

لنميلة) بن  عصام  السيد 
السلط) ابو  زنقة  (89 رقم) عنوانه(ا))

الدار) (20310 املعاريف) االندل�ضي 

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

لنميلة) بن  عصام  السيد 
السلط) ابو  زنقة  (89 رقم) عنوانه(ا))

الدار) (20310 املعاريف) االندل�ضي 

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832128.

28I

NJ BUSINESS

 STE ASMOR ENGINEERING
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

NJ BUSINESS

حكاتب حرينا حكتب رقم 19 ال7ابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
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 STE ASMOR ENGINEERING
SARL AU  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شارع عبد 
الكريم بن جلون رقم 92 ال7ابق 
السادس حكاتب اشرف  - 30000 

فاس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11981

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير) (2022 يوليوز) (01 املؤرخ في)
في) »االستشارة  حن) الشركة  نشاط 
إلى) استشاري») حهندس  (- التسيير)

»حكتب الدراسات)
الهندسة املدنية)

االشغال املختلفة او البناء».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9090.
29I

cabinet abda conseil et management

TRAVAB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239ال7ابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 96000، 

اسفي اسفي
TRAVAB شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 961 
الزهور  - 96000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6603
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ) ( (TRAVAB الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الزهور)) (961 حقرها اإلجتماعي اقاحة)

(: ل) نتيجة  املغرب  اسفي  (96000  -
التوقف الدائم لنشاط الشركة.

اقاحة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
961)الزهور))-)96000)اسفي املغرب.)

و عين:
الدشيرة) ( ( الحق) عبد  السيد(ة))
حي كاوكي) (01 اقاحة) (51 و عنوانه(ا))
(ة)) اسفي املغرب كمصفي) ( (96000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)511.
30I

Aïd comptable

STE NIHA TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
STE NIHA TRANS  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تيزي  
وسلي املركز تازة - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6561
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NIHA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االحتعة أير حصحوبة لحساب الغير.

تيزي)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وسلي املركز تازة)-)35000)تازة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمن شالح):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
شالح) الرحمن  عبد  السيد 
تازة) املركز  وسلي  ( تيزي) عنوانه(ا))

35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
شالح) الرحمن  عبد  السيد 
تازة) املركز  وسلي  ( تيزي) عنوانه(ا))

35000)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)211.
31I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ATELIER TRAVAUX SUD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 01 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،12000 ،
 STE ATELIER TRAVAUX SUD

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي التقدم 
زنقة بئر كندوز رقم 28 السمارة - 

12000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2195
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER TRAVAUX SUD SARL
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العاحة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 28 رقم) كندوز  بئر  زنقة  التقدم 

السمارة)-)12000)السمارة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

3.500.000)درهم،)حقسم كالتالي:
السيد سناد وليد):))8.150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد سناد وليد عنوانه(ا))تويعة)
السمارة) (01 رقم) ب  بلوك  السالم 

12000)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد سناد وليد عنوانه(ا))تويعة)
السمارة) (01 رقم) ب  بلوك  السالم 

12000)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)136/2022.
32I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

ATLAS GARDENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عمارة 20 شقة رقم 9 شارع حسعود 
الوفقاوي حي السالم، 80010، 

اكادير املغرب
ATLAS GARDENS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 265 

بلوك س تجزئة اسكا  تكيوين  
80652 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52191

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GARDENS

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتصدير املنتوجات الفالحية.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تكيوين)) ( بلوك س تجزئة اسكا) (265

80652)اكادير املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حممـد ادحميد):))39)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: السيد حيشيل حنير حكيم عياد)

33)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد راجي حلمي زكي فهمي):))33 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممـد ادحميد عنوانه(ا))
حممـد) ايت  الراحيقي  زنقة  (225

85123)تزنيت املغرب.

عياد) حكيم  حنير  حيشيل  السيد 

عنوانه(ا))لندن)NW8)لندن بري7انيا.

فهمي) زكي  حلمي  راجي  السيد 

عنوانه(ا))لندن)NW8)لندن بري7انيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حممـد ادحميد عنوانه(ا))
حممـد) ايت  الراحيقي  زنقة  (225

85123)تزنيت املغرب

عياد) حكيم  حنير  حيشيل  السيد 

عنوانه(ا))لندن)NW8)لندن بري7انيا

فهمي) زكي  حلمي  راجي  السيد 

عنوانه(ا))لندن)NW8)لندن بري7انيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)112331.

33I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أنكولي
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب

أنكولي شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 19، زنقة 

الحافة ؛ حرشان - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32523

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يونيو) (21 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

حبلغ) ( أنكولي) الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

الحافة) زنقة  (،19 اإلجتماعي) حقرها 

املغرب) طنجة  (90000 (- حرشان) ؛)

اآلفاق الن7الق) انعدام  ( (: ل) نتيجة 

النشاط.

و حدد حقر التصفية ب)19،)زنقة)

طنجة) (90000 (- حرشان) ؛) الحافة)

املغرب.)

و عين:
)طرالون) ( إيف جيرحان) السيد(ة))

 15003 و عنوانه(ا))زنقة باس7وريل)

فرنسا) ( باريس) ( (15003 باريس)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255981.
39I

cherkaouaudit

CENTRE PRIVE DYS-MOI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger maroc
CENTRE PRIVE DYS-MOI شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 

الشاوية، شارع إبن تاشفين، زنقة 
الشهيد رضا، ال7ابق 9 رقم 21 - 
90000 طنجة اململكة املغربية 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121161
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE PRIVE DYS-MOI
الدعم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األكاديمي والت7وير التربوي.
إقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) تاشفين،) إبن  شارع  الشاوية،)
 -  21 رقم) (9 ال7ابق) رضا،) الشهيد 

90000)طنجة اململكة املغربية).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: صادقي) إيمان  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) صادقي  إيمان  السيدة 
طنجة)90000)طنجة اململكة املغربية)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) صادقي  إيمان  السيدة 
طنجة)90000)طنجة اململكة املغربية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)259315.
35I

ALMOURAJIAA CONSEILS

RIAD CLIN D›OEIL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوتبرة اوريكة الحوز ، 92952، 

حراكش املغرب
RIAD CLIN D›OEIL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 31 
درب السباعية القصبة املشور 
حراكش - 90090 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28021
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (01 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 RIAD CLIN الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 رأسمالها) حبلغ  ( (D’OEIL
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم)
املشور) القصبة  السباعية  درب  (31
املغرب) حراكش  (90090 (- حراكش)

نتيجة ل):)بيع اال صل التجاري.
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رقم) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
املشور) القصبة  السباعية  درب  (31

حراكش)-)90090)حراكش املغرب.)
و عين:

  LOUISE MARIE السيد(ة))
عنوانه(ا)) و  (BUSSON ANNAICK
القصبة) السباعية  درب  (31 رقم)
حراكش) (90090 حراكش) املشور 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131161.
36I

fiduazizi

PANAMA AGRO
إعالن حتعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 1000، 

العيون املغرب
PANAMA AGRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: حدينة 
الوحدة الش7ر الثاني بلوك C رقم 
591 حدينة الوحدة الش7ر الثاني 
بلوك C رقم 591 10000 العيون 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39869

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1-2 رقم) قرار 
حايلي:)-1)تفويت السيد ياسين املقيتي)
1000)حصة لفائدة السيد املص7فى)
السيد حمسين) و  حصة  (500 كالل)
الشكل) تغيير  (2- حصة) (500 حعفى)
ذات) شركة  حن  للشركة  القانوني 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 
املحدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1-2 رقم) بند 
حايلي:)-1)تفويت السيد ياسين املقيتي)
1000)حصة لفائدة السيد املص7فى)
السيد حمسين) و  حصة  (500 كالل)
الشكل) تغيير  (2- حصة) (500 حعفى)
ذات) شركة  حن  للشركة  القانوني 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)26)يوليوز)

2022)تمت رقم)2359/2022.
31I

FISCOFISC

طوب النشرز
إعالن حتعدد القرارات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
طوب النشرز »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: تعاونية 
لحريشية 1 رقم ب2 سيدي احرازم 

فاس - 30000 فاس املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56615

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
زيادة الرأسمال اإلجتماعية للشركة)
ب)100000)درهم عبر حساهمة نقدية)

للشريك الجديد زهاوي حممود
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيد الزهاوي حممود حسير)

ثاني للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص على) (: (1 و) (6 بند رقم)
اإلجتماعي) الرأسمالي  أصبح  حايلي:)
حتمثل في)200000)درهم حقسمة إلى)
2000)حصة إجتماعية ب)100)درهم)
زعبول) السيد  على  حوزعة  للحصة 
السيد) و  حصة  (1000 عزالدين)
و) حصة  (1000 حممود) الزهاوي 
نتيجة لدلك ثم تغيير الشكل القانوني)
الشريك) ذات  م  م  حن ش  للشركة 

الوحيد إلى ش م م)
بند رقم)19:)الذي ينص على حايلي:)
طرف) حن  حسيرة  الشركة  أصبمت 
السيد) و  الدين  عز  زعبول  السيد 
حممود الزهاوي،)كما أصبمت توقيع)
و) املالية  األحور  جميع  في  الشركة 
للشيد) املشترك  توقيع  اإلدارية عبد 
حممود) السيد  و  الدين  عز  زعبول 

الزهاوي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3996.
38I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

كرافان سيراي باي جوويل ش 
 CARAVANSERAI BY - م م

JOELLE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

95، شارع العقبة، ، 99000، 
الصويرة املغرب

كرافان سيراي باي جوويل ش م 
 CARAVANSERAI BY JOELLE - م
SARL AU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حساكنة 
عند فيكوج دو سوس رقم 95 شارع 
العقبة - 99000 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6129
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Jean Jacques (ة)) تفويت السيد)
حصة) (F DEGODENNE 900
حصة) (900 أصل) حن  اجتماعية 
 Jôelle LAGARDE((ة)(لفائدة))السيد

بتاريخ)01)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)289.

39I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

GH ADVISORY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
GH ADVISORY شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 89  زنقة 
البنفسج  - 190 20 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550931
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (25
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVISORY
تقديم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
املساعدة) وخدحات  االستشارات 
املالية) للمؤسسات  التشغيلية 
والشركات الخاصة والهيئات العاحة)
االستراتيجية) األحور  حختلف  في 
والتنظيمية والرقمية واملالية وأيرها.
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أخرى) شركة  أي  في  املشاركة  (-
أو) (، أو االستمواذ) (، لنفس الغرض)

اإلنشاء)،)إلخ.)؛.
89))زنقة) عنوان املقر االجتماعي):)
الدار البيضاء) (20  190 (- ( البنفسج)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: جواد) حدو�ضي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جواد  حدو�ضي  السيد 
الدار) (20  100 ( الحاتم) زنقة  (10

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جواد  حدو�ضي  السيد 
الدار) (20  100 ( الحاتم) زنقة  (10

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)25226.
90I

cofiber(sarl

كابادو كلوب
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، ,11

60300، berkane(maroc
كابادو كلوب شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 

الشهداء حي الحسني - 60300 بركان 
املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2931
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الحسني) حي  الشهداء) شارع  (11«

»شارع) إلى) املغرب») بركان  (60300
الليمون) عمارة  الخاحس  حممد 
ال7ابق االول شقة)3 - 60300)بركان))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2022)تمت رقم)920/2022.
91I

Aïd comptable

 STE MULTITACHES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
 STE MULTITACHES TRAVAUX
DIVERS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 
البركة رقم 29 تازة - 35000 تازة 

املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2625

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (21 املؤرخ في)
 STE MULTITACHES TRAVAUX
املسؤولية) ذات  شركة  ( (DIVERS
 10.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 35000 (- تازة) (29 تجزئة البركة رقم)

تازة املغرب))نتيجة لعدم املردودية).
و عين:

و) ( توزاني) ( عزيز) السيد(ة))
عنوانه(ا))10)درب سيدي علي توزاني)
تازة)35000)تازة املغرب))كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
تجزئة) وفي  (2022 يونيو) (21 بتاريخ)
تازة) (35000 (- تازة) (29 رقم) البركة 

املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)369.
92I

mohammed boumzebra

 SOCIÉTÉ BILADI
 DU COMMERCE ET

IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIÉTÉ BILADI DU

 COMMERCE ET IMMOBILIER
SARL AU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 90، 
ال7ابق الخاحس اقاحة فضاء حكاتب 

بالدي شارع عالل بن عبد هللا - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1291
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SOCIÉTÉ الوحيد) الشريك  ذات 
 BILADI DU COMMERCE ET
حبلغ) ( (IMMOBILIER SARL AU
رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوان)
ال7ابق) (،90 اإلجتماعي) حقرها 
حكاتب بالدي) الخاحس اقاحة فضاء)
 23200 (- هللا) عبد  بن  عالل  شارع 
(: الفقيه بن صالح املغرب نتيجة ل)
و) االجتماعية  و  االقتصادية  االزحة 

كوفيد)19،).
(،90 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
ال7ابق الخاحس اقاحة فضاء)حكاتب)
(- هللا) عبد  بن  عالل  شارع  بالدي 

23200)الفقيه بن صالح املغرب.)
و عين:

و) رديوس  ( سمير) السيد(ة))
 23200 الفقيه بن صالح) عنوانه(ا))
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
(،90 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
ال7ابق الخاحس فضاء)حكاتب بالدي)

شارع عالل بن عبد هللا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تمت  (2022 يوليوز) (25 بتاريخ)

.118/2022
93I

cofiber(sarl

كوفيبير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، ,11

60300، berkane(maroc
كوفيبير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 

الشهداء - 60300 بركان املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.531

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بركان) (60300 (- شارع الشهداء) (11«
الخاحس) حممد  »شارع  إلى) املغرب»)
 3 عمارة الليمون ال7ابق االول شقة)

- 60300)بركان))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2022)تمت رقم)919/2022.
99I

mohammed boumzebra

solaire marocaine sarl au
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH
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BEN SALAH MAROC

solaire marocaine sarl au شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي ا اقاحة 

فضاء بالدي ال7ابق الخاحس 

الرقم 33 شارع عاللل بن عبد هللا - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2959

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)28)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 solaire marocaine(الشريك الوحيد

sarl au))حبلغ رأسمالها)100.000,00 

ا) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 

بالدي ال7ابق الخاحس) اقاحة فضاء)

شارع عاللل بن عبد هللا) (33 الرقم)

املغرب) بن صالح  الفقيه  (23200  -

االقتصادية) االزحة  (: ل) نتيجة 

واالجتماعية و كوفيد)19.

اقاحة) ( التصفية ب) و حدد حقر 

بالدي ال7ابق الخاحس الرقم) فضاء)

33)شارع عاللل بن عبد هللا)-)23200 

الفقيه بن صالح املغرب.)

و عين:

و) راديوس  ( ( سمير) السيد(ة))

 23200 الفقيه بن صالح) عنوانه(ا))

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

اقاحة) ( (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

بالدي ال7ابق الخاحس الرقم) فضاء)

33)شارع عاللل بن عبد هللا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

25)يوليوز)2022)تمت رقم)111.

95I

Auditax Maroc

Waika Food
إعالن حتعدد القرارات

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd(Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 20330 Bd(Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،
CASABLANCA Maroc

Waika Food »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 900, 
شارع الزرق7وني - - لدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.909901

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
بيع)298)حصة حن طرف السيد وليد)
ابراهيم) السيد  لفائدة  االسماعيلي 
حصة حن طرف) (291 بيع) سلبوك؛)
لفائدة) االسماعيلي  وليد  السيد 

السيد جالل زويدة؛)
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
سلبوك) ابراهيم  السيد  استقالة 
حن حنصبه كمسير للشركة و تعيين)

السيد حمسن نواري حسيرا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

توزيع راسمال الشركة بين الشركاء
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
لراسمال) املكونة  الحصص  توزيع 

الشركة بين الشركاء
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
نواري) حمسن  السيد  تعيين  حايلي:)
املقيم بتجزئة النسيم,)شارع املقاوحة)
ال7ابق1),)الشقة م س19,)عمارة)10 

املحمدية),)حسيرا للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831991.
96I

FISCALEX MAROC

FLEUR DE SAFRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
FLEUR DE SAFRAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنيت 

بيزنيس سانتر حي حسلم  تجزئة  بوكار 
ال7ابق 3 شقة رقم 19 باب دكالة 
حراكش - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121125
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 FLEUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DE SAFRAN
ح7عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

(حشغل))تموين حتنقل
التموين املتنقل.

زنيت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بيزنيس سانتر حي حسلم))تجزئة))بوكار)
دكالة) باب  (19 شقة رقم) (3 ال7ابق)

حراكش)-)90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حممد قفازي):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 550 ( (: السيد حممد كمال بيهي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حمسن نوني):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) قفازي  حممد  السيد 
الرباط)00000)الرباط املغرب.

بيهي) كمال  حممد  السيد 
حراكش) (90000 حراكش) عنوانه(ا))

املغرب.
عنوانه(ا)) نوني  حمسن  السيد 

حراكش)90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عز الدين ملعا�ضي عنوانه(ا))

بن كرير)0000)بن كرير بن كرير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138110.
91I

FIDENS CONSEIL

سفير هوه سيرفيس
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

سفير هوه سيرفيس
قي) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
2022)أع7ى رياض سون) 15)يوليوز)
اوف كيش املسجل بالسجل التجاري)
باملحكمة التجارية بمراكش) (11123
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب ديور الجداد درب الشرع)
(- زواية العباسية حراكش) (196 رقم)
90000)حراكش املغرب لفائدة سفير)
هوه سيرفيس ملدة)2)سنة تبتدئ حن)
03)أشت)2022)و تنتهي في)02)أشت)
قيمته) شهري  حبلغ  حقابل  (2029

41.800,00)درهم.
98I

Zirana Maroc

TECHNOCONVEART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue(Med

 Ben(Abdellah(VN ، 46000، SAFI
MAROC
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TECHNOCONVEART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 19 زنقة 
آوريكة حي حونة  آسفي - 96000 

آسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (15 املؤرخ في)
شركة ذات) (TECHNOCONVEART
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (200.000
زنقة آوريكة حي حونة)) (19 اإلجتماعي)
آسفي)-)96000)آسفي املغرب نتيجة)

لهدف أير حمقق و أير حنتج).
و عين:

بوحميلة)) ( عبدالعزيز) ( السيد(ة))
حي) آوريكة  زنقة  (19 عنوانه(ا)) و 
آسفي املغرب) ( (96000 آسفي) ( حونة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
زنقة) (19 وفي) (2022 يونيو) (15 بتاريخ)
  96000 (- آسفي) ( حونة) حي  آوريكة 

آسفي املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)601/2022.

99I

Zirana Maroc

ISO MARINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue(Med

 Ben(Abdellah(VN ، 46000، SAFI
MAROC

ISO MARINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 90 
تجزئة اللة هنية الحمرية - 96000 

آسفي  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (15 املؤرخ في)
 ISO(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 حبلغ رأسمالها) ( (MARINE
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة اللة هنية الحمرية) (90 عمارة)
(: املغرب نتيجة ل) ( آسفي) (96000  -

هدف أير حمقق و أير حنتج.
و حدد حقر التصفية ب عمارة)90 
 96000 (- تجزئة اللة هنية الحمرية)

آسفي))املغرب.)
و عين:

و) بالع7ار  ( ( الحسين) السيد(ة))
عنوانه(ا))عمارة)90)تجزئة اللة هنية)
املغرب) ( آسفي) (96000 ( الحمرية)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)513/2022.
50I

FLASH ECONOMIE

 GROUPEMENT«
 IMMOBILIER

CASABLANCAIS «GICA
إعالن حتعدد القرارات

 GROUPEMENT IMMOBILIER
»CASABLANCAIS «GICA

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها 100.000 درهم

حقر الشركة : الدار البيضاء 99- 
زنقة طاطا

رقم التقييد في السجل 
التجاري:16155

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2022)قرر حا يلي):
لديهم) حسؤولين  ( تعيين) (
األصول) بيع  لتنفيذ  الصالحيات 
حلكية) لسندات  الخاضعة  العقارية 

8381Cاألرا�ضي رقم

إدريس) زنقة  (59 في) املوجودة  و 
الحريزي و رقم))11122C)في)99)زنقة)

طاطا كالتالي:
املزدادة) السالوي  احال  السيدة 
فبراير) (18 بتاريخ) البيضاء) الدار  في 
البيضاء) الدار  في  القاطنة  (1959
اقاحة القصبة عمارة ب)2)ط)02)ولد)

ال7الب ع/ش)
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل  و 

 B155519
في) املزداد  السالوي  ناصر  السيد 
الدار البيضاء)بتاريخ)28)شتنبر)1910  
القاطن في الدار البيضاء)اقاحة حارينا)

بالنكا رقم)12)دار بوعزة)
رقم) الوطنية  للب7اقة  الحاحل 

B528521
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832516 
51I

FLASH ECONOMIE

 bir ghandouz herbes 
naturelles

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 bir ghandouz herbes naturelles 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي العودة 
02 شقة 1 رقم 63 بلوك 01 حركز بير 

كندوز - 13000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22051
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 bir ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ghandouz herbes naturelles
تثمين) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النباتات ال7بية.
عنوان املقر االجتماعي):)حي العودة)
02)شقة)1)رقم)63)بلوك)01)حركز بير)

كندوز)-)13000)الداخلة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة خديجتو اكيليد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة خديجتو اكيليد عنوانه(ا))
حي العودة)02)رقم)63)بلوك)01)حركز)
 13000 ( اوسرد) عمالة  كندوز  بير 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة خديجتو اكيليد عنوانه(ا))
حي العودة)02)رقم)63)بلوك)01)حركز)
 13000 ( اوسرد) عمالة  كندوز  بير 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1203.

52I

EXCELLENTIA Consulting

)AAAJOBS) اااجوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمان عزحي ال7ابق 
6 حكتب 16 شارع الزرق7وني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

اااجوب (AAAJOBS) شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي   202 

شارع عبد املوحن رقم  5 ال7ابق 

السفلي  - 20092 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550115

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اااجوب)

.(AAAJOBS(

االنش7ة) (: أرض الشركة بإيجاز)

املتعلقة بالتشغيل.

 202 ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق) (5 ( رقم) املوحن  عبد  شارع 

البيضاء) الدار  (20092 (- ( السفلي)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: برادرز) كابراند  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خالد حفراح):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الشركة كابراند برادرز عنوانه(ا))

 66 رقم) اسماعيل  حوالي  شارع 

13000)الداخلة املغرب.

السيد خالد حفراح عنوانه(ا))حي)
 28830  909 رقم) (22 بلوك) الفالح 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كرسيت  احين  السيد 

الداخلة) (13000   69 حي املنتزه رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)29913.
53I

ائتمانية ورزازات لإلرشادات

AFFORSEC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ورزازات لإلرشادات
اقاحة تفليت شقة رقم 38 ال7ابق 

الثاني شارع حممد الخاحس ورزازات 
، 95000، ورزازات املغرب

AFFORSEC SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تالت 
تارحيكت ورزازات - 95000 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12091
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFFORSEC SERVICES
:)الحراسة,) أرض الشركة بإيجاز)

النظافة و التشجير.
تالت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ورزازات) (95000 (- تارحيكت ورزازات)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: بوفكري) فاظمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد عبد اإلله حوحني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فاظمة بوفكري عنوانه(ا))
تارحيكت) الجنوبية  الجديد  تكمي 

95000)ورزازات املغرب.
السيد عبد اإلله حوحني عنوانه(ا))
 95000 ورزازات) تارحيكت  تالت 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة فاظمة بوفكري عنوانه(ا))
تارحيكت) الجنوبية  الجديد  تكمي 

95000)ورزازات املغرب
السيد عبد اإلله حوحني عنوانه(ا))
 95000 ورزازات) تارحيكت  تالت 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)21)يوليوز)

2022)تمت رقم)281.

59I

somadik

ARTPHILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

ARTPHILIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
الشهداء زنقة واد املخازن رقم 9 

حكرر - 10000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92511
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTPHILIA

االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
السينمائي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 9 رقم) املخازن  واد  زنقة  الشهداء)

حكرر)-)10000)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 300.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.800 ( (: سيلوم) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد صالح فكاك):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
: سيلوم) لحبيب  سيدي   السيد 
600)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سيلوم  عثمان  السيد 
 11 حي االداري شارع القيروان رقم)

10000)العيون املغرب.
سيلوم) لحبيب  سيدي  السيد 
شارع) االداري  الحي  عنوانه(ا))
 10000  11 رقم) ا  بلوك  القيروان 

العيون املغرب.
عنوانه(ا)) فكاك  صالح  السيد 
شارع حممد الزرق7وني رقم)36)الحي)

االداري))10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سيلوم  عثمان  السيد 
 11 حي االداري شارع القيروان رقم)

10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)2381.
55I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

 STE PHARMACIE PREMIUM
SANTE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC(D(CITE(LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
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 STE PHARMACIE PREMIUM

SANTE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي رقم C303 ورزازات 95000 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12093

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE PREMIUM SANTE

أرض الشركة بإيجاز):)صيدالني)

الشبه) وحستلزحات  حواد  بيع 

الصيدالنية.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحمدي رقم)C303)ورزازات)95000 

ورزازات املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

الزهراء) فاطمة  قبالوي  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الزهراء) فاطمة  قبالوي  السيدة 

 9 عنوانه(ا))تجزئة احزي اسيف رقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الزهراء) فاطمة  قبالوي  السيدة 

 9 عنوانه(ا))تجزئة احزي اسيف رقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)299.
56I

CHICHAOUA GESTION

TOURAM GLACE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
. . ،0 ، .

TOURAM GLACE  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 12 

حكرر حي املسيرة - 91000 شيشاوة 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2195

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOURAM GLACE
-)صناعة) (: أرض الشركة بإيجاز)

حكعبات الثلج
-)بيع حكعبات الثلج

-)تجارة.
 12 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شيشاوة) (91000 (- حكرر حي املسيرة)

اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد الحسن ابو الفرج):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الحسن ابو الفرج عنوانه(ا))

91000)شيشاوة اململكة) حي النهضة)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الحسن ابو الفرج عنوانه(ا))

91000)شيشاوة اململكة) حي النهضة)

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( باحنتانوت) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)282/2022.

51I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

 STE “CAFE ALMAZAR MKS“
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

حكناس ، 10000، حكناس املغرب

 STE “CAFE(ALMAZAR(MKS“

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 

برقم 20 تجزئة النعيم 9/3 حكناس 

حكناس 50050 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36831

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.“CAFE(ALMAZAR(MKS“(SARL

أرض الشركة بإيجاز):)-)حقهى

-)حخبزة.

حتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حكناس) (3/9 تجزئة النعيم) (20 برقم)

حكناس)50050)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد طاهري عبدالعلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد طاهري أيوب)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عبدالعلي) طاهري  السيد 
 6 النعيم) راء) (325 رقم) عنوانه(ا))

حكناس)50000)حكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( أيوب) طاهري  السيد 
جماعة) (380 رياض االسماعلية رقم)
ايت والل عين عرحة حكناس)50000 

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عبدالعلي) طاهري  السيد 
 6 النعيم) راء) (325 رقم) عنوانه(ا))

حكناس)50000)حكناس املغرب
عنوانه(ا)) ( أيوب) طاهري  السيد 
جماعة) (380 رياض االسماعلية رقم)
ايت والل عين عرحة حكناس)50000 

حكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2809.
58I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

PAPUSA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدحــاء الــمــراكـــشـيــيـن حــكــتــب 

رقـــم  9 جليز ، 90000، حراكش 
املغرب

PAPUSA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي امللك 
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املسمى لكليفات قصر اوالدنا  البور  
اوالد حسون دوار  النخلة الحمراء  - 

90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121801
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAPUSA
تقديم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

الخدحات)
التواصل) وسائل  على  حؤثر  (-

االجتماعي))التسويق))و التواصل).
-)حفوض الشراء)/)البيع).

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البور)) ( املسمى لكليفات قصر اوالدنا)
اوالد حسون دوار))النخلة الحمراء))-)

90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حارك جيا كريكوري)):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
كريكوري) جيا  حارك  السيد 
زنقة) (3 النخيل) اقاحة  عنوانه(ا))
حراكش) (90000 ( جليز) الروضة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
كريكوري) جيا  حارك  السيد 
زنقة) (3 النخيل) اقاحة  عنوانه(ا))
الروضة جليز))90000)حراكش فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138988.
59I

3C-AUDIT

EGBS SARL AU
إعالن حتعدد القرارات

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er  étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

EGBS SARL AU  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: حممد 

جمال الدرة تخصيص الحمد شارع 

19 رقم 1 عين السبع الدار البيضاء 

- 20580 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.211391

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

حايلي:)تخفيض رأس املال الحتصاص)

الخسائر

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
طريق) عن  املال  رأس  زيادة  حايلي:)

سائلة) ح7البة  حع  التعويض 

وحستمقة الدفع يمتفظ بها املساهم)

في) واملسجلة  الشركة  ضد  الوحيد 

الحساب الجاري:

على) ينص  الذي  (:03- رقم) قرار 

حايلي:)استمرارية االستغالل

على) ينص  الذي  (:09 رقم) قرار 

املن7قة) أ  الشركة  حقر  نقل  حايلي:)

 211 رقم) األول  الدور  الصناعية 

املحمدية

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

حايلي:)إعادة صياأة القوانين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)821202.

60I

3C-AUDIT

 BUSINESS
 DEVELOPPEMENT

MANAGEMENT  SARL
إعالن حتعدد القرارات

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 BUSINESS DEVELOPPEMENT
MANAGEMENT  SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 19 

شارع دجال حي جذرالدار البيضاء - 
201008 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.195111
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
تمديد أرض الشركة إلضافة) حايلي:)

أنش7ة حعينة
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
 3 للمادة) النسبية  التعديالت  حايلي:)
حن النظام األسا�ضي املتعلقة بغرض)

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

حايلي:)إعادة صياأة القوانين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)821195.
61I

زوبير بوتغماس

STE LAANIGRI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE LAANIGRI شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 

األر�ضي رقم 1أ تجزئة القدس 3 تازة 
تازة 35000 تازة  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6639

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAANIGRI
التغذية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
العاحة/)توزيع املواد الغذائية)/جميع)

املعاحالت التجارية).
ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
3)تازة) 1أ تجزئة القدس) األر�ضي رقم)

تازة)35000)تازة))املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عبد القادر عزي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عبد القادر عزي عنوانه(ا))
تازة) (10 رقم) (6 حجموعة) (3 القدس)

35000)تازة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عبد القادر عزي عنوانه(ا))
تازة) (10 رقم) (6 حجموعة) (3 القدس)

35000)تازة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)380.
62I



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15302

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ILIOS PLAST - SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ILIOS(PLAST - SARLAU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10  شــارع 

الحــريـــة  ال7ــابــق 3  شقـــة رقــم 5  -- 

20120  الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551.033

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ILIOS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PLAST - SARLAU

إعــادة)) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

صنـــع))كـــل))أنـــواع))األزبـــال)..

عنوان املقر االجتماعي):)10))شــارع)

 --   5 3))شقـــة رقــم) ال7ــابــق) ( الحــريـــة)

20120))الدار البيضاء))املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( صـــــاد) تـــوفيـــق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( صـــــاد) تـــوفيـــق  السيد 
إقاحـة املوحديـن زنقـة)9)رقـم)22)الحي)
البيضاء)) الـــدار  ( (20510 املحمـدي)

املغـــرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( صـــــاد) تـــوفيـــق  السيد 
إقاحـة املوحديـن زنقـة)9)رقـم)22)الحي)
البيضاء)) الدار  ( (20510 املحمـدي)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832.608.
63I

ELYX CONSULTING

 ARM CONSULTANTS
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ARM CONSULTANTS

INTERNATIONAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي رقم 33 
ال7ابق العاشر عمارة سميراحيس 

زنقة كمال حممد و زنقة فاكر حممد 
سيدي بليوط  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 2659

العام) الجمع  بمقت�ضى 
نونبر) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) تسمية  تغيير  تم  (2019
 ARM CONSULTANTS« حن)
 ARM« إلى) (« (INTERNATIONAL

.(«(FORMATION
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2020)تمت رقم)128399.
69I

FLASH ECONOMIE

WHITE BLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اعالن بخصوص تأسيس شركة
تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية
عقد عرفي حؤرخ بالبيضاء)بتاريخ)

 2022/09/05
WHITE BLANCA  :التسمية

شارع) (332 ( االجتماعي:) املقر 
 21 شقة) (5 ال7ابق) ابراهيم روداني 

اقاحة ريمان الدار البيضاء
ح7عم)) ( االجتماعي:) الهدف  (

االستيراد))و التصدير التجارة
الشكل القانوني:)ش٠م٠م)

الرأسمال:)حدد رأس حال الشركة)
 1000 الى) حقسم  (100.000.00 ب)

حصة حن قيمة)100)درهم))))))
)نجاة العمراني....500)حصة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)ادريس حجدوبي....)))500)حصة))))))))))))

        
)تسير الشركة حن طرف) التسيير:)

السيد
ادريس حجدوبي))))))

)نجاة العمراني
)اإليداع القانوني))))))

القانوني) اإليداع  أنجز 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تمت  (2021/05/16 في)

         823612
املدة:))99)سنة)))))))

RC(:543021
)الدار البيضاء)في)2022/01/28    
65I

FLASH ECONOMIE

viktoria›s gallery 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

viktoria›s gallery
 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
زنيت بيزنس زنقة حسلم تجزئة 

بوكار ال7ابق 3 رقم 19 باب دكالة 
-  حراكش

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121695

في) حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
 viktoria’s الشركة:) :تسمية 

gallery
بيع) :)شراء) أرض الشركة بإيجاز)

تأجير األعمال الفنية
حركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنيت بيزنس زنقة حسلم تجزئة بوكار)
ال7ابق)3)رقم)19)باب دكالة)-))حراكش
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي
émilien gilbert grivel(السيد

درهم) (100 )حصة بقيمة) ( (1000
للحصة

والعائلية) الشخصية  االسماء)
وحواطن حسيري الشركة

émilien gilbert grivel(السيد(
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 التجارية بمراكش بتاريخ)

2022)تمت رقم)138011.
66I

LE LEGALISTE

FRANCO CANADIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

FRANCO CANADIENNE   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 حكرر 
شارع االطلس املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116599

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املعاريف) االطلس  شارع  حكرر  (21«
املغرب») البيضاء) الدار  (20000  -
الخضراء) املسيرة  شارع  »تقاطع  إلى)
 163 ـ)توين سانتر) وشارع الزرق7وني)
ال7ابق األول ذي الرسم) ـ) (231 رقم) ـ)
  20000  -  .10619/1 رقم) العقاري 

الدار البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832115.
61I

jilovta sarl

 STE ALL SERVICE DE
L›ORIENTAL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE ALL SERVICE DE
L›ORIENTAL  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 زنقة  
جمال الدين االفغاني ال7ابق  االول 

الشقة رقم 03 وجدة  - 60000 
وجدة  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39159

 19 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALL SERVICE DE L’ORIENTAL
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)املختلفة
عمل حوثوق به

تنظيف الحدائق
زنقة)) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)
)االول) جمال الدين االفغاني ال7ابق)
الشقة رقم)03)وجدة))-)60000)وجدة))

املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( البزازي) السيد حممد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: ( البزازي) حممد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( البزازي) السيد حممد 
16)وجدة) ىق) حي برحضان زنقة ف9)

60000)وجدة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( البزازي) السيد حممد 
16)وجدة) ىق) حي برحضان زنقة ف9)

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1191.
68I

FIDU AHLAM

OMEGA GEOMETRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDU AHLAM
 452LOT(SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

OMEGA GEOMETRIQUE   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 اقاحة 
اسكان ياسمين 1 خريبكة - 25000  

خريبكة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5251

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)يونيو)2022)تم اإلعالم)
بندنون)) الرحيم  الشريك عبد  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
حارس) (05 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):
((، ( ( السيد(ة))عبد املجيد بندنون)

196)حصة).
 13 ( (، ( ( احيمة بندنون) السيد(ة))

حصة).
 13 ( (، ( ( بندنون) هند  السيد(ة))

حصة).
 91 ( (، ( حرزاق) ( الزهرة) السيد(ة))

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)356.
69I

FIDU AHLAM

OMEGA GEOMETRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

FIDU AHLAM
 452LOT(SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

OMEGA GEOMETRIQUE   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 اقاحة  
اسكان ياسمين 1 خريبكة - 25000  

خريبكة املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5251

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 يونيو) (29 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 
بندنون عبد املجيد))كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)356.
10I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

JK PAINT&REPAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 151
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
JK(PAINT&REPAIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 اقاحة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة راشد ر�ضى - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129153
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 JK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAINT&REPAIR
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الداخلية) والديكورات  املباني  ت7وير 

والخارجية..
عنوان املقر االجتماعي):)21)اقاحة)
تاشفين) ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
طنجة) (90000 (- ر�ضى) راشد  زنقة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالتالي:

 50 ( (: الختماوي) ليلى  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: الجعنين) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة ليلى الختماوي عنوانه(ا))
حي الشاط زنقة)132)رقم)15 90000 

طنجة املغرب.
السيد يوسف الجعنين عنوانه(ا))
 12 رقم) (15 الحاج املختار زنقة) حي 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة ليلى الختماوي عنوانه(ا))
حي الشاط زنقة)132)رقم)15 90000 

طنجة املغرب
السيد يوسف الجعنين عنوانه(ا))
 12 رقم) (15 الحاج املختار زنقة) حي 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255826.

11I

فيديالر

اسكان مزيان
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديالر
133 ال7ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب

اسكان حزيان شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية ال7ابق 3 شقة 5  - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.909901

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (01 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
)حبلغ) الشريك الوحيد اسكان حزيان)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الحرية) شارع  (10 اإلجتماعي) حقرها 
الدار) (20120  -   5 شقة) (3 ال7ابق)
املنافسة) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

و وباء)كوفيد)19.
و حدد حقر التصفية ب)10)شارع)
 20120  -   5 3)شقة) الحرية ال7ابق)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

حزيان و) ( عبد الرحيم) السيد(ة))
ب) درج  االندلس  رياض  عنوانه(ا))
الشق) عين  (03 شقة) (01 ال7ابق) (3
املغرب) البيضاء) الدار  (20550

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831113.

12I

CHM consulting strategy

 SOCIÉTÉ BOUYADMAR 
 AGRICOLE D’ÉLEVAGE  ET
 D’ENGRAISSEMENT DES

BÉTAILS  SBA2EB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHM consulting strategy
حجموعة ب رقم 119 شارع 

السعديين ، 50020، حكناس املغرب
 SOCIÉTÉ BOUYADMAR 

 AGRICOLE(D’ÉLEVAGE  ET
 D’ENGRAISSEMENT DES

BÉTAILS  SBA2EB(SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
ايكماشن. ايت علي  بلدية ايت 

بورزوين  - 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56155

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ BOUYADMAR ( (:
 AGRICOLE D’ÉLEVAGE  ET
 D’ENGRAISSEMENT DES

. BÉTAILS  SBA2EB SARL
أرض الشركة بإيجاز):)الهدف:

املاشية)) تربية  ( (- الزراعة) (
)أأذية) (- )زراعة) (- -)حشتل) و دواجن)
زراعية))-))صناعة زراعية))-))تعبئة))-))
توريد))-))تجهيز)-))تعبئة))-)))))))))استيراد)
)-))أعمال حتنوعة) )-))تجارة) وتصدير)
عن) الزراعية  األرا�ضي  استغالل  (-
إيجارها) أو  أو شرائها  تأجيرها  طريق 
املناقصات) جميع  في  واملشاركة  (،

العاحة أو الخاصة بشكل عام.
والتفاوض) وتصدير  استيراد 
لألنش7ة) الالزحة  املواد  جميع  على 
على) االستمواذ  للمجتمع.) ( املتعلقة)

حمتلكات أو حصالح))في أي حبنى)،
والهندسة) العاحة  األشغال  ( ( (

املدنية.
املعاحالت) أعم جميع  وبشكل  ( ( (
األوراق) أو  الصناعية  أو  التجارية 
املالية أو املالية تتعلق بشكل حباشر)

أو أير حباشر)،)جزئًيا أو كلًيا بأي حن
حن) أعاله  املحددة  الكائنات  ( (
الكاحل) الت7وير  تع7ي  أن  املحتمل 

للشركة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ايت) بلدية  ( علي) ايت  ايكماشن.)
بورزوين))-)51000)الحاجب املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: ( بويدحار) حميد  السيد 
حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

السيد عبد الغاني بويدحار)):))300 
حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

بويدحار) الغاني  عبد  السيد 
علي)) ايت  ايكماشن.) دوار  عنوانه(ا))
بلدية ايت بورزوين)51000)الحاجب)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بويدحار  حميد  السيد 
بلدية ايت) ( ايت علي) دوار ايكماشن.)

بورزوين)51000)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2698.
13I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

أزتوت كونساي إسيرفيس
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
أزتوت كونساي إسيرفيس شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 شارع 
رحال املسكيني ال7ابق2 عمارة 5  - 

20015 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.523999

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
كونساي) أزتوت  الوحيد  الشريك 
 10.000 رأسمالها) حبلغ  ( إسيرفيس)
 30 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
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شارع رحال املسكيني ال7ابق2)عمارة)
5  - 20015)البيضاء)املغرب نتيجة ل)

:)إنتهاء)الغرض االجتماعي.
و حدد حقر التصفية ب)93)شارع)
(، (9 شقة) (، (5 ال7ابق) (، عمر الخيام)
إقاحة اسماعيل))-)20950)))البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) أزطوط  ( نصرهللا) السيد(ة))
النواصر) ( جوهرة) إقاحة  عنوانه(ا))
النواصر) (28 شقة) (03 عمارة) (02
املغرب كمصفي) ( البيضاء) ( (21223

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)29529.
19I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات)

القـانـونيـة

DISTRIGOAL
إعالن حتعدد القرارات

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع حكـة عمـارة صـوحأصيـل 
ال7ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

10000، العيـون املغـرب
DISTRIGOAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: حـي 
الـوكـالـة 01 بلـوك ف رقـم 139 

العيـون  - 10000 العيــون املغـرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
حصص) حجمـوع  •تفـويت  حايلي:)
لفـائـدة) اشبـان  ادريس  )500حصـة))
يسـن عـزوز؛)•تغييــرالشكـل القــانـونـي)
للشـركـة حـن شـركـة ذات املسؤوليـة)

املسـؤوليـة) ذات  لشـركـة  املحـدودة 
•قبـول) ؛) واحـد) ملساهـم  املحـدودة 
استقـالـة ادريس اشبـان حـن حنصبـه)
كمسيـر للشـركـة؛)•تعييـن يسـن عـزوز)

كمسيـر وحيـد للشـركـة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
حبلغ) في  حدد  الرأسمال:) حايلي:)
إلى) حقسمة  درهم  (100.000،00
درهـم) (100 فئة) حن  حصة  (1000
ويملكهـا بـالكـاحـل السيـد يسن عـزوز)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)22/2922.

15I

PUSH CENTER

M&C CHAMS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
M&C(CHAMS(PROMO  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

ايميل زوال زنقة ريتيل ال7ابق 11 
الشقة 29 الدار البيضاء الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.910399

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ) ( ( (M&C( CHAMS( PROMO
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
زوال) ايميل  شارع  اإلجتماعي  حقرها 
 29 الشقة) (11 ال7ابق) ريتيل  زنقة 
 20000 الدار البيضاء)الدار البيضاء)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تداعيات اقتصادية).

شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 11 ال7ابق) ريتيل  زنقة  زوال  ايميل 
الدار) البيضاء) الدار  (29 الشقة)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) الوالي  ( ابراهيم) السيد(ة))
عنوانه(ا))35)تجزىة رياض الياسمين)
طريق عين الشق فاس)20000)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832193.
16I

FIDOLIN

TIHE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TIHE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 اقاحة 
قاديري رقم 1 سيدي حو�ضى سال  

سال 11060 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 حارس) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عباس ركالحة) (ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (900
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
فبراير) (10 بتاريخ) ركالحة  ( جمال)

.2022
عباس ركالحة) (ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (100
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

فبراير) (10 بتاريخ) نزهاني  ( حممد)
.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (09 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39096.
11I

FIDOLIN

TIHE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TIHE TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي سكتور 

نهضة زنقة زكورة رقم 1808 ال7ابق 
االول العيايدة سال سال 11060 سال 

املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 فبراير) (10 املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))نزهاني)

حممد كمسير وحيد
تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (09 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39096.
18I

FIDOLIN

TIHE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TIHE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي سكتور 

نهضة زنقة زكورة رقم 1808 ال7ابق 
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االول العيايدة  سال 11060 سال 
املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30983
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)فبراير)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) زكورة  زنقة  نهضة  »سكتور 
سال) ( العيايدة) االول  ال7ابق  (1808
اقاحة) (31« إلى) سال املغرب») (11060
قاديري رقم)1)سيدي حو�ضى سال)31 
سيدي حو�ضى) (1 اقاحة قاديري رقم)

سال)11060)سال))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (09 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39096.
19I

FIDOLIN

TIHE TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TIHE TRAVAUX شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي 31 اقاحة 
قاديري رقم 1 سيدي حو�ضى سال 

SALE 11500 سال املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 فبراير) (10 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
ح7عم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (09 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39096.
80I

FIDOLIN

TIHE TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TIHE TRAVAUX شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان حقرها االجتماعي 31 اقاحة 
قاديري رقم 1 سيدي حو�ضى سال 

سال 11060 سال .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تمويل) 09)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (09 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39096.
81I

FIGENOUV

A.M ITKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، حكناس املغرب
A.M ITKAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 96 
حرجان 9 ال7ابق االول   - 50050 

حكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.96399

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (31 في) املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية) (A.M ITKAN
 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم)
96)حرجان)9)ال7ابق االول)))-)50050 
حكناس املغرب نتيجة لعدم تمقيق)

االهداف املس7رة لشركة.
و عين:

و) اجهبلي  ( احمد) السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)62)حرجان)1)الش7ر)1 
(ة)) 50050)حكناس املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 96 رقم) وفي  (2022 حاي) (31 بتاريخ)
 50050 (- ( االول) ال7ابق  (9 حرجان)

حكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)559.
82I

LAVAGE EL FADILI

LAVAGE EL FADILI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAVAGE EL FADILI
615 الهناء 1 قلعة السراأنة ، 
91000، قلعة السراأنة املغرب

LAVAGE EL FADILI شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 615 الهناء 

1 قلعة السراأنة - 91000 قلعة 
السراأنة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5333

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAVAGE EL FADILI
-تنظيف) (: أرض الشركة بإيجاز)

وصيانة السيارات
-)صيانة البنايات

-)انتاج وبيع حواد النظافة.
 615 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 91000 (- السراأنة) قلعة  (1 الهناء)

قلعة السراأنة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 900 ( (: الفاضيلي) ر�ضى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد ر�ضى الفاضيلي))عنوانه(ا))
قلعة) (91000  111 حي القدس رقم)

السراأنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ر�ضى الفاضيلي عنوانه(ا))
قلعة) (91000  111 القدس) حي 

السراأنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة))بتاريخ)28 
يوليوز)2022)تمت رقم)301/2022.
83I

الناظور للحسابات

PHARMA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

الناظور للحسابات
شارع االحير سيدي حممد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
ال7ابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
PHARMA CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الفن زنقة 50 رقم 19 أوالد براهيم 
الناظور 62000 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.19931

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 50.000« أي حن) درهم») (950.000«
عن) درهم») (1.000.000« إلى) درهم»)
إدحاج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3381.
89I

CHICHAOUA GESTION

HASH MEDIA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
. . ،0 ، .

HASH MEDIA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حرآب 
تابع لرقم 380 حي املسيرة - 91000 

شيشاوة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2199
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 HASH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDIA
(- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تسييروكالة تسويق رقمي
تركيب شبكة الحاسوب وادارة) (-

السيرفر
-)تجارة

-)استيراد و تصدير.

حرآب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 91000 (- 380)حي املسيرة) تابع لرقم)

شيشاوة اململكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حمزة بنهر):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) بنهر  حمزة  السيد 

اململكة) شيشاوة  (91000 الزهراء)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حي) عنوانه(ا)) بنهر  حمزة  السيد 

اململكة) شيشاوة  (91000 الزهراء)

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( باحنتانوت) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)289/2022.

85I

jilovta sarl

STE SIMU GROUP

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE SIMU GROUP  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 زنقة 

جمال الدين االفغاني ال7ابق 1 

العمارة رقم 03 وجدة  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39199

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SIMU GROUP

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حعدات البناء

استيراد و تصدير

زنقة) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 ال7ابق) االفغاني  الدين  جمال 

 60000 (- ( وجدة) (03 رقم) العمارة 

وجدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد حممد ملخنت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: ( ملخنت) حممد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ملخنت) حممد  السيد 

اسبانيا))60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( ملخنت) حممد  السيد 

اسبانيا))60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1136.

86I

Aïd comptable

STE KAQPRICHIE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Aïd comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE KAQPRICHIE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : اقاحة 

شاحة شارع قسو حداح ال7ابق 

االول رقم 9 تازة - 35000 تازة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (23 املؤرخ في)

ذات) شركة  (STE KAQPRICHIE

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد حبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

اقاحة) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 

شاحة شارع قسو حداح ال7ابق االول)

املغرب) تازة  (35000 (- تازة) (9 رقم)

نتيجة لعدم املردودية.

و عين:

و) توزاني  ( عزيز) السيد(ة))

عنوانه(ا))10)درب سيدي علي توزاني)

تازة)35000)تازة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

اقاحة) وفي  (2022 يونيو) (23 بتاريخ)

شاحة شارع قسو حداح ال7ابق االول)

رقم)9)تازة)-)35000)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)361.

81I
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louardi compta

F2SJ PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي حكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

F2SJ PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

حعلة عين الشقف فاس - 36122 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13389

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 F2SJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRO

حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للتكوينات املستمرة

اشغال) و  البناء) اشغال  حقاول 

عاحة.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 36122 (- فاس) الشقف  عين  حعلة 

فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 2.500 ( (: سعد) سباعي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

هشام) حموحي  جاحعي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.500 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعد  سباعي  السيد 
االندلس) (393 فيال) البديع  حدائق 
فاس) يعقوب  حوالي  الشقف  عين 

36122)فاس املغرب.
هشام) حموحي  جاحعي  السيد 
2)بلوك ب حي) 1)زنقة) عنوانه(ا))رقم)
واد فاس فاس)30090)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعد  سباعي  السيد 
االندلس) (393 فيال) البديع  حدائق 
فاس) يعقوب  حوالي  الشقف  عين 

36122)فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3999.
88I

EXAUDICO

BMPAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC
BMPAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 131 شارع 
أنفا، إقاحة ازور، ال7ابق 11, رقم 
11B - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550905

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BMPAR
أرض الشركة بإيجاز):)-)املشاركة)
في رأس املال في املغرب وفي الخارج في)

الشركات القائمة أو الناشئة)؛

واملتاجرة بشكل) والبيع  الشراء) (-
األسهم) أو  املالية  األوراق  في  عام 
أشخاص) عن  الصادرة  األسهم  أو 
أشخاص) أو  طبيعيين  أو  اعتباريين 

عاديين..
 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(,11 ال7ابق) إقاحة ازور،) شارع أنفا،)
البيضاء) الدار  (11B - 20000 رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: ( السيد حممد سعد برادة))
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيدة أحل القادري):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة أيتة برادة))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (: ( (
للحصة.

حصة) (100 ( (: ( السيد علي برادة))
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد سعد برادة))
حكة،) طريق  (,8 رقم) عنوانه(ا)) (
تجزية كرم كاليفورنيا))20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) القادري  أحل  السيدة 
كرم) تجزية  حكة،) طريق  (,8 رقم)
البيضاء) الدار  (20000 ( كاليفورنيا)

املغرب.
السيدة أيتة برادة))

حكة،) طريق  (,8 رقم) عنوانه(ا)) ( (
تجزية كرم كاليفورنيا))20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
رقم) عنوانه(ا)) ( السيد علي برادة))
8,)طريق حكة،)تجزية كرم كاليفورنيا))

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد سعد برادة))

حكة،) طريق  (,8 رقم) عنوانه(ا)) (
تجزية كرم كاليفورنيا))20000)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832590.
89I

NOTAIRE

»GILLES - ABRASIFS» شركة 
مجهولة االسم

شركة التوصية باألسهم 
تأسيس شركة

ديـوان االسـتـاذة سـكـيـنة الـوافي 
زاوية شارع الحسن الثاني وزنقة 

حممد املكنا�ضي  (زنقة أانا سابقا) 
رقم -1 حكناس

الهـاتف :  05 35 52.50.9505 
» GILLES – ABRASIFS »  شركة 

حجهولة االسم
تأسيس شركة حجهولة االسم 

بـمقت�ضى عقدعرفي حرر بتـاريخ) (
وضعت) قد  (،1993 يوليوز) (26

القوانين االساسية و التي)
خصائصها))كالتالي):)

 GILLES(–(شركة حجهولة االسم(«
ABRASIFS)»)))الـتسميـة):

)املوضوع):)
في) (، الشركة) حن  الغرض  (-
،)هو إنشاء،)استغالل شركة) املغرب)
تجارية،)االستيراد والتصدير،)تمويل)
وعلى) للصناعة  املنتجات  وتصنيع 
الحاكة،) املنتجات  الخصوص  وجه 
املشاركة في الحصص بجميع أشكالها)
يتم) أو  القائمة  الشركات  جميع  في 

إنشاؤها بكائن حشابه أو حرتبط.
جميع العمليات) (، وبشكل عام) (-
املالية،) التجارية،) الصناعية،)
أو) حباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 
أير حباشر بموضوع الشركة وكذلك)
بجميع األشياء)املماثلة األخرى أو التي)

قد تعزز ت7وير أعمال الشركة.
(،19 :)حكنـاس)–) الـمقـراالجتمـاعي)

زنقة شفشاون
حن) ابتداء) سنة  (99 (: الــمــدة)

تأسيس الشركة.)
درهــــم) ( (500.000,00: الـراسمــال)
فـئة)) حن  سهم  (500 ( الــى) حقســمة 
درهــــم حمررة كلها حن طرف) (1.000

سبعة)(01) أشخاص ذاتيين.
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:)تسير الشركة حن طرف)) التسيير)

 06 لـمدة) (، أبنصور) رفائيل  السيد 

سنوات).

واالكتتاب) بالدفع  التصريح  ان 

بن) السالم  عبد  االستاذ  تلقاه  قد 

 02 بتاريخ) بمكناس،) حوثق  شقرون 

نونبر)1993.

فان) (،1993 نونبر) (10 بتاريخ)

قد) التأسي�ضي  العام  الجمع  حمضر 
ابنصور) رفائيل  السيد  تعيين  قرر 

 (06) ستة) ملدة  وحيد،) حسيراداري 

سنوات

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بـمكناس.)

للخالصة واالشهار

90I

COMPTE A JOUR

S.Q LACHKAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

S.Q LACHKAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

الثانوية الجديدة بني انصار  - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29931

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 S.Q (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LACHKAR
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتوزيع املواد الغذائية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( انصار) بني  الجديدة  الثانوية 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لشقار) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حممد لشقار عنوانه(ا))حي)
الناظور) (62000 الناظور) بويزرزارا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد لشقار عنوانه(ا))حي)
الناظور) (62000 الناظور) بويزرزارا 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3515.
91I

jilovta sarl

RABIE CALL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

RABIE CALL شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 36 شارع 
الدرفوفي ال7ابق 2 العمارة رقم 8 

وجدة  - 60000 وجدة املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39099

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حص7فى ربيع)) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

حهدي حميو))بتاريخ)06)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2209.

92I

كافجيد

WATERPOOLMAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 حجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

WATERPOOLMAROC شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة ال7ابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551215

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WATERPOOLMAROC

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)واألعمال املختلفة.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

(- ال7ابق السفلي بوركون) الشراردة 

20053)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املتوكل) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املتوكل  هشام  السيد 

عمارة) (01 س) م  (2 الشرف) تجزئة 

الدار) (20202 األلفة) (19 شقة) (01

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املتوكل  هشام  السيد 

عمارة) (01 س) م  (2 الشرف) تجزئة 

الدار) (20202 األلفة) (19 شقة) (01

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832131.

93I

حكتب الرياني للمماسبة

 STE CABINET AVENCY
CONSULTING

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

حكتب الرياني للمماسبة

شارع حممد داود رقم230  ت7وان ، 

93090، ت7وان املغرب

 STE CABINET AVENCY

CONSULTING شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي تجزئة 

كولخيو ان7رنادو زنقة 33 طريق 

الركايع ال7ابق االول طنجة - 90000 

ت7وان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.60829

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يوليوز) (06 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
 DOMICILIATION DES

.   SOCIÉTÉS AU MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1829.

99I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SANAZ PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SANAZ PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551011
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANAZ PRO
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
إقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البسمة)2)عمارة)2)رقم)8)عين السبع)
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد السقلي عمار):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: حراد) الشروقات  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اشهل احمد):))390)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمار  السقلي  السيد 

السالم) زين  اقاحة  القدس  حي 

 20000 البرنو�ضي) (1 زنقة) (20 عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد الشروقات حراد عنوانه(ا))

سيدي) (9 رقم) (2 زنقة) (2 البرنو�ضي)

الدارالبيضاء) (20000 البرنو�ضي)

املغرب.

السيد اشهل احمد عنوانه(ا))حي)

سيدي) (31 رقم) (13 زنقة) الرحماني 

حوحن)20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عمار  السقلي  السيد 

السالم) زين  اقاحة  القدس  حي 

 20000 البرنو�ضي) (1 زنقة) (20 عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب

السيد الشروقات حراد عنوانه(ا))

سيدي) (9 رقم) (2 زنقة) (2 البرنو�ضي)

الدارالبيضاء) (20000 البرنو�ضي)

املغرب

السيد اشهل احمد عنوانه(ا))حي)

سيدي) (31 رقم) (13 زنقة) الرحماني 

حوحن)20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832695.

95I

حوثق

EL MAJARI EL KOUBRA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حوثق

حي املسيرة 01 شارع املسجد ال7ابق 

الثاني رقم 08 . ، 13000، الداخلة 

املغرب

EL MAJARI EL KOUBRA  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 1192/01  - 13000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22059

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAJARI EL KOUBRA

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 13000  -   01/1192 العركوب رقم)

الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

حكتار) ولد  السيد سيدي حممد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حكتار) ولد  السيد سيدي حممد 
عنوانه(ا))حي الرحمة شارع العلويين)

الرقم)51 13000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حكتار) ولد  السيد سيدي حممد 
عنوانه(ا))حي الرحمة شارع العلويين)

الرقم)51 13000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
يوليوز)2022)تمت رقم)1209/2022.

96I

THE OFFICE

FishAlim
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
FishAlim شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملوحن ال7ابق 02 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551211

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FishAlim
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السمك.
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 119 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (02 ال7ابق) عبداملوحن  شارع 
الدار) (200000 البيضاء) الدار  (18

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد عمار عبدالسالم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: السيد عمار عبدالسالم)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عمار عبدالسالم عنوانه(ا))
 1 شقة) أ2) عمارة  سفيان  إقاحة 
 20000 البيضاء) حعروف  سيدي 

casablanca)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عمار عبدالسالم عنوانه(ا))
 1 شقة) أ2) عمارة  سفيان  إقاحة 
 20000 البيضاء) حعروف  سيدي 

casablanca)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832129.
91I

THE OFFICE

ZIRKONOS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
ZIRKONOS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملوحن ال7ابق 02 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551213

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZIRKONOS

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األجهزة ال7بية.

 119 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) (02 ال7ابق) عبداملوحن  شارع 

الدار) (200000 البيضاء) الدار  (18

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

عبدالوي) علوي  علي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

(: عبدالوي) علوي  علي  السيد 

1.000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عبدالوي) علوي  علي  السيد 

الدار) (20000 املغرب) عنوانه(ا))

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عبدالوي) علوي  علي  السيد 

الدار) (20000 املغرب) عنوانه(ا))

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832130.

98I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ALTER PARTNERS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 
صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب
ALTER PARTNERS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 118-01 - 13000 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1225

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 SOUMIA EL (ة)) تفويت السيد)
اجتماعية) حصة  (MAJDOUB 100
)السيد) 100)حصة لفائدة) حن أصل)
 COHEN PAUL MAKLOUF (ة))

بتاريخ)26)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1220.
99I

فيديالر

قهوة ز 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيديالر
133 ال7ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب

قهوة ز 3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع احيل زوال و شارع سان حيشال 

ال7ابق السفلي عمارة ب حمل 
3 الدار البيضاء  - 20082 الدار 

البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.959911

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (01 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 500.000 حبلغ رأسمالها) ( (3 قهوة ز)

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

زاوية شارع احيل زوال و شارع سان)

ب) عمارة  السفلي  ال7ابق  حيشال 

حمل)3)الدار البيضاء))-)20082)الدار)

البيضاء))املغرب نتيجة ل):)املنافسة و)

وباء)كوفيد)19.

زاوية) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

شارع احيل زوال و شارع سان حيشال)

حمل) ب  عمارة  السفلي  ال7ابق 

الدار) (20082 (- ( البيضاء) الدار  (3

البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) شكري  ( ( رشيدة) السيد(ة))

 1 زنقة) (2 التيسير) حي  عنوانه(ا))

الدار) (20530 الدار البيضاء) (28 رقم)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)829665.

100I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ALTER PARTNER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب
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ALTER PARTNER  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 118-01 - 13000 

الداخلة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1225

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2022)تم تعيين) 01)يوليوز) املؤرخ في)

 PAUL((ة)حسير جديد للشركة السيد

MAKLOUF COHEN)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1220.

101I

global compta et conseils

BELFERME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

global compta et conseils

10,شارع ابن توحرت ال7ابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

BELFERME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي شارع 

اليمن اقاحة الساحل رقم 10 

ال7ابق الرابع رقم 11 - 90000 

طنجة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19961

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)2022)تم تمويل)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

املحاصة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1961.

102I

FIDUNAYA

NAMEZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNAYA
 RUE NAJIB MAHFOUD 21

 GAUTHIER ، 20060، casablanca
maroc

NAMEZI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 89 زنقة 
ابن فارس الدارالبيضاء - 20900 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599261
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAMEZI
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

.RESTAURATION
زنقة) (89 (: عنوان املقر االجتماعي)
 20900 (- الدارالبيضاء) فارس  ابن 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد املهدي القادري):))33)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة نادية القادري):))39)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة زينب بنكيران):))33)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد املهدي القادري عنوانه(ا))
28)زنقة لوريلي باريس فرنسا)15015 

باريس فرنسا.

السيدة نادية القادري عنوانه(ا))
 20150 ( رسين) حي  حزار  زنقة  (1

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) بنكيران  زينب  السيدة 
  9 الشقة) (9 ال7ابق) زنقة ستين  (15

20300)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة نادية القادري عنوانه(ا))
 20150 ( رسين) حي  حزار  زنقة  (1

الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) بنكيران  زينب  السيدة 
  9 الشقة) (9 ال7ابق) زنقة ستين  (15

20300)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830619.

103I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ESPACE DEVELOPPEMENT
إعالن حتعدد القرارات

ESPACE DEVELOPPEMENT

شركة حساهمة
رأسمالها: 212.905.000   درهم

حقرها االجتماعي: 216 شارع 

الزرق7وني، الدار البيضاء

 RC(n° 176.237 – IF(N° 401 571

96

العام) الجمع  حمضر  بموجب 

حاي) (12 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2022،)تقرر حا يلي:

كوثر) السيدة  استقالة  -حعاينة 

جوهراتي حن حهاحها كمتصرفة وذلك)

بعد استقالتها بتاريخ)12أبريل)2022.

برادة،) يوسف  السيد  -تعيين 

 05 بتاريخ) حزداد  الجنسية،) حغربي 

يناير)1981)والقاطن بليساسفة،)حي)
ــ)الدار) الليمون،)زنقة)36)رقم91/93)

 BE136619رقم وطنيته  البيضاء،)

كمتصرف جديد للشركة.

االدارة) حجلس  حمضر  بموجب 
تقرر) (،2022 حاي) (12 املنعقد بتاريخ)

حا يلي:

كوثر) السيدة  استقالة  -حعاينة 

عاحة) كمديرة  حهاحها  حن  جوهراتي 

للشركة.

الشرايبي،) يميى  السيد  -تعيين 

رقم)) وطنيته  الجنسية،) حغربي 

أنافي،) بإقاحة  القاطن  BE192856و 

الهادي) عبد  ،شارع  (9 رقم) فيال 

بوطالب،)حي الحسني الدار البيضاء،)

بصفته حدير عام جديد للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

832999بتاريخ) عدد) تمت  البيضاء)
26)يوليوز2022.

حلخص قصد النشر

109I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE TRANSPORT EL
HATHATE SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

39000  املغرب تاونات، 39000، 

تاونات املغرب

 STE TRANSPORT EL HATHATE

SARL AU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارغ 

أنوال حي الرحيلة تاونات - 39000 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT EL HATHATE SARL

.AU
أرض الشركة بإيجاز):)االيستيراد)

و التصدير.
شارغ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 39000 (- تاونات) الرحيلة  حي  أنوال 

تاونات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد اله7هاط حممد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد اله7هاط حممد عنوانه(ا))
تاونات) الرحيلة  حي  أنوال  شارغ 

39000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد اله7هاط حممد عنوانه(ا))
تاونات) الرحيلة  حي  أنوال  شارغ 

39000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)يوليوز) االبتدائية بتاونات))بتاريخ)

2022)تمت رقم)915.
105I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ASOMAR TRAV SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
39000  املغرب تاونات، 39000، 

تاونات املغرب
 STE ASOMAR TRAV SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

ال7اهر حزراوة تاونات - 39000 
تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2153

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASOMAR TRAV SARL AU
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العاحة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
 39000 (- تاونات) حزراوة  ال7اهر 

تاونات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عمر) حستعد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عمر  حستعد  السيد 

تاونات)39000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عمر  حستعد  السيد 

تاونات)39000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)يوليوز) االبتدائية بتاونات))بتاريخ)

2022)تمت رقم)910.
106I

hi pro

HI PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

hi pro
أحل 1 ج5 رقم 121 حي اليعقوب 
maroc املنصور، ، 10053، الرباط

HI PRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي أحل 1 ج5 
رقم 121 حي اليعقوب املنصور، - 

10053 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 نونبر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))زكرياء)عنفيفن))
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (5.000
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000
نونبر) (19 بتاريخ) الحاضري  توفيق 

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126661.
101I

PROXY FINANCE

SMN TRAVEL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع  يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�ضي ، عمارة رقم  29 
(فضاء الصفوة) ، ال7ابق الثالث ، 
حكتب رقم 23 ، 90000، حراكش 

املغرب
SMN TRAVEL شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

سيدي حو�ضى الزحاف أسول املدينة 
حراكش - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121191
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SMN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAVEL
دار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الضيافة أو رياض.
زنقة) (61 (: عنوان املقر االجتماعي)
سيدي حو�ضى الزحاف أسول املدينة)

حراكش)-)90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
العربي) حممد  البهتري  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العربي) حممد  البهتري  السيد 
 51100 هايانج) زنقة  أ  (2 عنوانه(ا))
حراكش) (90000 فرنسا) نوف شيف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العالي) عبد  البركاوي  السيد 
عنوانه(ا))املحاحيد5)رقم)199حراكش))

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)-.
108I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 SARDID INTERNATIONAL
TRANSPORT   SARIFT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

SARDID INTERNATIONAL
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TRANSPORT   SARIFT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 916 حي 
املسيرة جماعة شيشاوة, اقليم 

شيشاوة. - 91000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2151
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SARDID INTERNATIONAL

.TRANSPORT   SARIFT
-1حقاول) (: أرض الشركة بإيجاز)

في النقل الدولي للبضائع.
الوطني) النقل  في  حقاول  (2-
والحساب) الغير  لحساب  للبضائع 

الخاص)
لالستيراد) وسيط  تاجر  (3-

والتصدير.)
املختلفة) األشغال  في  -9حقاول 

والبناء..
 916 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقليم) شيشاوة,) جماعة  املسيرة  حي 

شيشاوة.)-)91000)شيشاوة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 390 (: صرديد) سوحية  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
السيد حممد صرديد):)330)بقيمة)

100)درهم.
بقيمة) (330 (: السيد علي صرديد)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة سوحية صرديد عنوانه(ا))
حي املسيرة رقم)916)شيشاوة)91000 

شيشاوة املغرب.

عنوانه(ا)) صرديد  حممد  السيد 
حي املسيرة رقم)916)شيشاوة)91000 

شيشاوة املغرب.
السيد علي صرديد عنوانه(ا))حي)
 91000 شيشاوة) (916 رقم) املسيرة 

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة سوحية صرديد عنوانه(ا))
حي املسيرة رقم)916)شيشاوة)91000 

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( باحنتانوت) االبتدائية 
يوليوز)2022)تمت رقم)285/2022.
109I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 CONSULTING INVESTING
MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CONSULTING INVESTING

MAGHREB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي دار 
التون�ضي دائرة البور الويدان تجزئة 

9 - 90000 حراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35859

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
استغالل دور الضيافة أو الرياض
عمليات) أو  العمارات  وشراء) بيع 

أخرى عقارية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138203.
110I

FLASH ECONOMIE

SACOM
إعالن حتعدد القرارات

SACOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 5.000.000 درهم

حقرها االجتماعي: الدار البيضاء  
21,19 احمد أالي

رقم التقييد في السجل التجاري: 
1395

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ بتاريخ)21)أبريل)2022)تمت:

 9500 بـ) التبرع  على  -املوافقة 
حصة بين اإلخوة)؛

النظام) حن  (1 الفصل) تعديل 
األسا�ضي للشركة املتعلق بالرأسمال)

االجتماعي
ت7وير الغرض املؤس�ضي للشركة)
املتعلقة) (، (2 رقم) املادة  وتعديل 

بغرض الشركة:
(، التجارة بأي شكل حن األشكال)
الشراء)،)االستيراد)،)تصدير أو بيع أو)

تأجير:
وحعدات) املائدة  أدوات  -أصناف 
التشغيل واألثاث الخارجي و الداخلية)
والفنادق) واإلدارات  للمجتمعات 
املالبس) وكذلك  واملقاهي  وامل7اعم 

املهنية
واللوازم) اآلالت واملواد واألشياء) (-
اإلدارات) (، للمنازل) واملنتجات 
والسل7ات) (، العاحة) والهيئات 
املحلية)،)والفنادق)،امل7اعم وحانات)

الوجبات الخفيفة واملسالخ)
واأللبان وحمالت اآليس كريم)،

الحجم) حغاسل كبيرة وحتوس7ة 
وكذلك للجميع الصناعات.

(، البصرية) السمعية  -املعدات 
(، اإللكترونية) (، املتعددة) الوسائط 
اتصال الهاتف) (، حعدات الكمبيوتر)
والكهرباء)والشبكة واملكتب)،)وكذلك)

حلحقاتها
تمديث النظام األسا�ضي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)821511.
111I

FIDUCOMPETENCES

أطليم
إعالن حتعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
أطليم »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 
املاس األخضر ، املبنى رقم 25 
ال7ابق 3 رقم 29 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.286993

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
عن) امللكية  نقل  العام  الجمع  قرر 
بين) سهم  (50،000 بـ) التبرع  طريق 
السيد شافعي حممد والسيد شافعي)

عبد الرحمن.
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تمديد نشاط الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

تميين النظام االسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
تمديد) العام  الجمع  قرر  حايلي:)
البضائع) نقل  (: الى) الشركة  نشاط 
الخدحات) الخاص-) الحساب  على 

اللوجستية
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركاء) حن  كل  يقدم  حايلي:)
بمبلغ) للشركة  حساهمات  التاليين 
عبد) شافعي  وهي:السيد  (، نقدي)
درهم) حليون  عشرون  الرحمن:)
والسيد) درهم  (20،000،000.00
درهم) حاليين  خمسة  أنس:) شافعي 
املجموع:) درهم  (5،000،000.00
درهم) حليون  وعشرون  خمسة 

25.000.000.00)درهم
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رأس  تمديد  تم  حايلي:)
إلى) حقسم  درهم  (25.000.000
250.000)سهم بقيمة)100.00)درهم)
 250.000 إلى) (1 حرقمة حن) (، للسهم)
عبد) شافعي  لـ:السيد  وحخصصة 
حائتي ألف سهم)200،000  الرحمن:)
سهم والسيد شافعي أنس:)خمسون)
سهم,املجموع:) (50،000 سهم) ألف 
سهم) ألف  وخمسون  حائتان 

250.000)سهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832812.

112I

GROW SERVICE

GROW SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROW SERVICE
2 زنقة 959 حي الزالقة ، 63300، 

بركان املغرب
GROW SERVICE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
959 حي الزالقة - 63000 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8629
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (25
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GROW(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE

 Vente de(:(أرض الشركة بإيجاز
.service

زنقة) (22 (: عنوان املقر االجتماعي)
بركان) (63000 (- الزالقة) حي  (959

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد دين حممد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 22 السيد دين حممد عنوانه(ا))
بركان) (63000 حي الزالقة) (959 زنقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 22 السيد دين حممد عنوانه(ا))
زنقة)959)حي الزالقة))63000)بركان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببركان))بتاريخ)-)تمت رقم)-.
113I

SIGMA COMPTA

 AGHARBI BARCELONA
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SIGMA COMPTA
الدريسة 1 شارع املنصور ابن أبي 
عاحر رقم 95 ال7ابق 2 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 AGHARBI BARCELONA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدريسية 
1 شارع املنصور بن ابي عاحر رقم 95 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121211
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.AGHARBI BARCELONA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لحساب) والدولي  الوطني  البضائع 

الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)الدريسية)
1)شارع املنصور بن ابي عاحر رقم)95 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اأربي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد احمد اأربي عنوانه(ا))حي)
 90000  22 الشرف زنقة انجرة رقم)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد احمد اأربي عنوانه(ا))حي)
الشرف زنقة انجرة رقم22   90000 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (16 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)253699.

119I

STE FICOGEMISS

STE BELABED TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 ال7ابق السفلي حي بام، 33250، 

حيسور املغرب
STE BELABED TRAVAUX شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي القدس  

- 33250 حيسور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2221

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELABED TRAVAUX

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء)

بيع تجهيزات املكاتب.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس))-)33250)حيسور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلعابد) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بلعابد  حممد  السيد 

296)زنقة الصبار حي القدس حيسور))

33250)حيسور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بلعابد  حممد  السيد 

296))زنقة الصبار حي القدس حيسور))

33250)حيسور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2022)تمت رقم)951.

115I
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CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 PHARMACIE
 INTERNATIONALE

NOUVELLE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage  Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

 PHARMACIE INTERNATIONALE
NOUVELLE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 203 
تجزئة املرجان  02 - 96000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13011
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE INTERNATIONALE

.NOUVELLE
أرض الشركة بإيجاز):)-)صيدلية.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 96000  -  02 ( املرجان) تجزئة  (203

اسفي املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
: الزهـراء) فـاطمة  وراش   السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

الـزهـراء) فــاطمة  وراش  السيدة 
ٌإقاحة الدرك امللكي طريق) عنوانه(ا))
تمارة) (96000 ازعير) يحى  سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الـزهـراء) فــاطمة  وراش  السيدة 
ٌإقاحة الدرك امللكي طريق) عنوانه(ا))
تمارة) (96000 ازعير) يحى  سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)-.
116I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOLHATRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage  Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC
SOLHATRAV شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي العـــدير 

- 96000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12961
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLHATRAV

أرض الشركة بإيجاز):)-)األشغــــــــــال)
العــاحة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العـــدير)-)96000)اسفي املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد اللحاحمي حممد):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد اللحاحمي حممد عنوانه(ا))
الرقم)10)زنقة دكالة حي حوالي رشيد)

إجنان)96000)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد اللحاحمي حممد عنوانه(ا))
الرقم)10)زنقة دكالة حي حوالي رشيد)

إجنان)96000)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)-.
111I

BELCOMPTA

STE COBAYAG SARL A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 9 بلوك ب شارع النور زواأة 

العليا ، 30000، فاس املغرب
STE COBAYAG SARL A.U شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ7ابي عمارة بن حو�ضى 
الكواش ال7ابق 2  - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13283
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (09

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COBAYAG SARL A.U

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املختلفة

املتاجرة

استشارا ت.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

حو�ضى) بن  عمارة  الخ7ابي  الكريم 

فاس) (30000  -   2 ال7ابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد الكدار نور اليقين):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

اليقين) نور  الكدار  السيد 

عنوانه(ا))شارع املغرب العربي اقاحة)

 00000 شفشاون) (13 االندلس رقم)

شفشاون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

اليقين) نور  الكدار  السيد 

عنوانه(ا))شارع املغرب العربي اقاحة)

االندلس رقم)13)شفشاون)000000 

شفشاون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3068.

118I
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( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE COMPTOIR ELKHOU
)ELEC SARL(AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

رقم 30 حكرر زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب
 STE COMPTOIR ELKHOU ELEC

SARL(AU) شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 
األر�ضي قصر أزحور القديم الخنك  - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11011
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 COMPTOIR ELKHOU ELEC

.(SARL(AU
أرض الشركة بإيجاز):)عقاقير

األشغال املختلفة
اإلستراد و التصدير).

ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األر�ضي قصر أزحور القديم الخنك))-)

52000)الرشيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( حسن) الخو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( حسن) الخو  السيد 

 52000 ( قصر أزحور القديم الخنك)

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( حسن) الخو  السيد 

 52000 ( قصر أزحور القديم الخنك)

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)861.

119I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE WORD SILVER EXPO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع حممد الخاحس رقم 03 

ال7ابق الثاني خنيفرة ، 59000، 

خنيفرة املغرب

STE WORD SILVER EXPO  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس ال7ابق الثاني 
رقم 03 خنيفرة  - 59000 خنيفرة 

املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3565

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)19)يناير)2022)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع حممد الخاحس ال7ابق الثاني)
خنيفرة) (59000 (- ( خنيفرة) (03 رقم)
 269 رقم) الزهراء) »حي  إلى) املغرب»)

خنيفرة))-)59000)خنيفرة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)25)يوليوز)

2022)تمت رقم)329.

120I

DEMER CONSULTING3

O2E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9

 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

O2E شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 3011 

شارع زليخة نصري عمارة ا طابق 1 

البيضاء - 20000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.986155

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهبيل)) ( حهدي) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (666

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))عاحر))))

بالكسمي بتاريخ)01)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832801.

121I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NEJMA TFR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE NEJMA TFR SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 R D وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع

D15 4 حي هكو واد الناشف وجدة - 

6000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.35303

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
 STE NEJMA TFR SERVICES حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
 R D 9 D15 حقرها اإلجتماعي شارع)
 6000 (- حي هكو واد الناشف وجدة)
تمقيق) لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة 

الهدف االجتماعي للشركة.
و عين:

و) تافراوتي  ( حص7فى) السيد(ة))
احمد) زنقة  املستقبل  حي  عنوانه(ا))
 60000 وجدة) (21 ابن حسعود رقم)

وجدة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 R D(بتاريخ)30)يونيو)2022)وفي شارع
D15 9)حي هكو واد الناشف وجدة)-)

60000)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2223.
122I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE LARENE AUTO SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE LARENE AUTO SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي طريق تازو 
تجزئة برحيلي زنقة الشفاء رقم 98  

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35191

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (23 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
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و) البناء) أشغال  (+ النظافة)

االشغال املختلفة املتعلقة بها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2229.

123I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

جابر بالست شركة ذات 

 JABER         مسؤولية محدودة

PLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2RT(SARL

 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED(EL(KORRI, VN(IM

 11, APT 4, AVENUE(MOHAMED

 EL(KORRI, VN، 30000، FES

MAROC

جابر بالست شركة ذات حسؤولية 

 JABER PLAST SARL         حمدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ركن 802 و 

808 الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

30080 فاس  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11015

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))عمر جابر)101 

 101 أصل) حن  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد)(ة))حممد خليل)

جابر بتاريخ)13)يونيو)2022.

تفويت السيد)(ة))حممد جابر)51 

حصة اجتماعية حن أصل)51)حصة)

لفائدة))السيد)(ة))حممد خليل جابر)

بتاريخ)13)يونيو)2022.

تفويت السيد)(ة))يونس جابر)51 

حصة اجتماعية حن أصل)51)حصة)

لفائدة))السيد)(ة))حممد خليل جابر)

بتاريخ)13)يونيو)2022.

 16 (ة))سناء)جابر) تفويت السيد)
حصة اجتماعية حن أصل)16)حصة)
لفائدة))السيد)(ة))حممد خليل جابر)

بتاريخ)13)يونيو)2022.
(ة))فاطمة الزهراء) تفويت السيد)
26)حصة اجتماعية حن أصل) جابر)
حممد) (ة)) السيد) ( 26)حصة لفائدة)

خليل جابر بتاريخ)13)يونيو)2022.
 50 (ة))ر�ضى جابر) تفويت السيد)
حصة اجتماعية حن أصل)50)حصة)
لفائدة))السيد)(ة))حممد خليل جابر)

بتاريخ)13)يونيو)2022.
بنغازي) أسماء) (ة)) تفويت السيد)
أخالقي)50)حصة اجتماعية حن أصل)
حممد) (ة)) السيد) ( 50)حصة لفائدة)

خليل جابر بتاريخ)13)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3985.
129I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

ALTIDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
62 تجزئة الضاوي 1 - املحاحيد 

- حراكش حراكش، 90000، 
MARRAKECH MAROC

ALTIDO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : حمل 
رقم 1 رقم 166 سعادة 2 زداأية - 

90110 حراكش  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55909

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (20 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (ALTIDO
 10.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل)
زداأية) (2 سعادة) (166 رقم) (1 رقم)
نتيجة) املغرب  ( حراكش) (90110  -
لتراجع نشاط الشركة و عدم تمقيق)

االرباح.

و عين:
و) اليوسفي  ( حليكة) السيد(ة))
زياد) بن  زنقة طارق  زاوية  عنوانه(ا))
شقة) را�ضي  اقاحة  سوريا  زنقة  و 
املغرب) ( حراكش) (90000 جليز) (13

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
حمل) وفي  (2022 يونيو) (20 بتاريخ)
(- زداأية) (2 سعادة) (166 رقم) (1 رقم)

90110)حراكش))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138256.
125I

AJ COMPANY

AJ COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AJ COMPANY
 Imm 30 appt 8 rue(Moulay
 Ahmed(Loukili, HASSAN,

RABAT ، 10000، Rabat(Maroc
AJ COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 30 
شقة 8 شارع حوالي احمد الوكيلي 
حسان الرباط - 10000 الرباط 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

161161
 01 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY
جميع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
إعداد) (، ال7عام) تقديم  أنواع 
البيع في املوقع) (، الوجبات امل7بوخة)
التوصيل) (، الخارجية) ال7لبات  (،

للمنازل)،)بيع املشروبات)،)املشروبات)

للتشريعات) وفًقا  الكمولية  أير 

جميع) (، أرفة الشاي) (، املعمول بها)

أعياد) تنظيم  حثل  األحداث  أنواع 

امليالد)،)والتعميد)،)وحفالت الزفاف)

،)واألحسيات الخاصة حع األصدقاء)،)

واملؤتمرات)...

-)وبصورة أعم)،)جميع املعاحالت)

واملالية) والصناعية  التجارية 

املتعلقة) املنقولة  وأير  واملنقولة 

بشكل حباشر أو أير حباشر باألشياء)

املذكورة أعاله أو التي حن شأنها أن)

تعزز التمقيق والتنمية..

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)30 

الوكيلي) شارع حوالي احمد  (8 شقة)

الرباط) (10000 (- الرباط) حسان 

اململكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حسني) كتاني  جعفر  السيد 

شارع حوالي رشيد حجمع) عنوانه(ا))

عايدة حبنى)2)رقم)28 90000)طنجة)

اململكة املغربية.

السيد عبد املالك الحلو عنوانه(ا))

،)شقة) (18 الزهراء) (، رياض األندلس)

13  10000)الرباط اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حسني) كتاني  جعفر  السيد 

شارع حوالي رشيد حجمع) عنوانه(ا))

عايدة حبنى)2)رقم)28 90000)طنجة)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6215.

126I
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كنب برو سوبور

كنب برو سوبور
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كنب برو سوبور
حغوأة الكبيرة - طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
كنب برو سوبور  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة ريكو 
كوسط رقم 9 شقة رقم 133 طنجة 

البالية  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129299
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
كنب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برو سوبور).
التعاقد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اإلدارية) للخدحات  والدولي  الوطني 

واالستشارية في اإلدارة.
عنوان املقر االجتماعي):)اقاحة ريكو)
133)طنجة) 9)شقة رقم) كوسط رقم)

البالية))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد الحق بوروبايا)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
بوروبايا)) الحق  عبد  السيد 
 90000 ( الكبيرة) حغوأة  عنوانه(ا))

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

بوروبايا)) الحق  عبد  السيد 
 90000 ( الكبيرة) حغوأة  عنوانه(ا))

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255993.

121I

SOCAGECOM SARL

بوابة االستيراد والتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCAGECOM SARL
29 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجاحع قرب حسجد العتيق 29 زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجاحع 

قرب حسجد العتيق، 25000، 
خريبكة املغرب

بوابة االستيراد والتصدير شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 89 تجزئة 
ابوبكر الصديق - خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1303

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)2022)تقرر حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة بوابة)
حبلغ رأسمالها) ( االستيراد والتصدير)
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)89)تجزئة ابوبكر الصديق)
خريبكة املغرب) (25000 (- خريبكة) (-

نتيجة ل):)قفل الشركة.
و حدد حقر التصفية ب)89)تجزئة)
 25000 (- خريبكة) (- ابوبكر الصديق)

خريبكة املغرب.)
و عين:

السيد(ة))هشام))حزيم و عنوانه(ا))
08)عمارة قسو حي م ش ف)-خريبكة)
25000)خريبكة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)21)يوليوز)

2022)تمت رقم)352.
128I

FIDUCIAIRE TALBI SARLAU

 LEON  ليون تكنلوجي
TECHNOLOGIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استمرار نشاط الشركة

FIDUCIAIRE TALBI SARLAU
 BD GDE CEINTURE RESIDENCE

 SARA(IMM(GH7 N8 4EME
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 LEON  ليون تكنلوجي

TECHNOLOGIES SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

 51BD :وعنوان حقرها االجتماعي
 JINIE, LOT(RATC, HAY(AL(QODS

- - الدار البيضاء املغرب.
»استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.359181

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر حا يلي:
)قرار بعدم حل الشركة رأم) ( ( (.1

الخسائر املسجلة.
الشركة) رأسمال  تخفيض  (.2

بمبلغ يساوي)1)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832651.
129I

NEXIA FIDUCIA

اف البيضاء الزرقطوني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

أف كزا الزرق7وني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10000 درهم

حقرها االجتماعي: 91، شارع 
الزرق7وني عمارة 91 الدار البيضاء.

 السجل التجاري رقم 901091.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)
حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)
ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831900.
130I

فيديالر

ايور بويلد
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديالر
133 ال7ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب

ايور بويلد شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة ال7ابق 1 شقة 
6 الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.909915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (01 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ) ( بويلد) ايور  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
صبري) زنقة  (12 اإلجتماعي) حقرها 
الدار) (6 شقة) (1 ال7ابق) بوجمعة 
البيضاء)) الدار  (20250 (- البيضاء)
وباء) و  املنافسة  (: ل) نتيجة  املغرب 

كوفيد)19.
12)زنقة) و حدد حقر التصفية ب)
 6 شقة) (1 ال7ابق) بوجمعة  صبري 
الدار البيضاء)-)20250)الدار البيضاء))

املغرب.)
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و عين:

حزيان و) ( عبد الرحيم) السيد(ة))
ب) درج  االندلس  رياض  عنوانه(ا))

الشق) عين  (03 شقة) (01 ال7ابق) (3

املغرب) البيضاء) الدار  (20550

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831119.

131I

PUSH CENTER

 ATELIER MODERNE DES

ETUDES GENERALES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

 ATELIER MODERNE DES

ETUDES GENERALES  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 105 

تجزىة البدر ال7ابق 9 الرقم 12 عين 

السبع الدار البيضاء الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296693

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ايوب املزروعي) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (2.500

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500

يونيو) (21 بتاريخ) املرأادي  سعيد 

.2022

رضوان) (ة)) السيد) تفويت 
العدالني)2.500)حصة اجتماعية حن)
السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500 أصل)
يونيو) (21 (ة))سعيد املرأادي بتاريخ)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832589.
132I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

K L M BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
K L M BEAUTY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  زينيت 
حركز األعمال زنقة حوسلم تجزئة 
بوكار ال7ابق الثالث شقة رقم 

19 باب دكالة  - 90030  حراكش  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121839

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 K L M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BEAUTY
حركز) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التجميل وعالجات التجميل
والعناية) التجميل  خدحات  (-
الفني.) واملاكياج  بالجمال 
حستمضرات التجميل)،)إزالة الشعر)

،)عالجات الوجه املحددة)،)التصريف)
(، التخسيس) عالجات  (، اللمفاوي)
(، وعالجها) الوجه  بمالحح  العناية 

حانيكير)،)باديكير).......
زينيت) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) حوسلم  زنقة  األعمال  حركز 
 19 رقم) شقة  الثالث  ال7ابق  بوكار 
باب دكالة))-)90030))حراكش))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حعاد الغياطي):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: الكغاط) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( الغياطي) السيد حعاد 
حونبوليي) ( (39010 فرنسا) حونبوليي 

فرنسا.
الكغاط عنوانه(ا))) السيد حممد 
 1 إقاحة حمزة شارع ولي العهد شقة)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( الغياطي) السيد حعاد 
حونبوليي) ( (39010 فرنسا) حونبوليي 

فرنسا
الكغاط عنوانه(ا))) السيد حممد 
 1 إقاحة حمزة شارع ولي العهد شقة)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138223.
133I

D(&(S(COM

ALFAGEO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
ALFAGEO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
املوحدين حوالي يوسف 3 شقة 
1 الحي املحمدي - 20510 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.502161

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ) ( (ALFAGEO الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
املوحدين) إقاحة  اإلجتماعي  حقرها 
الحي) (1 شقة) (3 يوسف) حوالي 
البيضاء) الدار  (20510 (- املحمدي)

املغرب نتيجة ل):)في طور التصفية.
إقاحة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 1 شقة) (3 يوسف) حوالي  املوحدين 
الحي املحمدي)-)20510)الدار البضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))فؤاد))حيدون و عنوانه(ا))
 3 يوسف) حوالي  املوحدين  إقاحة 
20510)الدار) 1)الحي املحمدي) شقة)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
إقاحة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 1 شقة) (3 يوسف) حوالي  املوحدين 

الحي املحمدي الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832805.
139I

3C-AUDIT

CASA JASMINE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
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 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
CASA JASMINE  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 
الزرق7وني طابق 5  رقم 1 الدار 
البيضاء - 28810 الدار البيضاء 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550981
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. JASMINE
أرض الشركة بإيجاز):)•ح7عم)

•)خدحات تقديم ال7عام املتنوعة.
96)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الدار) (1 رقم) ( (5 طابق) الزرق7وني 
البيضاء) الدار  (28810 (- البيضاء)

اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: بن7الب) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بن7الب  رشيد  السيد 
باستيا فرنسا)20200)باستيا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بن7الب  رشيد  السيد 
باستيا فرنسا)20200)باستيا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832993.
135I

SNARVEIEN

 FLEXWAY
TRANSPORTATION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SNARVEIEN
96 شارع الزرق7وني ال7ابق الثاني 
شقة رقم 6 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
 FLEXWAY TRANSPORTATION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

االحام البصيري فرانسفيل  - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
598161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLEXWAY TRANSPORTATION
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عن) نيابة  للبضائع  والدولي  املحلي 

الغير.)
-)وسيط في النقل املحلي والدولي)

للبضائع.)
وتصاريح) حوافقات  استغالل  (-

النقل باإليجارات أو أير ذلك.)
للبضائع) الوطني  البري  النقل  (-
أو) الخاص  لحسابها  الخام  واملواد 
أداء) عام  وبشكل  الغير  عن  نيابة 

جميع عمليات نقل البضائع..

زنقة) (21 (: عنوان املقر االجتماعي)
االحام البصيري فرانسفيل))-)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سهيل) اطراأا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سهيل  اطراأا  السيد 
 9 عمارة) (9 النواصر) جوهرة  اقاحة 
 21000 النواصر) (10 شقة) (2 طابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سهيل  اطراأا  السيد 
 9 عمارة) (9 النواصر) جوهرة  اقاحة 
 21000 النواصر) (10 شقة) (2 طابق)

البيضاء)املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)28 

يونيو)2022)تمت رقم)-.

136I

FIGENOUV

STE HINALID LILISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، حكناس املغرب
STE HINALID LILISKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 

رقم 1 رقم 181 االنارة 3 - 50010 
حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56825

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HINALID LILISKANE
 1- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االنعاش العقاري))-2)اشغال حختلفة)

واشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)حتجر رقم)
1)رقم)181)االنارة)3 - 50010)حكناس)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: العربي) حممد  عدنان  السيد 
900)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد عدنان حممد):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 150 ( (: ابراهيم) بنسا�ضي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد هنوش احمد):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العربي) حممد  عدنان  السيد 
عنوانه(ا))198)رياص الزيتون الش7ر)

الف)50050)حكناس املغرب.
عنوانه(ا)) حممد  عدنان  السيد 
الريصاني) (52950 يميى) اوالد  قصر 

املغرب.
السيد بنسا�ضي ابراهيم عنوانه(ا))
حكناس) (50010  3 االنارة) (181 رقم)

املغرب.
عنوانه(ا)) احمد  هنوش  السيد 
 50010 االنارة) حي  (13 زنقة) (211

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العربي) حممد  عدنان  السيد 
عنوانه(ا))198)رياص الزيتون الش7ر)

الف)50050)حكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2199.
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Fidel Audit

 UNIVERS
PHARMACEUTICALS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

Fidel Audit
23 شارع الجيروند إقاحة 2000 

ال7ابق األول رقم 1 ، 20500، الدار 
البيضاء املغرب

 UNIVERS PHARMACEUTICALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اشراق 
سنتر، إقاحة الجوهرة الخضراء، 
عمارة 25 رقم 5 طريق الجديدة 

ليساسفة - 20190 الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.256581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)فبراير)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الجوهرة) إقاحة  سنتر،) »اشراق 
طريق) (5 رقم) (25 عمارة) الخضراء،)
الدار) (20190 (- ليساسفة) الجديدة 
البيضاء)املغرب»)إلى)»تجزئة الجوهرة)
سنتر،) إشراق  حشروع  الخضراء،)
الجديدة) طريق  (10 رقم) (16 عمارة)
البيضاء)) الدار  (20190 (- ليساسفة)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)29212.
138I

TGE FIDUS

MAAROUF CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TGE FIDUS
شارع الزرق7وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 ال7ابق 6 ، 28810، 
املحمدية املغرب

MAAROUF CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
شحاوطة املحل التجاري رقم 05  - 

20800 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23913

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ) ( (MAAROUF CONSULTING
درهم وعنوان) (30.000,00 رأسمالها)
حقرها اإلجتماعي حي شحاوطة املحل)
التجاري رقم)05  - 20800)املحمدية)
نشاط) توقيف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
حي) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 -   05 شحاوطة املحل التجاري رقم)

20800)املحمدية املغرب.)
و عين:

و) حعروف  ( الزهرة) السيد(ة))
 20830 تجزئة سميكريف) عنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1992.
139I

BMA PARTNERS

ORGA-NUTRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ORGA-NUTRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة الفتح 

ابن خفان ال7ابق 2 شقة  رقم 3 
بلفدير الدار البيضاء - 20300 الدار 

البضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599921

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORGA-NUTRI

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

والتصدير) واالستيراد  والتوزيع 

والتمثيل) والتسويق  والبيع  والشراء)

اللحوم) في  عام  بشكل  والتجارة 

والفواكه) اللحوم  وحنتجات 

وحنتجات) واألسماك  والخضروات 

البمرية.

براءات) جميع  على  الحصول  (

التجارية) والعالحات  االختراع 

واستغاللها) وحيازتها  والعمليات 

واالستمواذ) وحساهمتها  ونقلها 

جميع) في  واملساهمة  واالحتياز 

التراخيص لحساب الشركة)؛

جميع املعاحالت) (، وبشكل أعم) (

التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)

املتعلقة بشكل حباشر أو أير حباشر)

باألشياء)املحددة أعاله أو التي يمتمل)

أن تعزز ت7وير الشركة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفتح ابن خفان ال7ابق)2)شقة))رقم)

 20300 (- البيضاء) الدار  بلفدير  (3

الدار البضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 900.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 5.900 ( (: طالل) حعرفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

: الرحمن) عبد  كندري   السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.100

للحصة).

900)حصة) ( (: السيد بناني هشام)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طالل  حعرفي  السيد 

الكويت)93001)الكويت الكويت.

الرحمن) عبد  كندري  السيد 

الكويت) (93001 الكويت) عنوانه(ا))

الكويت.

 11 السيد بناني هشام عنوانه(ا))

 11 9)الشقة) زنقة ابن قتيبة ال7ابق)

 20390 الدار البضاء) (2 فرانس فيل)

الدار البضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

 11 السيد بناني هشام عنوانه(ا))

 11 9)الشقة) زنقة ابن قتيبة ال7ابق)

 20390 الدار البضاء) (2 فرانس فيل)

الدار البضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831292.

190I

MOGADOR GESTION

أبو القمح
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

أبو القمح

قي) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

 DAR JOUJ أع7ى) (2022 حاي) (06

 5651 التجاري) بالسجل  املسجل 

حق) بالصويرة  االبتدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)

ب دوار احشاش اقليم سيدي كاوكي)-)

 LES 99000)الصويرة املغرب لفائدة)

BLOTS D’ESSAOUIRA)ملدة)5)سنة)

2022)و تنتهي في) 06)حاي) تبتدئ حن)

شهري) حبلغ  حقابل  (2021 حاي) (05

قيمته)29.000)درهم.

191I
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FIDURAK

PRODBTP برودبتب
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
PRODBTP برودبتب شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 111 

تاكريانت الزهور 2 ال7ابق 3 النخيل 
الجنوبي - 90060 حراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121819

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (02
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

PRODBTP)برودبتب.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء،)البستنة و تجارة النباتات.
 111 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاكريانت الزهور)2)ال7ابق)3)النخيل)

الجنوبي)-)90060)حراكش))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوزارت) البشير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوزارت  البشير  السيد 
النخيل الجنوبي) (2 تاكريانت الزهور)

90060)حراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوزارت  البشير  السيد 
النخيل الجنوبي) (2 تاكريانت الزهور)

90060)حراكش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138199.

192I

CABINET ESSADKIA

MAZAR EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

MAZAR EXPRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
الياسمين رقم 19  - 65950 العيون 

سيدي حلوك املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1551
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAZAR EXPRESS
بإيجاز) الشركة  أرض 
 TRANSPORT DE (:
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
19  - 65950)العيون) الياسمين رقم)

سيدي حلوك املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 (: ( السيد عبد الرحيم اوشن)
بقيمة)100)درهم.

السيد حمسن اوشن):)500)بقيمة)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

اوشن)) الرحيم  عبد  السيد 
  31 رقم) انزران  بئر  شارع  عنوانه(ا))

65950)العيون املغرب.
عنوانه(ا)) اوشن  حمسن  السيد 
 65950  19 رقم) الياسمين  تجزئة 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
اوشن)) الرحيم  عبد  السيد 
  31 رقم) انزران  بئر  شارع  عنوانه(ا))

65950)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بتاوريرت) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)298.
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CAC ASSISTANCE

ZOOM OPTIMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd(Mohamed(Ben(Abdellah,
 immeuble 124 2ème(étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger
Maroc

ZOOM OPTIMAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 105 
زنقة الشهيد بن حموش الزاودية - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129211
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZOOM OPTIMAL

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

النظارات) وبيع  الالصقة  العدسات 

والعدسات الالصقة.

عنوان املقر االجتماعي):)105)زنقة)

الشهيد بن حموش الزاودية)-)90000 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: سمية) شهيب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الغري عثمان):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سمية  شهيب  السيدة 

شارع حوالي رشيد حجمع فال فلوري)

 129 رقم) (1 ال7ابق) ب2د  عمارة 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) عثمان  الغري  السيد 

شارع حوالي رشيد اقاحة حدائق فال)

رقم) (1 ال7ابق) عمارة ب2د.) فلوري 

129  90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سمية  شهيب  السيدة 

شارع حوالي رشيد اقاحة حدائق فال)

رقم) (1 ال7ابق) عمارة ب2د.) فلوري 

129  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1531.

199I
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CAC ASSISTANCE

 INSTITUT PRIVE AL
 FARABI D›EDUCATION ET

FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd(Mohamed(Ben(Abdellah,
 immeuble 124 2ème(étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger
Maroc

 INSTITUT PRIVE AL
 FARABI D›EDUCATION ET
FORMATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 509  ب 

ال7ابق 1 احغوأة الكبيرة  - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129931

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INSTITUT PRIVE AL (:
 FARABI D’EDUCATION ET

.FORMATION
أرض الشركة بإيجاز):)تشغيل أي)
حركز للتدريب وتعزيز التعليم باللغات)

الحديثة.
)ب) (509 (: عنوان املقر االجتماعي)
 90000 (- ( 1)احغوأة الكبيرة) ال7ابق)

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة سكينة الخضراوي):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة عواطف العمراني)):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: بنعثمان) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حممد جيبط):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

الخضراوي) سكينة  السيدة 
 128 الزنقة) بنكيران  حي  عنوانه(ا))

رقم)08 90000)طنجة املغرب.
العمراني)) عواطف  السيدة 
 11 03)الرقم) عنوانه(ا))تجزئة الخير)

90000)طنجة املغرب.
السيد يوسف بنعثمان عنوانه(ا))
 90000  11 الرقم) (03 الخير) تجزئة 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) جيبط  حممد  السيد 
احغوأة الصغيرة الفموصية)90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جيبط  حممد  السيد 
احغوأة الصغيرة الفموصية)90000 

طنجة املغرب
السيد يوسف بنعثمان عنوانه(ا))
 90000  11 الرقم) (03 الخير) تجزئة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1999.

195I

حكتب الحسابات حالكي

 BRITAL ET MOUATASSEM
IMMOBILIER

إعالن حتعدد القرارات

حكتب الحسابات حالكي
291 شارع الكراحة حنفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب
 BRITAL ET MOUATASSEM
IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: رقم 
1 زنقة برازيل شارع االسماعلية 
حنفلوري 1 - 30000 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.65121

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1)تفويت حصص:)الذي)
حن) (%50 تفويت) حايلي:) على  ينص 

حصة))الشركة
قرار رقم)2)تغيير الشكل القانوني:)
تغيير الشكل) الذي ينص على حايلي:)

القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي) 1)تفويت حصص:) بند رقم)
حن) (%50 تفويت) حايلي:) على  ينص 
لللسيد) اململوكة  الشركة  ( حصة)
سعيد حعتصم لصالح السيد احمد)

بري7ل
على) ينص  الذي  ت:) (2 رقم) بند 
تغيير الشكل القنوني للشركة) حايلي:)
حمدودة) حسؤولية  دات  شركة  حن 
حمدودة)) حسؤولية  دات  شركة  الى 

شريك وحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3290/2022.
196I

STE AUCOGEST SARL

DARAA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
DARAA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي سوق اقا 
حركز اقا - 89000 طاطا املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ رأسمالها) ( (DARAA NEGOCE
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
(- اقا) حركز  اقا  سوق  اإلجتماعي 
(: ل) نتيجة  املغرب  طاطا  (89000
صعوبات و عراقيل واجهت الشركة)

حنذ تأسيسها.
و حدد حقر التصفية ب سوق اقا)

حركز اقا)-)89000)طاطا املغرب.)
و عين:

و) تاضوحانت  ( حممد) السيد(ة))
 89000 ( ويران) ايت  دوار  عنوانه(ا))

طاطا املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( االبتدائية ب7اطا)

2022)تمت رقم)180/2022.
191I

C CONSEILS

 TRAITEUR MARRAKECHIA
FOOD

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

تمويل املقر االجتماعي
 TRAITEUR «لشركة 

 MARRAKECHIA(FOOD«
.S.A.R.L.A.U

رأسمالها 100.000,00  درهم
حقرها االجتماعي بالقني7رة،  جون 

بابتيست بئر الراحي الشرقية،
 حكتب رقم 1،

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (-
فان) (،2022 يوليوز) (01 بتاريخ)
املسؤولية) املحدودة  الشركة  حسير 
 TRAITEUR (« وحيد) شريك  ذات 
 MARRAKECHIA( FOOD( «
S.A.R.L.A.U)رأسمالها))100.000,00 
يوجد) االجتماعي  وحقرها  درهم 
سبوحركز) شارع  (15 بالقني7رة،)
االعمال ال شوب حكتب رقم)2)ال7ابق)
5)،)قرر تمويل املقر االجتماعي لهاته)
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الشركة إلى القني7رة،)جون بابتيست)

بئر الراحي الشرقية،)حكتب رقم).21
-)تم التسجيل في السجل التجاري)

بالقني7رة،) االبتدائية  للممكمة 

تمت رقم)51521. 

تم اإليداع القانوني بالسجل) ( ( (-

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

(،2022 يوليوز) (26 في) بالقني7رة،)

تمت رقم)2921.
للخال صة والبيان)

املسير)

198I

HAPPY COMPTA SARL

SNACK CALINZANO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

HAPPY COMPTA SARL

 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

SNACK CALINZANO  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي اإلجتماعي 

شارع الجيش امللكي تجزئة املهدية 

رقم 6  - 23000 بني حالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5239

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العزيز) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية حن) (100 الروي�ضي)

(ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

أبريل) (12 بتاريخ) الخ7ابي  لحسن 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

30)حاي) )بتاريخ) االبتدائية ببني حالل)

2022)تمت رقم)501.

199I

SOFICOF

SURF BAHIA  SARL.AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
SURF(BAHIA  SARL.AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 
13 شقة رقم 09 شارع الوحدة سال 
الجديدة - 10000 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9311
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 حاي) (11 في) املؤرخ 
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  SURF BAHIA الوحيد) الشريك 
SARL.AU))حبلغ رأسمالها)10.000,00 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة)
09)شارع الوحدة سال) 13)شقة رقم)
املغرب) الرباط  (10000 (- الجديدة)
حل النشاط التجاري) ( (- (: نتيجة ل)
للشركة عمارة)13)شقة رقم)09)شارع)

الوحدة))سال الجديدة)
فرحي) نعيمة  السيدة  تعيين  ( (-
الحق) وإع7ائها  الشركة  حل  قصد 

إلتمام ذلك
-))بنود أخرى.

عمارة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
13)شقة رقم)09)شارع الوحدة))سال)

الجديدة))-)10000)الرباط املغرب.)
و عين:

و) ( فرحي) ( ( نعيمة) ( السيد(ة))
رقم) (8 حي سالم سكتور) ( عنوانه(ا))
املغرب) الرباط  (10000 سال) (1033

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39321.

150I

Cabinet Lachguar

LACHAH LUTECE HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

Cabinet Lachguar

 avenue(Allal(ben(Abdellah ، 81

10000، Rabat(Maroc

LACHAH LUTECE HOTEL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 شارع 

املقاوحة  حي املحيط 10090 الرباط 

املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2022 حاي) (09 في) املؤرخ 

حسير جديد للشركة السيد(ة))لشكر)

ياسين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6235.

151I

g’expertiz

G›EXPERTIZ SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

g›expertiz

 apt(A3 Rue(Oued(Sebou 58

 Agdal(Rabat ، 10090، RABAT

MAROC

G›EXPERTIZ SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 58 شقة 

أ3 زنقة واد سبو أكدال الرباط - 

10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

160995

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (20

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.G’EXPERTIZ SARL AU

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية)

و) القضائية  الخبرة  و  التدقيق 

التقنية.

58)شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- الرباط) أكدال  سبو  واد  زنقة  أ3)

10090)الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عماري  أزالن  السيدة 

رقم) (1 سل7انة) الرويميين  اقاحة 

الجديدة) سال  ( (11100  10 الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عماري  أزالن  السيدة 

رقم) (1 سل7انة) الرويميين  اقاحة 

الجديدة) سال  ( (11100  10 الشقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

حاي) (21 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2022)تمت رقم)-.

152I
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sahara decision

AYNOZ SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahara decision
شارع حكة عمارة حبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون. ، 
10000، العيون املغرب

AYNOZ SARL AU شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
حفيظة 15 شقة رقم 01 ال7ابق 
الثالث طريق السمارة العيون - 

10010 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92989
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 شتنبر) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYNOZ SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
وسائل) و  االلكترونية  املنتجات 
للهواتف) واالكسسوار  االتصاالت 
كاحيرات) وتثبيت  واملحمولة  الثابتة 

املراقبة وبيعها)..
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) (01 رقم) شقة  (15 حفيظة)
(- العيون) السمارة  طريق  الثالث 

10010)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اوزني) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد اوزني عنوانه(ا))حي)
الفتح زنقة ابن القيم رقم)83)العيون)

10010)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد اوزني عنوانه(ا))حي)
الفتح زنقة ابن القيم رقم)83)العيون)

10010)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)2399/22.

153I

LZAR DISTRIBUTION SARL AU

LIZAR DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LZAR DISTRIBUTION SARL AU
 Magasin(N° 2 Lot(Sidi(Abdellah
 N° 570  Laayayda(Sale ، 11060،

SALE MAROC
LIZAR DISTRIBUTION شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 
2 تجزئة سيدي عبد هللا رقم 510 
العييادة سال - 11016  سال املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36325

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LIZAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION

أعمال) (• (: أرض الشركة بإيجاز)
والتزليج) والنجارة  وال7الء) الجبص 
والسباكة والصرف الصحي والكهرباء)

وتغ7ية الجدران واألرضيات.
بالجملة) البناء) حنتجات  توزيع  (•

والتجزئة.
واستيراد) ( وبيع) وشراء) تصنيع  (•
وحعدات) واملواد  املنتجات  جميع 

البناء.)
•)التجارة العاحة.

عنوان املقر االجتماعي):)حتجر رقم)
 510 تجزئة سيدي عبد هللا رقم) (2

العييادة سال)-)11016))سال املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
الشيخي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الشيخي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
ايت) زنقة  االنبعاث  حي  عنوانه(ا))
حلول رقم)523  11080))سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

الشيخي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
الشيخي) الزهراء) فاطمة  عنوانه(ا))

11080))سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39331.
159I

فيديالر

اوبيهي كوسمتيك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديالر
133 ال7ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب
اوبيهي كوسمتيك شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ال7ابق 3 شقة 5  الدار 

البيضاء  - 20120 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551293

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

اوبيهي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوسمتيك.

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

حواد التجميل)

استيراد.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

الدار) ( (5 شقة) (3 ال7ابق) الحرية 

البيضاء) الدار  (20120 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة كريمة اوبيهي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيدة كريمة اوبيهي)

 21 فيال) ريسور  كولف  كاليفورنيا 

 21182 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيدة كريمة اوبيهي)

 21 فيال) ريسور  كولف  كاليفورنيا 

 21182 ( بوسكورة) املدينة الخضراء)

الدار البيضاء))املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832903.

155I

JIYAR JAOUAD

SDMSP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

 SDMSP شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي بلوك رقم 
02AE  شارع ولي العهد، سيدي 
سليمان،  - 63300 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6269
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية) (SDMSP حل)
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
 02 رقم) بلوك  االجتماعي  حقرها 
شارع ولي العهد،)سيدي سليمان،)))-)
63300)))بركان املغرب نتيجة لتوقف)

النشاط.
و عين:

و) يوش  ادر  حراد  السيد(ة))
عين) (108 الفالحي) املركز  عنوانه(ا))
بركان املغرب) (60303 الشباك حذاغ)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
وفي بلوك رقم) (2022 حاي) (19 بتاريخ)
02)شارع ولي العهد،)سيدي سليمان،)

- 63300)بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

2022)تمت رقم)383/2022.

156I

BUREAU ESSOUFYANI

B.R FISH

إعالن حتعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

B.R FISH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: حدينة 

الوحدة بلوك B  رقم 109  - 10000 

العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39389

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

التنائي) التوقيع  اعتماد  حايلي:)

للسيد ابراهيم بوكري رقم الب7اقة)

احهري) رشيد  والسيد  (،JF29631

رقم الب7اقة)J299526،)الى اجل أير)

حسمى

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

لحساب) النقل  حذف خدحة  حايلي:)

الغير حن خدحات الشركة

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

حن) الشركة  حال  رأس  رفع  حايلي:)

 600000.00 الى) درهم  (100000.00

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)01:)الذي ينص على حايلي:)

القانون) بنود  بعض  وتعديل  تميين 

األسا�ضي وفقا للقرارات األخيرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2912/22.

151I

CABINET ESSADKIA

MOGRICO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

MOGRICO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي عين 
الحجر 02 العيون - 65950 العيون 

سيدي حلوك املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1511
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOGRICO
 sondeur (: أرض الشركة بإيجاز)
 ou foreur de puits avec moteur

. mécanique
حي عين) (: عنوان املقر االجتماعي)
65950)العيون) (- 02)العيون) الحجر)

سيدي حلوك املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1000 (: حاحة) لحسن  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حاحة  لحسن  السيد 
العيون) (65950  02 حي عين الحجر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حاحة  لحسن  السيد 
العيون) (65950  02 حي عين الحجر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتاوريرت)

2022)تمت رقم)193.

158I

HAPPY COMPTA SARL

SL-BINAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

SL-BINAMAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 188 ال7ابق 3  - 

23000 بني حالل  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12911
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
SL- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BINAMAL
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   3 188)ال7ابق) الحسن الثاني رقم)

23000)بني حالل))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
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 500 ( (: السيد كنتري عبداملجيد)

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

فاطمي) ادري�ضي  زينب  السيدة 

درهم) (50.000 حصة بقيمة) (500 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عبداملجيد) كنتري  السيد 

الخاحس) حممد  شارع  عنوانه(ا))

الرقم)331 23000)بني حالل املغرب.

فاطمي) ادري�ضي  زينب  السيدة 

عنوانه(ا))حي رياض السالم بلوك)92 

الرقم)21 23000)بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

ال7يف) عبد  الهيسوف  السيد 
عنوانه(ا))حي اعياط زنقة)2)رقم)226 

23000)بني حالل املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)101.

159I

CELYA CONSULTING

 AFRICA GLOBAL   

ENGINEERING SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 95

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca(MAROC

 AFRICA GLOBAL   

ENGINEERING SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

أطلس عمارة رقم 95 ال7ابق 9 شقة 
رقم 16 حي املعاريف الدارالبيضاء - 

20310 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551091

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AFRICA GLOBAL ENGINEERING

.SARL AU

:)املساعدة) أرض الشركة بإيجاز)

إدارة) وتفويض  املشروع  إدارة  في 

املشروع

إدارة حشروع التنفيذ

دراسة طوبوأرافية كاحلة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أطلس عمارة رقم)95)ال7ابق)9)شقة)
(- 16)حي املعاريف الدارالبيضاء) رقم)

20310)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحلو) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحلو  سفيان  السيد 

حالل) بني  (35 رقم) نعيمة  حجموعة 

23010)بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحلو  سفيان  السيد 

حالل) بني  (35 رقم) نعيمة  حجموعة 

23010)بني حالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832513.

160I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

CAFE J.M ZARRA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE MOUNIR
 UNITE(SUPP 3 CM(NORD ،

40000، MARRAKECH(MAROC
CAFE J.M ZARRA شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل رقم 
5-6 ال7ابق االر�ضي عمارة رقم 122 
كدية العبيد دار السعادة - 90000 

حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111319

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))ابتسام شاخين)
500)حصة اجتماعية حن أصل)500 
ياسين) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

شاخين بتاريخ)01)دجنبر)2021.
ايوب العرباني) (ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة))السيد)(ة))ياسين)

شاخين بتاريخ)01)دجنبر)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)139191.
161I

THALAL CONSULTANTS

ARABOSC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ARABOSC  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 23 ،  
زنقة طارق بن زياد ، شقة 1 ، كيليز ، 

حراكش - 90000 حراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.66155

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 12)حارس) املؤرخ في)
حسؤلية) ذات  شركة  ( (ARABOSC
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
زنقة طارق) ( (، (23 حقرها اإلجتماعي)
1)،)كيليز)،)حراكش)-) بن زياد)،)شقة)
90000)حراكش املغرب نتيجة العادة)

الهيكلة).
و عين:

السيد(ة))زهير)))طالل و عنوانه(ا))
 8 شقة) (، زنقة طارق بن زياد) ( (، (23
حراكش) (90000 حراكش) (، كيليز) (،

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
((، (23 وفي) (2022 حارس) (30 بتاريخ)
1)،)كيليز) زنقة طارق بن زياد)،)شقة)

،)حراكش)-)90000)حراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (30 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2022)تمت رقم)136252.

162I

THALAL CONSULTANTS

MY KECH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MY KECH شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية رقم 1 حكرر 3 جليز حراكش - 
90000 حراكش املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.16289

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 فبراير) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 SOCIETE LES (ة)) تفويت السيد)
اجتماعية) حصة  (TUILERIES 150
لفائدة)) حصة  (3.000 أصل) حن 
 HICHAM EL ASSOUDI((ة)(السيد

بتاريخ)16)فبراير)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
حارس) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)133801.
163I

THALAL CONSULTANTS

YASSAB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
YASSAB شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي عمارة 12شقة 5 

تجزئة sine حراكش 90000 حراكش 
املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60193
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)15)يناير)2019)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع عالل الفا�ضي عمارة)12شقة)5 
90000)حراكش) sine)حراكش) تجزئة)
املغرب»)إلى)»رقم)21)حلك ادري�ضي)18 
الثالث) ال7ابق  ابن زياد  زنقة طارق 
 90000 (- جليز حراكش) (5 شقة رقم)

حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حارس) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)133800.
169I

ML EXPERTS

UL MOROCCO LLC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
UL MOROCCO LLC  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
الفتح 211 شارع ابراهيم الروداني 

، ال7ابق األول ، رقم 3 - الدار 
البيضاء - *****  الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369091

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)31)حارس)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابراهيم) شارع  (211 الفتح) »إقاحة 
 -  3 رقم) (، ال7ابق األول) (، الروداني)
الدار البيضاء)-)*****))الدار البيضاء)
شارع) (، حول) »أاندي  إلى) املغرب»)
(- ال7ابق الرابع.) (، (9 حبنى) (، أاندي)

20000))الدار البيضاء.))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)821023.
165I

ML EXPERTS

PACIFICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
PACIFICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 16 شارع 

علي عبد الرزاق - ***** الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.192299

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (11 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 PACIFICA))حبلغ رأسمالها)
 16 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
شارع علي عبد الرزاق)-)*****)الدار)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حل حبكر)

للشركة.
 16 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
شارع علي عبد الرزاق)-)*****)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))حممد حص7فى))النفاخ))
شارع أندريه) (11 و عنوانه(ا)) ( لزرق)
الدار البيضاء) ( (***** ( حاسيت أنفا)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)826689.
166I

ML EXPERTS

SOMABLANC SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
SOMABLANC SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 16 شارع 
علي عبد الرزاق - ***** الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.216963

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (11 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOMABLANC SUD))حبلغ رأسمالها)
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)16)شارع علي عبد الرزاق)
-)*****)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)حل حبكر للشركة.
 16 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
شارع علي عبد الرزاق)-)*****)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))حممد حص7فى))النفاخ)
شارع أندريه) (11 و عنوانه(ا)) ( لزرق)
البيضاء)) الدار  ( (***** أنفا) حاسيت 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)826688.
161I

SYNERGIE EXPERTS

AYAD HOLDING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
، زنقة جون جوريس، حي أوتييه ، 
20060، الدار البيضاء املغرب99 

AYAD HOLDING
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد »
وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.929961
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) للشركة  الوحيد  الشريك 
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 
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رأسمال) ذات  (AYAD HOLDING
حقرها) درهم،) (10.000 قدره)
االجتماعي ب)99)زنقة جون جوريس)
ال7ابق)6)شقة رقم)12 - 20060)الدار)
بالسجل) واملسجلة  املغرب  البيضاء)
(،929961 الرقم) تمت  التجاري 
حن) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون)5-96)بتاريخ)13)فبراير)1991،)

بمواصلة نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)29906.
168I

SYNERGIE EXPERTS

The Alsan Partnership
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
، زنقة جون جوريس، حي أوتييه ، 
20060، الدار البيضاء املغرب99 

THE ALSAN PARTNERSHIP
»شركة ذات حسؤلية حمدودة »

وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.983891
العام) الجمع  بمقت�ضى 
يونيو) (29 في) املؤرخ  االستثنائي 
للشركة) الشريكان  قرر  (،2022
 THE ALSAN املسؤولية) املحدودة 
ذات رأسمال قدره) (PARTNERSHIP
االجتماعي) حقرها  درهم،) (100.000
 6 99)زنقة جون جوريس ال7ابق) ب)
شقة رقم)12 - 20060)الدار البيضاء)
التجاري) بالسجل  واملسجلة  املغرب 
ملا) وطبقا  (،983891 الرقم) تمت 
تنص عليه املادة)86)حن قانون)96-5 
بمواصلة) (،1991 فبراير) (13 بتاريخ)

نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)22891.
169I

SYNERGIE EXPERTS

The Rpo Company
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
، زنقة جون جوريس، حي أوتييه ، 
20060، الدار البيضاء املغرب99 

The Rpo Company
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد »
وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.925665
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
يونيو) (29 في) املؤرخ  االستثنائي 
2022،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  املحدودة 
ذات) (The Rpo Company الوحيد)
10.000)درهم،)حقرها) رأسمال قدره)
االجتماعي ب)99)زنقة جون جوريس)
ال7ابق)6)شقة رقم)12 - 20060)الدار)
بالسجل) واملسجلة  املغرب  البيضاء)
(،925665 الرقم) تمت  التجاري 
حن) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون)5-96)بتاريخ)13)فبراير)1991،)

بمواصلة نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 .22892 رقم) تمت  (2022 يوليوز)

.لالستخراج واملرجعية
110I

ML EXPERTS

SNECI MEA
إعالن حتعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
SNECI MEA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: 265 ، 
شارع الزرق7وني ، ال7ابق التاسع 

. - - الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.398939

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) نشاط  استمرارية  ( حايلي:)
رأم الخسائر املتراكمة في نهاية السنة)

املالية املنتهية في)31)ديسمبر)2021.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)&:)الذي ينص على حايلي:)

&
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832013.
111I

ML EXPERTS

SCAMAR INVEST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
SCAMAR INVEST  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 265 ، 

شارع الزرق7وني ، ال7ابق التاسع . - 
20000  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550211
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SCAMAR INVEST
أخذ) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
أي حشاركة عن طريق االستمواذ أو)
االكتتاب أو املساهمة أو االندحاج أو)
أير ذلك في أي شركة أو حجموعة أو)
بيعها أو استبدالها أو تمويلها أو حنح)
أي سلف في حسابات جارية أو أيرها)

في املغرب أو في الخارج.
في) التصرف  أو  إدارة  أو  اقتناء) (-
أية أوراق حالية أو أسهم في شركات)

تجارية أو حدنية)؛
املشاركة في أي حجلس إدارة أو) (-
حا) أو  إدارة  لجنة  أو  إشرافي  حجلس 
شابه ذلك يكون للشركة فيه حصلحة)

حباشرة أو أير حباشرة)؛
-)املشورة بجميع أنواعها.

-)ضمان التصدير والتوزيع بكافة)
أنواعه.

قد) ورقابة  حراقبة  أي  ضمان  (-
تكون حفيدة أو ضرورية)؛

أير) أو  حباشر  بشكل  املشاركة  (-
أرض) ذات  شركة  أي  في  حباشر 
حماثل أو حشابه وبشكل أعم جميع)
أو) التجارية  أو  الخدحية  العمليات 
أو) املالية  أو  العقارية  أو  املنقولة 
اإلعالنية أو أيرها حن العمليات التي)
قد تكون حرتب7ة بالكائن املشار إليه)

أعاله.
(، (265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرق7وني)،)ال7ابق التاسع).)-)

20000))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السالوي) حمزة  حممد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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السالوي) حمزة  حممد  السيد 
 les dunes de la ( إقاحة) عنوانه(ا))
corniche))فيال رقم)29)رحمة)02)دار)

بوعزة)*****)دار بوعزة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السالوي) حمزة  حممد  السيد 
 les dunes de la ( إقاحة) عنوانه(ا))
corniche))فيال رقم)29)رحمة)02)دار)

بوعزة)*****)دار بوعزة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831695.
112I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

PIXEL HEALTH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE( RUE( MOZART,
 BD( ANFA,( RESIDENCE( pETIT
 PARADIS,(7EME(ETAGE(،(20330،

CASABLANCA MAROC
ذات) شركة  (PIXEL HEALTH
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد
 9 و) (2 وعنوان حقرها اإلجتماعي)
زنقة أبو ظبي،)زنقة بيير طولير سابقا)
رقم) (1 طابق) وازيس  زنقة  تقاطع  و 
(- البيضاء) الدار  املعاريف  احتداد  (9

20000)الدار البيضاء)املغرب
حسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

595339
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PIXEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HEALTH
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتصدير) باستيراد  يقوم  وسيط  أو 
األدوات ال7بية والجراحية بالتجزئة)

أو بالجملة.
 9 و) (2 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة أبو ظبي،)زنقة بيير طولير سابقا)
رقم) (1 طابق) وازيس  زنقة  تقاطع  و 
(- البيضاء) الدار  املعاريف  احتداد  (9

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة لبيبة التمدولي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة لبيبة التمدولي عنوانه(ا))
 390 رقم) بوشعيب  القائد  زنقة 

املحمدية)20000)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة لبيبة التمدولي عنوانه(ا))
 390 رقم) بوشعيب  القائد  زنقة 

املحمدية)20000)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-.
113I

ML EXPERTS

RED PEPPER
إعالن حتعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
RED PEPPER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 80 شارع 
إدريس السالوي ، ال7ابق السفلي 
، الدار البيضاء - -  الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.192535

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

بمبلغ) املال  رأس  تخفيض  ( حايلي:)

 (500.000.00) ألف) خمسمائة 

درهم بهدف استيعاب الخسائر التي)

 2022 31)حايو) تكبدتها الشركة حتى)

ألف) حبلغ خمسمائة  إلى  لتخفيضه 

إلغاء) بواقع.) درهم  ((500.000.00(

خمسة آالف)(5000))سهم)؛

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

 SAGA COMMUNICATION بيع)

تشكل) سهم  ((5000) آالف) خمسة 

السيد أالي) ( إلى:) الشركة  رأس حال 

رقم) (CIN حائز على) (، فا�ضي الفهري)

السيدة دالل الفا�ضي) ؛) (BE803159

 .CIN BK150069(الفهري حاحلة رقم

الفهري) الفا�ضي  يوسف  السيد 

؛) (BE190211 رقم) (CIN حاحل) (،

السيدة إكرام الداودي)،)حاصلة على)

CIN)رقم)BE691319)؛)السيد إنريكي)

رقم) حاحل  (، هيولين) أوليفييه  إيف 

.CIN A029325N

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))

إلى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

.SARL

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:))

استقالة السيد حممد شاكر الفا�ضي)

الفهري حن حهاحه كمسير للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)&:)الذي ينص على حايلي:)

&

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832060.

119I

ML EXPERTS

SAGA COMMUNICATION
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
  SAGA COMMUNICATION

شركة املساهمة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 80 شارع 
إدريس السالوي . - ***** الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.800.000«
»2.000.000)درهم»)إلى)»3.800.000 
درهم»)عن طريق):))إدحاج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832061.

115I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AL GHASCAQ DIYAFA
إعالن حتعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
AL GHASCAQ DIYAFA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: رياض 
الزيتون الجديد درب ال7بيب 

رقم 51 حراكش - 90000 حراكش 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61215

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)حاي)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:))
لشركة) ( التجاري) النشاط  تعديل 
األصل) »كراء) ( ( (« الغسق ضيافة) («

التجاري»)بدال حن)»دار الضيافة».
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
اضافة شعار رياض لقواس للتسمية)

التجارية للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
أرض الشركة:)كراء)األصل التجاري

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))
(, ضيافة) الغسق  الشركة:) اسم 

الشعار:)رياض لقواس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131989.

116I

malartci

STE DECODAY SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE DECODAY SARL AU  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : حقيم 

عند حالر  شارع عبد الكريم الخ7ابي 
اقاحة السالم شقة رقم 12 ال7ابق 
الثاني بني حالل  - 23000 بني حالل  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.10393

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تقرر حل)

شركة) ( (STE DECODAY SARL AU

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي حقيم)

عند حالر))شارع عبد الكريم الخ7ابي)

ال7ابق) (12 اقاحة السالم شقة رقم)

بني حالل)) (23000 (- ( الثاني بني حالل)

املغرب نتيجة لحل حسبق.

و عين:
)ايت))عزي) السيد(ة))عبد املجيد)

و عنوانه(ا))حي الجديد افورار ازيالل))

(ة)) املغرب كمصفي) ( افورار) (22052

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

حقيم) وفي  (2022 يوليوز) (01 بتاريخ)

عند حالر شارع عبد الكريم الخ7ابي)

ال7ابق) (12 اقاحة السالم شقة رقم)

بني حالل)) (23000 (- ( الثاني بني حالل)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)618.

111I

SELECT CONSEIL

2RLK BTP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شارع عبد املوحن عمارة921 ال7ابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

2RLK BTP شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي جوهرة 

الرحمة السكن املتوسط املجموعة 

9 العمارة 9 الشقة 18 دار بوعزة - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

550953

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 2RLK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BTP

بيع شراء) (: أرض الشركة بإيجاز)

استيراد))تصدير و كراء)االت وعربات)

ق7ع) و  العموحية  االشغال  و  البناء)

أيارها.

جوهرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرحمة السكن املتوسط املجموعة)

(- دار بوعزة) (18 الشقة) (9 العمارة) (9

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أانمي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أانمي  يونس  السيد 

ال7ابق) (3 العمارة) املوحدين  شارع 

الدارالبيضاء) حارينا  (81 الشقة) (12

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أانمي  يونس  السيد 

ال7ابق) (3 العمارة) املوحدين  شارع 

الدارالبيضاء) حارينا  (81 الشقة) (12

20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831931.

118I

SELECT CONSEIL

2RLK FOODS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املوحن عمارة921 ال7ابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
2RLK FOODS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي جوهرة 

الرحمة السكن املتوسط املجموعة 
9 العمارة 9 الشقة 18 دار بوعزة - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550951
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 2RLK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOODS
استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

حخبزة))حلويات حقهى و ح7عم.
جوهرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرحمة السكن املتوسط املجموعة)
(- دار بوعزة) (18 الشقة) (9 العمارة) (9

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أانمي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أانمي  يونس  السيد 
ال7ابق) (3 العمارة) املوحدين  شارع 
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الدارالبيضاء) حارينا  (81 الشقة) (12

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أانمي  يونس  السيد 

ال7ابق) (3 العمارة) املوحدين  شارع 

الدارالبيضاء) حارينا  (81 الشقة) (12

20000)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831936.

119I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE AL TORK
INTERNATIONAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE AL TORK

 INTERNATIONAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : اشعال 
رقم 5  - 62000 الناضور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11809

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2022 حاي) (21 اإلستثنائي املؤرخ في)

 SOCIETE AL TORK حل) تقرر 

 INTERNATIONAL SERVICE

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

درهم) (90.000 رأسمالها) حبلغ 

وعنوان حقرها اإلجتماعي اشعال رقم)

الناضور املغرب نتيجة) (62000  -   5

النتهاء)الغرض حن الشركة.

و عين:

و) التركي  ( جمال) السيد(ة))
عنوانه(ا))شارع الساقية الحمراء)رقم)

13 62000)الناضور املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)21)حاي)2022)وفي اشعال رقم)

5  - 62000)الناضور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3296.
180I

ML EXPERTS

 SAFRAN
 ELECTRICAL&POWER

MOROCCO
إعالن حتعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 SAFRAN(ELECTRICAL&POWER

MOROCCO »شركة  املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 1100  

تمارة -  تمارة أوبوال - عين عتيق - -  
عين عتيق املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61915
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)أكتوبر)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:))
حن) سوريه  آالن  السيد  استقالة 

حنصبه كعضو في املجلس اإلداري).
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيدة كاثرين حيراي فيوليت)
 CIN رقم) حاحلة  الجنسية  فرنسية 
فيال) في  واملقيمة  (G002335U رقم)
969)لوت بساتين فوارات بالقني7رة)
املجلس) في  جديد  عضو  باملغرب 
املستقيل) حن  بدال  وذلك  اإلداري 
طيلة فترة واليته.)حن املكتب املتبقي)

للتشغيل)؛
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))
حن) فا�ضي  دانيال  السيد  استقالة 

حنصب املديرالعام املنتدب.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
فيجييه) فريديريك  السيد  تعيين  (-
جواز) وحاحل  الجنسية  الفرن�ضي 

واملقيم) (21LC31118 رقم) السفر 
 Bis Rue des Ferronniers  9 في)
Blagnac 31100)،)فرنسا في حنصب)
 5 ملدة) الجديد  املنتدب  املديرالعام 

سنوات اعتباًرا حن)1)نوفمبر)2021.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)&:)الذي ينص على حايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126959.
181I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

SIF-EDDINE ENG-INVEST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
SIF-EDDINE ENG-INVEST شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة حوزار و شارع آنفا إقاحة لوبتي 
بارادي طابق 1 - 20330  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599919
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
SIF- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDDINE ENG-INVEST

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املزارع و املحاصيل و املاشية.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة حوزار و شارع آنفا إقاحة لوبتي)
الدار) ( (20330  -  1 طابق) بارادي 

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 50 ( (: السعودي) اساحة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السعودي) اساحة  السيد 
طابق) تالسنت  زنقة  (5 عنوانه(ا))
الدار) (20000 البيضاء) (1 شقة) (3

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السعودي) اساحة  السيد 
طابق) تالسنت  زنقة  (5 عنوانه(ا))
الدار) (20000 البيضاء) (1 شقة) (3

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831199.
182I

SOFINACTE

TRANSPORT AL WAHDA
إعالن حتعدد القرارات

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 TRANSPORT AL WAHDA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 8E ق7عة 
العنبرة 2 شريمة A عنبرة - 30050 

فاس املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10615
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تفويت)500)حصة السيد درا بوشتى)

لصالح السيد العسري عبد العزيز
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير الشكل القانوني للشركة ليصير)
شركة ذات املسؤولية املحدزدة وذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
درا) السيد  الشركة  حسير  استقالة 

بوشتى
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
درا) السيد  الشركة  ذحة حسير  تبرئة 

بوشتى
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

تميين النظام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) (:1 و) (6 بند رقم)
 1000 العزيز) عبد  العسري  ( حايلي:)

حصة)------)100000,00)درهم
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:))
شركة ذات املسؤولية املحدزدة وذات)

الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
حن) الشركة  تسيير  استمرار  حايلي:)

طرف السيد العسري عبد العزيز
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3199.
183I

DARAA AUDIT

HARMONIA LOGISTICS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب

HARMONIA LOGISTICS شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي  زنقة 
سوحية عمارة 82 ال7ابق 9 شقة 16 
حي النخيل - 20000 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550993
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HARMONIA LOGISTICS
تأجير) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقارات
-)حنعش عقارات

-)شراء)وبيع جميع العقارات.
وكافة) العقارات  جميع  تأجير  (-

الحقوق العقارية..
زنقة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سوحية عمارة)82)ال7ابق)9)شقة)16 
الدار البيضاء)) (20000 (- حي النخيل)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد نيت بممادن حمزة):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حمزة) بممادن  نيت  السيد 
 01 رقم) الفرات  زنقة  عنوانه(ا))
البيضاء)) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حمزة) بممادن  نيت  السيد 
 01 رقم) الفرات  زنقة  عنوانه(ا))
البيضاء)) الدار  (20000 املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832382.

189I

 OMNIUM DE

 DEVELOPPEMENT ET

 D’INVESTISSEMENT

 DU SAHARA « S.A Par

« abréviation « ODINSA
إعالن حتعدد القرارات

CASABLANCA MAROC ،20090

 OMNIUM DE

 DEVELOPPEMENT ET

 D’INVESTISSEMENT DU

 SAHARA « S.A(Par(abréviation «

ODINSA » »شركة  املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 215-

216، املن7قة الصناعية السالم    - 

13000 اقليم وادي الدهب- الكويرة 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6821

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

الحق) عبد  السيد  استقالة  حايلي:)

اشرا حن حهاحه كمتصرف))

على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 

اشرا) حبارك  السيد  استقالة  حايلي:)

حن حهاحه كمتصرف)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)-1:)الذي ينص على حايلي:))

استقالة حتصرفين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1168/2022.

185I

CDH AUDIT ET CONSEILS

ASIAN FOOD INDUSTRIES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 ASIAN FOOD INDUSTRIES

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 شارع 
انفا clos de Provence ال7ابق 

التاسع شقة ب 108 - 20310 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551069

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ASIAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOOD INDUSTRIES
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لجميع) الجملة  وتجارة  وتصدير 
املنتجات الغذائية والتوابل والبهارات)
لالستخدام) الع7رية  والنباتات 

الغذائي
وتغليف) وتقسيم  وتعبئة  تصنيع 

املنتجات املذكورة أعاله
العمولة) عمليات  جميع 

والسمسرة والتمثيل
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
ال7ابق) (clos de Provence انفا)
التاسع شقة ب)108 - 20310)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السقاط) احين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: السقاط) احين  السيد 
 100 حصة حدفوعة بالكاحل بقيمة)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) السقاط  احين  السيد 
اقاحة يسرى جنان كاليفورنيا طابق)
3)شقة)9)احرود)5)عين الشق)20153 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السقاط  احين  السيد 
اقاحة يسرى جنان كاليفورنيا طابق)
3)شقة)9)احرود)5)عين الشق)20153 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832668.
186I

MON COMPTABLE SARL

AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
 AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
سلوى حي الزيتون تجزئة بنميمون - 

60000 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
القادر) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حدو)500)حصة اجتماعية حن أصل)
500)حصة لفائدة))السيد)(ة)))))يميى)

اعواد بتاريخ)26)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1195.

181I

MON COMPTABLE SARL

AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
 AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي 11 زنقة 
سلوى حي الزيتون تجزئة بنميمون - 

60000 وجدة .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31983

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022)تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1195.

188I

N2M CONSEIL-SARL

MELILLA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MELILLA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : طريق 
حليلية ريغوالريس ترقاع - 62000 

الناضور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9905

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (08 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MELILLA CAR حل)
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000
ريغوالريس) حليلية  طريق  اإلجتماعي 
املغرب) الناضور  (62000 (- ترقاع)

نتيجة النتهاء)الغرض حن الشركة.
و عين:

قنتل و عنوانه(ا)) ( وئام) السيد(ة))
حي الريغوالريس)02)شارع)03)رقم)25 
62000)الناضور املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
طريق) وفي  (2022 يونيو) (08 بتاريخ)
 62000 (- ترقاع) ريغوالريس  حليلية 

الناضور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (25 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2022)تمت رقم)3291.
189I

FOUZMEDIA

BELKA TRANSFERT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BELKA TRANSFERT شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب العربي الرقم 16 حن7قة ب - 
19000 القني7رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65615

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BELKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANSFERT
تمويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األحوال.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي الرقم)16)حن7قة ب)-)

19000)القني7رة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد خليل اإلبراهيمي عنوانه(ا))
بلوك ف رقم)52)اوالد اوجيه)19000 

القني7رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد خليل اإلبراهيمي عنوانه(ا))
بلوك ف رقم)52)اوالد اوجيه)19000 

القني7رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني7رة))بتاريخ)08)يونيو)

2022)تمت رقم)-.

190I

MON COMPTABLE SARL

AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
  AOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
سلوى حي الزيتون تجزئة بنميمون - 

60000 وجدة املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31983
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 25)يوليوز) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 
كورتيس دياز بيدرو دافيد))أير شريك)

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1195.
191I

FO CONSULTUNG SARL AU

SAFE BUSES SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

SAFE BUSES SARL AU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي العمارة 98 
شقة 1 شارع فال ولد عمير أكدال 

الرباط الرباط 10000 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161191

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BUSES SARL AU
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املدر�ضي.
العمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمير) ولد  فال  شارع  (1 شقة) (98
أكدال الرباط الرباط)10000)الرباط)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حوتيق) خالد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حوتيق  خالد  السيد 
حي الرياض) (9 بلوك أ رقم) (6 ق7اع)

الرباط))10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حوتيق  خالد  السيد 
حي الرياض) (9 بلوك أ رقم) (6 ق7اع)

الرباط))10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6236.
192I

FO CONSULTUNG SARL AU

 HEALTHY CATERING SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

 HEALTHY CATERING SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي العمارة 98 
شقة 1 شارع فال ولد عمير أكدال 

الرباط - 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

161193
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEALTHY CATERING SARL AU

حمون) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الحفالت.

العمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
98)شقة)1)شارع فال ولد عمير أكدال)

الرباط)-)10000)الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حوتيق) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حوتيق  خالد  السيد 
حي الرياض) (9 بلوك أ رقم) (6 ق7اع)

الرباط))10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حوتيق  خالد  السيد 
حي الرياض) (9 بلوك أ رقم) (6 ق7اع)

الرباط))10000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6231.
193I

FLASH ECONOMIE

 BAHRAOUI WOOD
MASTER

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BAHRAOUI WOOD MASTER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس رقم 13 ال7ابق 3  - 
93150 بن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3331

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAHRAOUI WOOD MASTER

أعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

النجارة

-)أعمال حختلفة أو البناء

-استيراد وتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   3 13)ال7ابق) حممد الخاحس رقم)

93150)بن جرير املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: زهير) البمراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زهير  البمراوي  السيد 

حي االزدهار)2)اقاحة ملتونة عمارة اوه)

9  90000)حراكش) 9)الشقة) ال7ابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) زهير  البمراوي  السيد 

حي االزدهار)2)اقاحة ملتونة عمارة اوه)

9  90000)حراكش) 9)الشقة) ال7ابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)231.

199I
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FIDUBAC SARL

DISTRIBUTION LOISAH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
DISTRIBUTION LOISAH شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي أوالد 

حيمون زنقة 80 رقم 32 الناظور - 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29935

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION LOISAH
التجارة) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

في الحبوب والبقول.
املنتجات) وتصدير  استيراد  (-

الغذائية.
-)توزيع املنتجات الغذائية..

أوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الناظور) (32 رقم) (80 زنقة) حيمون 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
1.000)حصة) ( (: السيد عمر خالي)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

دوار) السيد عمر خالي عنوانه(ا))
 62000 الناظور) شيكر  بني  اأبال 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
دوار) السيد عمر خالي عنوانه(ا))
 62000 الناظور) شيكر  بني  اأبال 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3956.
195I

NADEK CONSULTING

بن عياد ملتي سغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

بن عياد حلتي سغفيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ريق 

الوطنية رقم 02 الحمرة  بني حسان 
ت7وان - 93000 ت7وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21369
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (29 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة بن)
حبلغ رأسمالها) ( عياد حلتي سغفيس)
حقرها) وعنوان  درهم  (50.000
 02 اإلجتماعي ال7ريق الوطنية رقم)
 93000 الحمرة))بني حسان ت7وان)-)

ت7وان املغرب نتيجة ل):)كوفيد)19.
و حدد حقر التصفية ب ال7ريق)
)بني حسان) 02)الحمرة) الوطنية رقم)

ت7وان)-)93000)ت7وان املغرب.)
و عين:

بنعياد املخيتار)) ( احمد) السيد(ة))
و عنوانه(ا))شارع حكناس عمارة زايو)
ت7وان) (93000 ت7وان) (2 املحنش) (1

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)2081.

196I

WAY CONSEIL

SHETSI FARMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SHETSI FARMING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زينة 

بيزنيس حركز شارع حسليم تجزيئة 
بكار ال7ابق 3 شقة 19 باب دكالة  - 

90160 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121561
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHETSI FARMING
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الزراعية) املمتلكات  جميع  وتشغيل 
وبشكل) حباشر  أير  أو  حباشر  بشكل 
العمليات) جميع  إنجاز  (، عام)
والثروة) واألشجار  بالزراعة  املتعلقة 

الحيوانية..
زينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزيئة) حسليم  شارع  حركز  بيزنيس 
19)باب دكالة))-) 3)شقة) بكار ال7ابق)

90160)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيدة تريا العماني):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة نادية جابري):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: جابري) ل7يفة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العماني  تريا  السيدة 
 20950 ( 10)برانفا) زنقة املرجان رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) جابري  نادية  السيدة 
فيال رقم)11)زنقة حممد بن الجياللي)
بناني املنار انفا))20950)الدار البيضاء)

املغرب.
السيدة ل7يفة جابري عنوانه(ا))

199)بارس)15000)بارس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) العماني  تريا  السيدة 
 20950 ( 10)برانفا) زنقة املرجان رقم)

الدار البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) جابري  نادية  السيدة 
فيال رقم)11)زنقة حممد بن الجياللي)
بناني املنار انفا))20950)الدار البيضاء)

املغرب
السيدة ل7يفة جابري عنوانه(ا))

199)بارس)15000)بارس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131956.
191I

WAY CONSEIL

 PHARMACIE ATLANTIC
TAMARIS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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 PHARMACIE ATLANTIC

TAMARIS  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي باب 

السالم عمارة - أ - حكازة MO2 دار 

بوعزة طاحاريس النواصر  - 20220 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550089

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (09

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE ATLANTIC (:

. TAMARIS

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

.PHARMACIE

باب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

دار) (MO2 حكازة) (- أ) (- السالم عمارة)

 20220 (- ( بوعزة طاحاريس النواصر)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بولحفا) هدى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بولحفا  هدى  السيدة 

 2 الشقة) (1 عمارة) (3 ريمانة) اقاحة 

حراكش)) (90160 ( السفلي) ال7ابق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بولحفا  هدى  السيدة 

 2 الشقة) (1 عمارة) (3 ريمانة) اقاحة 

حراكش)) (90160 ( السفلي) ال7ابق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831961.

198I

WAY CONSEIL

AGRI OCRE INVEST

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AGRI OCRE INVEST شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد 6 اقمة حريم عمارة 9 شقة 

20 ال7ابق 1  - 90160 حراكش 

املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.110319

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)09)يونيو)2022)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 9 اقمة حريم عمارة) (6 »شارع حممد)

شقة)20)ال7ابق)1  - 90160)حراكش)

املغرب»)إلى)»أوالد ح7اع ايت الشيكي)

الحوز)) (92050 (- ( الحوز) جماعة 

املغر».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131910.

199I

CABINET EL KOUHEN

SINASTONE
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

CABINET EL KOUHEN
 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52

CASABLANCA MAROC
SINASTONE شركة املساهمة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اوالد احمد 
اوالد عزوز النواصر - 21223 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.929661

العام) الجمع  بمقت�ضى 
حاي) (30 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2022
درهم») (5.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (5.000.000« حن) أي 
طريق) عن  درهم») (10.000.000«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830.991.
200I

LAMSA ARCHITECTURE

LAMSA ARCHITECTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMSA ARCHITECTURE
 N° 19 BLOC 9 LOT(CADI

 AYAD ، 40000، MARRAKECH
MAROC

LAMSA ARCHITECTURE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 19 
بلوك 9 تجزئة القا�ضي عياض  - 

90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121113

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMSA ARCHITECTURE
الهندسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.
 19 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( عياض) القا�ضي  تجزئة  (9 بلوك)

90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الراجي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الراجي  حمزة  السيد 
الزيتونة حي) أ إقاحة  عمارة  (09 رقم)

النهضة)02  10119)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الراجي  حمزة  السيد 
الزيتونة حي) أ إقاحة  عمارة  (09 رقم)

النهضة)02  10119)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138109.
201I

BE IN CLUB

BE IN CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BE IN CLUB
 RIAD(BOUSKOURA ، 93

20520، CASABLANCA(MAROC
BE IN CLUB  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي 93 رياض 
بوسكورة  - 20520 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550353
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BE IN (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. CLUB
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

انش7ة رياضية).
عنوان املقر االجتماعي):)93)رياض)
البيضاء) الدار  (20520 (- ( بوسكورة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.600 ( (: ( السيد الخيمة حممد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: ( السيدة صوفية حديوي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة الحاجة خديجة حديوي)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (200 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد الخيمة حممد)
جانيت الش7ر)01)م س)01)فيال)01 
 20520 ( البيضاء) الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء)املغرب.
حديوي)) صوفية  السيدة 
رقم) (31 زنقة) (3 حسنية) عنوانه(ا))
الدار البيضاء) (20520 ( البيضاء) (62

املغرب.
السيدة الحاجة خديجة حديوي)
عنوانه(ا))6)حمر دنيريد))بولو البيضاء)

20520)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( عوكاشا) ادم  السيد 

كاليفورنيا)) االسماعيلية  تجزئة  (28

20520)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) ( السيد الخيمة حممد)

جانيت الش7ر)01)م س)01)فيال)01 

 20520 ( البيضاء) الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2398.

202I

حكتب املحاسبة

NASSIM TELECOM

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

حكتب املحاسبة

شارع سيدي املنضري عمارة 11 

ال7ابق 2 رقم 9 ، 93000، ت7وان 

املغرب

NASSIM TELECOM شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي تجزئة 

ام كلثوم شارع الكوت ديفوار زنقة 

10 رقم 6 حرتيل - 93000 ت7وان 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

19161

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تغيير) تم  (2022 حاي) (20 في) املؤرخ 

 NASSIM« حن) الشركة  تسمية 

. »R.T.T MAROC«(إلى(«TELECOM

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)1635.

203I

FLASH ECONOMIE

 INSTITUTION HANA
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUTION HANA PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
تجزئة 299 حي حوالي رشيد  - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
110501

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2001 أشت) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INSTITUTION HANA PRIVEE
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حدرسة خاصة للتعليم االبتدائي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
299)حي حوالي رشيد)) الرحمة تجزئة)

- 20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
95)حصة) ( (: السيدة زجاري هناء)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة زجاري جهان)):))95)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوشتى زجاري):))10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) هناء) زجاري  السيدة 
 1 طابق) (25 اقاحة اندلوسية عمارة)

الدار) (20000 ( انوال) شارع  (2 شقة)
البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيدة زجاري جهان)
اقاحة االندلسية عمارة)39)ط)1)ش3 
البيضاء) الدار  (20000 انوال) شارع 

املغرب.
عنوانه(ا)) زجاري  بوشتى  السيد 
شارع ابراهيم الروداني درج ب) (119
طابق)3)شقة))22حي النخيل)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هناء) زجاري  السيدة 
 1 طابق) (25 اقاحة اندلوسية عمارة)
الدار) (20000 ( انوال) شارع  (2 شقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2001)تمت رقم)300292.
209I

INFOPLUME

CCHM GREEN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

CCHM GREEN  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 135 شارع 
حوالي علي الشريف ال7ابق الثاني 

رقم الشقة 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129311

 08 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 CCHM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. GREEN

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
زيوت التشحيم و حشتقاتها.

 135 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق) الشريف  علي  حوالي  شارع 

الثاني رقم الشقة)3 - 90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد الغلبزوري كريم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الغلبزوري كريم))عنوانه(ا))

 16، (131 الثاني رقم) الحسن  شارع 

حرشان))90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الغلبزوري كريم))عنوانه(ا))

 16، (131 الثاني رقم) الحسن  شارع 

حرشان))90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256002-1101.

205I

WAY CONSEIL

KALIMAT TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KALIMAT TRAVAUX شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
حسلم تجزيئة بكار ال7ابق 3 شقة 

رقم 19 باب دكالة - 90160 حراكش 
املغرب .

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.120335
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)28)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 ال7ابق) بكار  »زنقة حسلم تجزيئة 
 90160 (- دكالة) باب  (19 رقم) شقة 
رقم) »شقة  إلى) (« املغرب) حراكش 
 2 الياسمين) (C عمارة) (1 ال7ابق) (38

االزدهار)-)90160)حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131598.
206I

WAY CONSEIL

KALIMAT TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KALIMAT TRAVAUX شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

حسلم تجزيئة بكار ال7ابق 3 شقة 
19 باب دكالة  - 90160 حراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.120335

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع) تم  (2022 يونيو) (28 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»90.000 
إلى) درهم») (10.000« أي حن) درهم»)
»100.000)درهم»)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131598.

201I

WAY CONSEIL

SAND SAFARIS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAND SAFARIS شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

عبد الكريم الخ7ابي اقاحة جواد 

عمارة 109 شقة 93 ال7ابق 3  - 

90160 حراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.101531

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يونيو) (10 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (SAND SAFARIS حل)

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

اقاحة) الخ7ابي  الكريم  عبد  شارع 

ال7ابق) (93 شقة) (109 عمارة) جواد 

حراكش املغرب نتيجة) (90160  -   3

لتوقيف الشركة.

و عين:

و) بوستة  ( ادريس) السيد(ة))

عنوانه(ا))شارع عبد الكريم الخ7ابي)

 93 شقة) (109 عمارة) جواد  اقاحة 

املغرب) حراكش  (90160  3 ال7ابق)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

بتاريخ)10)يونيو)2022)وفي شارع عبد)

اقاحة جواد عمارة) الخ7ابي  الكريم 

 90160  -  3 ال7ابق) (93 شقة) (109

حراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131295.

208I

FIDUCIAIRE

DYNAMAT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
DYNAMAT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 شارع 
خالد ابن الوليد ال7ابق الثالث رقم 

12  - 90080 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129353
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DYNAMAT
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

. DYNAMAT
12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
خالد ابن الوليد ال7ابق الثالث رقم)

12  - 90080)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حبشور) عبدالسالم  السيد 
حي) (15 رقم) (19 بلوك) عنوانه(ا))
 30000 الحجاج) اعوينات  ادري�ضي 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
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حبشور) عبدالسالم  السيد 
حي) (15 رقم) (19 بلوك) عنوانه(ا))
 30000 الحجاج) اعوينات  ادري�ضي 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)-.

209I

FIDUCIAIRE

AL KAFTAN HOME
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
AL KAFTAN HOME شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 شارع 
خالد ابن الوليد ال7ابق الثالث رقم 

12  - 90080 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128863
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAFTAN HOME
أرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير املنتوجات التقليدية.
12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
خالد ابن الوليد ال7ابق الثالث رقم)

12  - 90080)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 15 السيد حممد برادة عنوانه(ا))

تجزئة حمزة)1)طريق ايموزار)30000 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

 15 السيد حممد برادة عنوانه(ا))

تجزئة حمزة)1)طريق ايموزار)30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)-.

210I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE OUTRA SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE OUTRA SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 

بوعروس تيسة تاونات - 39000 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2155

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OUTRA SARL AU
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.
حركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 39000 (- تاونات) تيسة  بوعروس 

تاونات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العمري) السيد عثمان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العمري عنوانه(ا)) السيد عثمان 
دوار بوركبات بوعروس تيسة تاونات)

39000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العمري عنوانه(ا)) السيد عثمان 
دوار بوركبات بوعروس تيسة تاونات)

39000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2022)تمت رقم)919.

211I

FA ADVISING EXPERTS SARL

FABI DESIGN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
حكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�ضي، إقاحة حرف 

ب، حراكش ، 90000، حراكش 
املغرب

FABI DESIGN شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 
15 املجمع املنهي الش7ر 2 عمارة ب 

شارع عالل الفا�ضي حراكش - 90000 
حراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121139

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 FABI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESIGN

صنع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتصميم) النجري  وستائر  قمصان 

الرسوحات.

حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)15)املجمع املنهي الش7ر)2)عمارة)

(- حراكش) الفا�ضي  عالل  شارع  ب 

90000)حراكش اململكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

فابيوال) إلويد  لوبونكو  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

فابيوال) إلويد  لوبونكو  السيدة 

حراكش) (90000 حراكش) عنوانه(ا))

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

فابيوال) إلويد  لوبونكو  السيدة 

حراكش) (90000 حراكش) عنوانه(ا))

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138190.

212I
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BMH EXPERTS

كودين ثيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حمثل قانوني للشركة

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

كودين ثيك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء - 265 ، شارع الزرق7وني 

، ال7ابق التاسع ، رقم 92 - 20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

»تعيين حمثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.832609

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين حسير(ين))

املمثل(ين))القانوني(ين):)

-)بن خالد حممد

 

ذات) شركة  أنس  املوستميد  ( (-

حقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 

229)شارع جول فيري) اإلجتماعي ب:)

92100)كولوحب فرنسا

عند) التجاري  السجل  رقم 

 CIN C596950(:االقتضاء

ذات) شركة  حممد  خالد  بن  (-

حقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 

جاردنز) كاليفورنيا  ب:) اإلجتماعي 

 20 رقم) شارع  (B بناية) ريزيدنس 

بوليفارد فاس)20000)الدار البيضاء)

اململكة املغربية

عند) التجاري  السجل  رقم 

CIN C598993(:االقتضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)25393.

213I

INFOPLUME

INDE TRUCK
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 

املغرب

INDE TRUCK شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 135 شارع 

حوالي علي الشريف ال7ابق الثاني 
رقم الشقة 3 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129303

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 INDE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRUCK

أرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

أصالح و بيع و شراء)املق7ورات.

 135 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق) الشريف  علي  حوالي  شارع 

الثاني رقم الشقة)3 - 90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد الغلبزوري كريم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الغلبزوري كريم))عنوانه(ا))
 16، (131 الثاني رقم) الحسن  شارع 

حرشان))90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد الغلبزوري كريم))عنوانه(ا))
 16، (131 الثاني رقم) الحسن  شارع 

حرشان))90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255939-1690.

219I

INFOPLUME

EXTRA BOAT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

EXTRA BOAT شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 135 شارع 
حوالي علي الشريف ال7ابق الثاني 

رقم الشقة 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129385

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 EXTRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BOAT
اصالح) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

القوارب السياحية.

 135 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) الشريف  علي  حوالي  شارع 
الثاني رقم الشقة)3 - 90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
: فاظل) حممد  الدهدوه   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
فاظل) حممد  الدهدوه  السيد 
عنوانه(ا))زنقة األبار رقم)93 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
فاظل) حممد  الدهدوه  السيد 
عنوانه(ا))زنقة األبار رقم)93 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256101-1853.
215I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE MINI MARKET
MAHLIMA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE(APP 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
 STE MINI MARKET MAHLIMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
السعديين زنقة أحفير رقم 25 - 

60000وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31115
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (21 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE MINI الوحيد) الشريك  ذات 
حبلغ) (MARKET MAHLIMA
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
السعديين) زنقة  اإلجتماعي  حقرها 
25 - 60000)وجدة) شارع أحفير رقم)
الغاية التي) انتهاء) (: املغرب نتيجة ل)
قاحت حن أجلها الشركة والتأكد حن)
الخسائر املتوالية) استمالة تمقيقه.)
عن) عجزها  وتأكد  الشركة  على 

االستمرار.
شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 -  25 رقم) أحفير  زنقة  السعديين 

60000)وجدة املغرب.)
و عين:

و) الكرفات  ادريس  السيد(ة))
 RUE DU PARC  355 عنوانه(ا))
 FLORAL 95590 ST CYR EN VAL

FRANCE)كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تمت رقم)1106.
216I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 GROUPE MSB HOLDING
OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استمرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
 GROUPE MSB HOLDING
OFFSHORE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 183، 
شارع ولي العهد ، املقر رقم 13 - - 

طنجة املغرب.

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16263
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر (2022 يوليوز) (01 في)  املؤرخ 

حا يلي:
أن) رأم  الشركة  حل  عدم  (1
تقل) للشركة  ذاتية  األحوال  رؤوس 
عن ربع رأسمالها وذلك جراء)الخسائر)

املثبتة في القوائم التركيبية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (28 بتاريخ) ب7نجة  التجارية 

2022)تمت رقم)256191.

211I

WORLD CONSULTING SARL.AU

EMBALO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط ال7ابق الخاحس 
حكتب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
EMBALO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
ولي العهد 83 اقاحة حريم ال7ابق 
السفلي رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112805

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000« أي حن) درهم») (990.000«
عن) درهم») (500.000« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1885.

218I

METREK COMPTA PRO

 Société du nord pour le
developpement agricole

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 Société du nord pour le

developpement agricole شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار أوالد 

بن حمادي - 19200 سيدي سليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3925

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 du nord pour le developpement

.agricole

:)تصدير و) أرض الشركة بإيجاز)

استيراد املواد الفالحية تربية املوا�ضي)

فالحية) اشغال  اإلص7ناعي  التلقيح 

وكل حايهم الفالحة بشكل عام.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار أوالد)

بن حمادي)-)19200)سيدي سليمان)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

: العالي) عبد  الدأوغي   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العالي) عبد  الدأوغي  السيد 
رقم) سال  عرصة  تجزئة  عنوانه(ا))
 11000 سال) القني7رة  طريق  (250

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العالي) عبد  الدأوغي  السيد 
رقم) سال  عرصة  تجزئة  عنوانه(ا))
 11000 سال) القني7رة  طريق  (250

سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

28)يوليوز)2022)تمت رقم)151.

219I

EDCF Audit ُ

او روو فان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDCF Audit ُ
 N°36 Qu(ATLAS(I(AHADAF

AZROU ، 53100، Azrou(Maroc
او روو فان  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 133 

تجزئة الصنوبر  - 53100 ازرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1821

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
او روو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فان).
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اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
حختلفة في االنشاءات.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
133)تجزئة الصنوبر))-)53100)ازرو)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: احيمة) الديبى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الديبى حممد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) احيمة  الديبى  السيدة 
احداف) (2 تجزئة االطلس) (298 رقم)

53100)ازرو املغرب.
عنوانه(ا)) حممد  الديبى  السيد 
رقم)298)حي االطلس احداف)53100 

ازرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احيمة  الديبى  السيدة 
احداف) (2 تجزئة االطلس) (298 رقم)

53100)ازرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2022)تمت رقم)251.

220I

ste ovada

 STE NGADI KRIBAA
SARLAU

إعالن حتعدد القرارات

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif maroc
 STE NGADI KRIBAA SARLAU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 

الحرية رقم 233 - 35100 جرسيف 
املغرب .

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1969
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
حصص) جميع  تفويت  تم  ( حايلي:)
قريبع سفيان عنوانه دوار) ( (: السيد)
الساقية)32)تادارت))جرسيف.)(500 

حصة)))ب)100)درهم للحصة
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
-قبول استقالة السيد قريبع) حايلي:)
سفيان وتعيين السيد النكادي عبد)

الحميد كمسير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
حصص) جميع  تفويت  تم  ( حايلي:)
قريبع سفيان عنوانه دوار) ( (: السيد)
الساقية)32)تادارت))جرسيف.)(500 

حصة)))ب)100)درهم للحصة
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
-قبول استقالة السيد قريبع) حايلي:)
سفيان وتعيين السيد النكادي عبد)

الحميد كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1360.
221I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARECORDS
إعالن حتعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
MARECORDS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: رقم 10 

شارع عبدالحميد بن بديس - - فاس 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55205

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
(- (: بإضافة) الشركة  نشاط  توسيع 
اإلدارة) حلول  وتركيب  وبيع  شراء)

اإللكترونية)-)تجهيز أرف األرشيف
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تقليص نشاط الشركة بإزالة) حايلي:)

النشاط حكتب الدراسة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
وبيع وتركيب) شراء) (- إدارة األرشيف)
تجهيز) (- اإللكترونية) اإلدارة  حلول 
تنصيب) وكالة  (- األرشيف) أرف 
املؤقتين لصالح) العمال اإلداريون و 

الشركات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3212.
222I

CAB ASSISTANCE

TanjaCom Media &Event
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 16
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

TanjaCom(Media &Event شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حوالي اسماعيل 19 اقاحة حوالي 
اسماعيل ال7ابق الثالت رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129389

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TanjaCom(Media(&Event

إنشاء) (- ( (: أرض الشركة بإيجاز)

وإدارة املواقع اإلخبارية.

-)إدارة املجالت اإللكترونية...

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حوالي) اقاحة  (19 اسماعيل) حوالي 

 -  9 رقم) الثالت  ال7ابق  اسماعيل 

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

الكريستي) احلوش  ندى  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الكريستي) احلوش  ندى  السيدة 

تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا))

املستقبل)01)رقم)90  90000)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الكريستي) احلوش  ندى  السيدة 

تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا))

املستقبل)01)رقم)90   90000)طنجة)

طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256109.

223I
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INFOPLUME

SUNRISE SKY TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

SUNRISE SKY TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 135 شارع 
حوالي علي الشريف ال7ابق الثاني 

رقم الشقة 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129381

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUNRISE SKY TOURS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السياحي.
 135 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) الشريف  علي  حوالي  شارع 
الثاني رقم الشقة)3 - 90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد أيمن الغريب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يميى الغريب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 8 السيد أيمن الغريب عنوانه(ا))
زنقة خالد ابن الوليد طابق)3)شقة)8 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) الغريب  يميى  السيد 
سيدي) (16 رقم) (03 زنقة) (01 أحال)
البيضاء) الدار  (20000 ( البرنو�ضي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الغريب  يميى  السيد 
سيدي) (16 رقم) (03 زنقة) (01 أحال)
البيضاء) الدار  (20000 البرنو�ضي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256108-1859.
229I

INFOPLUME

BOUAYCI ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حمثل قانوني للشركة

INFOPLUME
199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

BOUAYCI ASSISTANCE  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 18 اقاحة 
دالة الجراري 5 زنقة 1 ال7ابق  

األوملحل رقم 2 بني حكادة - 90000 
طنجة املغرب.

»تعيين حمثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90593
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) (2022 حارس) (16 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل(ين))القانوني(ين):)
-)العالم رجاء

-)الجوي�ضي نادية
-)العالم حمادي

-)اليمياوي سعيد
  BOUAYCI ASSISTANCE  -
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 18 ب:) اإلجتماعي  حقرها  الكائن 
اقاحة دالة الجراري)5)زنقة)1)ال7ابق))
 90000 حكادة) بني  (2 رقم) األوملحل 

طنجة املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء:)90593

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256005-1109.

225I

INFOPLUME

 BUSINESS CENTER DAR
TOUNSSI

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

INFOPLUME
199 شارع حممد الخاحس اقاحة 

حيموزا 1 رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

 BUSINESS CENTER DAR
TOUNSSI   شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي 135 شارع 
حوالس علي الشريف ال7ابق الثاني 
شقة رقم 3  - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118219
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (21 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
توطين الشركات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255990-1685.

226I

EURO ACCOUNTING HOUSE

COLLEGIATE ADVENTURES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .15

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 COLLEGIATE ADVENTURES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 21 
الشقة 2 شارع النخيل  - 29000 

الجديدة  اململكة املغربية .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3951

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (21 في) املؤرخ 
 COLLEGIATE ADVENTURES
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) حبلغ  الوحيد  الشريك 
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
شارع) (2 الشقة) (21 رقم) اإلجتماعي 
اململكة) ( الجديدة) (29000 (- ( النخيل)
الخسارات) لتراكم  نتيجة  ( املغربية)
زيادة على الركود بسبب) (- و الديون)

كوفيد)19-.
و عين:

 ANDREE  DANIEL السيد(ة))
تجزئة) (25 رقم) و عنوانه(ا)) (JACOB
الياقوت)3  29000)الجديدة))اململكة)

املغربية كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 21 رقم) وفي  (2022 حاي) (21 بتاريخ)
 29000 (- ( النخيل) شارع  (2 الشقة)

الجديدة))اململكة املغربية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)28033.

221I

AFRICA FACADE INTERNATIONAL

 ARICA FACADE
INTERNATIONALE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 AFRICA FACADE
INTERNATIONAL

 ANGLE(AV(HASSAN 1 RUE  6/5
 AL(KACHAF(RES(NAJAT(APP 6
BUREAU ، 90000، طنجة املغرب
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 ARICA FACADE
INTERNATIONALE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 ANGLE وعنوان حقرها اإلجتماعي
 AVENUE(HASSAN 1 RUE(AL
 KACHAF(RES(NAJAT(APP 6
BUREAU 5/6 -  90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125363

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خاليل) (ة)) السيد) تفويت 
السوعدي)100)حصة اجتماعية حن)
(ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
حممد اأبالو بتاريخ)19)أبريل)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256195.
228I

FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

 SOCIETE TOMAHAWK
TRANS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE  D›HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N 11
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TOMAHAWK TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي السفلي 
رقم 01 درب 11 حي واد الذهب  - 

50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56821
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TOMAHAWK TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لحساب) الدولي  و  الوطني  البضائع 
تخزين) ـ) طن) (3.5 حن) أقل  الغير 

البضائع.
السفلي) (: املقر االجتماعي) عنوان 
(- ( حي واد الذهب) (11 درب) (01 رقم)

50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
ادير) بن  املغيت  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
ادير) بن  املغيت  عبد  السيد 
واد) 1حي  رقم) (11 زنقة) عنوانه(ا))

الذهب))50000)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
ادير) بن  املغيت  عبد  السيد 
واد) 1حي  رقم) (11 زنقة) عنوانه(ا))

الذهب))50000)حكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2802.
229I

CITRONNADE

CITRONNADE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

CITRONNADE
رقم) د  إقاحة  ريستينكة  تقاطع 
حي السالم الدار البيضاء) (1 ليباز) (1
تقاطع ريستينكة إقاحة د رقم)1)ليباز)
1)حي السالم الدار البيضاء،)20950،)

.الدارالبيضاء)املغرب

ذات) شركة  (CITRONNADE
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد
تقاطع) وعنوان حقرها اإلجتماعي 
1)حي) 1)ليباز) ريستينكة إقاحة د رقم)
السالم الدار البيضاء)-)20950))الدار)

البيضاء)املغرب.
تمويل))املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.365915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (15 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 1 رقم) د  إقاحة  ريستينكة  »تقاطع 
(- حي السالم الدار البيضاء) (1 ليباز)
إلى) املغرب») البيضاء) الدار  ( (20950
»3)زنقة)10)حيسيمي حي حسني الدار)
البيضاء)) الدار  ( (20950 (- البيضاء)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832856.
230I

PUSH CENTER

IMAVESTIS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
IMAVESTIS  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

احمد توكي ال7ابق 2 الشقة 
10 الدار البيضاء  الدار البيضاء  

20000 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550925
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMAVESTIS
الشركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والالنجيري) للقمصان  املصنعة 

والستائر والرسوحات).
زنقة) (1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد توكي ال7ابق)2)الشقة)10)الدار)
البيضاء))الدار البيضاء))20000)الدار)

البيضاء))املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الفوال) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الفوال  ايمان  السيدة 
 1 شقة) (9 شارع الجيروند طابق) (81
الدار البيضاء)) (20000 الدار البضاء)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفوال  ايمان  السيدة 
 1 شقة) (9 شارع الجيروند طابق) (81
الدار البيضاء)) (20000 الدار البضاء)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832952.

231I

VALUE POINT PARTNERS

KOS HOSPITALITY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
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KOS HOSPITALITY شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 

أبو املعتز الفلكي املعاريف الدار 
البيضاء 20310 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551291
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 KOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOSPITALITY
البيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املشروبات) أنواع  لجميع  املباشر 

واألطعمة والعصائر.
واإلشراف) واإلدارة  التمويل  (
أو) املباشر  وأير  املباشر  والتشغيل 
(أي) الفندقية) للمساكن  كوكيل 
نوع))وح7عم وبار وجميع نقاط البيع)
األخرى في امللحق التي قد تمدث في)

املستقبل)؛
وتمثيل) وتوزيع  وبيع  شراء)
واإلحدادات) املواد  أنواع  جميع 
الغذائية) واملواد  واإلكسسوارات 
واملشروبات الالزحة ملمارسة نشاطها.

توقيع عقود االحتياز بكافة أنواعها)
واستيراد جميع املعدات والتجهيزات..

 11 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املعاريف) الفلكي  املعتز  أبو  شارع 
20310)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
قصيري) خديجة  السيدة 

تجزئة املنارة اقاحة الستر) عنوانه(ا))
الدار) (20150 كليفورني) (8 رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
قصيري) خديجة  السيدة 

تجزئة املنارة اقاحة الستر) عنوانه(ا))
الدار) (20150 كليفورني) (8 رقم)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832901.

232I

H.A ACCOUNTING GROUP

ماروكنة افنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

H.A ACCOUNTING GROUP

 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

حاروكنة افنت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 

990 الحي الصناعي سيدي أانم 

حراكش  ال7ابق التاني املحل رقم 6 - 

90000 حراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 03)فبراير) املؤرخ في)

حاروكنة افنت شركة ذات املسؤولية)

 12.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

سيدي) الصناعي  الحي  (990 تجزئة)

التاني املحل) ال7ابق  ( أانم حراكش)
املغرب) حراكش  (90000  -  6 رقم)

نتيجة لتوقيف النشاط.

و عين:
و) عمر  بن  ( ( ( ايمن) السيد(ة))
رقم) تاركة  الغوز  تجزئة  عنوانه(ا))
حراكش املغرب) (90000 حراكش) (15

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
تجزئة) وفي  (2022 فبراير) (03 بتاريخ)
أانم) سيدي  الصناعي  الحي  (990
 6 ال7ابق التاني املحل رقم) ( حراكش)

- 90000)حراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131911.
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EXCELLENTIA Consulting

 H FIN) اش فان سانتر
)CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمان عزحي ال7ابق 
6 حكتب 16 شارع الزرق7وني 

الدارالبيضاء ، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

 (H FIN CENTER) اش فان سانتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين ال7ابق الثاني 
الشقة 3  - 90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128189
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اش) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(H FIN CENTER)(فان سانتر
أرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

في التدبير.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
الثاني) ال7ابق  تاشفين  ابن  يوسف 

الشقة)3  - 90060)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: برادرز) كابراند  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حسايني عمر):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الشركة كابراند برادرز عنوانه(ا))
 66 رقم) اسماعيل  حوالي  شارع 

13000)الداخلة املغرب.
عنوانه(ا)) عمر  حسايني  السيد 
 1 تجزئة رياض اوالد ح7اع سكتور)
 12006   8 شقة) (115 و) (119 عمارة)

تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كرسيت  احين  السيد 
الداخلة) (13000   69 حي املنتزه رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (09 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)6830.
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MELIUS CONSULTING

BLM ALLIANCE SARL
إعالن حتعدد القرارات

MELIUS CONSULTING
رقم 99 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
ال7ابق الثاني ، حكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 
املغرب

BLM ALLIANCE SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 39، 
شارع الال ياقوت ، ال7ابق الخاحس 

، سيدي بليوط - 20015 الدار 
البيضاء  املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.209963

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حوقو600  وليد  (ة)) السيد) تفويت 
 600 أصل) حن  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد)(ة))هشام زين
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
 600 إلهام هملي) (ة)) السيد) تفويت 
 600 أصل) حن  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد)(ة))هشام زين
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل الشكل القانوني للشركة حن)
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد»
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين حسير جديد للشركة السيد(ة))
هشام زين كمسير وحيد تبعا لقبول)
استقالة املسيرالسيد)(ة))وليد حوقو)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

تعديل النظام األسا�ضي) ( بند رقم)
حايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
تعديل النظام األسا�ضي للشركة بعد)
تمويل الشكل القانوني للشركة حن)
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832960.
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CABINET RAMI EXPERTISE

MB TRIO
إعالن حتعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MB TRIO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع ابن 

باجة رقم 816 الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم  - 30000 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11339

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

•)وهب حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))

•)تمويل الشكل القانوني للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))

•)تأكيد وتعيين املسيرين).

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

تمويل املقر االجتماعي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

300)حصة حن أصل) وهب حصص)

شيماء») ( »بلقايد) حن السيدة) (1000

إلى السيد)»بلقايد املحجوب»))

على) ينص  الذي  (:1-2 رقم) بند 

حن) القانوني  الشكل  تمويل  حايلي:)

املحدودة) املسؤولية  ذات  »شركة 

»شركة) إلى) الوحيد») الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة»

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

حايلي:))تأكيد وتعيين السيدة)»شيماء)

املحجوب») »بلقايد  والسيد) بلقايد»)

حسيرين للشركة

بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

حن) للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

عمارة) الخ7ابي  الكريم  عبد  »شارع 

الثاني،) ال7ابق  الجواش  حو�ضى  بن 

 816 فاس»)إلى)»)زنقة ابن باجة رقم)

حي صناعي سيدي ابراهيم فاس»

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3152.
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ACTIV AGRO

ACTIV AGRO
إعالن حتعدد القرارات

ACTIV AGRO
شارع عبد املوحن 11    إقاحة بالس 
باستور ، حبنى باستور طابق6 ، 

شقة 9 شارع عبد املوحن 11    إقاحة 
بالس باستور ، حبنى باستور طابق6 
، شقة 9، 20360، الدار البيضاء 

املغرب
ACTIV AGRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: الدار 
البيضاء ، الكيلوحتر 11 طريق 

الجديدة رقم 8  ليساسفة  - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.509501
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بالبيع) علما  اإلحاطة  بعد  حايلي:)
 ACTIV شركتي) قبل  حن  املقترح 
CORPORATION)و)TIFINVEST)إلى)
حمر،) وطاهر  هشام  يونس  السادة 
قرر الجمع العام املوافقةعلى شركاء)
يونس هشام) جدد للشركة السادة:)
 09 حن حواليد) (، حغربي الجنسية) (،
حقيم في الدار البيضاء) (1981 نونبر)
92)االلفةوحاحل للب7اقة) شارع رقم)
الوطنية رقم)BK365809)-طاهر حمر)
يناير) (09 في) ولد  (، الجنسية) حغربي 
(، (05 حقيم في الدار البيضاء) (1966
الدكتور عبد الحي عين دياب وحاحل)

.BE921919(للب7اقة الوطنية رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
بالتمويل) علما  العام  الجمع  يميط 
)بعدد) -)السيد يونس هشام) لصالح:)
إجمالي قدره)250)سهم.-)السيد طاهر)

حمر))بإجمالي)100)سهم.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
قررالجمع) (، بعد قراءة تقرير اإلدارة)
العام اعتباًرا حن هذا اليوم)،)تعديل)
الغرض) سيكون  املؤس�ضي:) أرضها 

حباشر) بشكل  إحا  (، الشركة) حن 
(، التابعة) الشركات  خالل  حن  أو 
في) (، ثالثة) ألطراف  أو  (/ و) لنفسها 
تصنيع) ( املغرب أو في أي بلد آخر:)
املتعلقة) املنتجات  واستيراد  وتعبئة 
بالبسكويت والشوكوالتة والحلويات)
الصناعية) واملعجنات  والحلوى 
الغذائية) الزراعية  املنتجات  وجميع 
املنتجات) جميع  استيراد  ؛) األخرى)
واألجهزة) واألشياء) السلع  وجميع 
واملواد حهما كانت طبيعتها أو حنشئها.)
أو) أو االستمواذ أو البناء) اإلنشاء) (
أو) املباشر  أير  أو  املباشر  التشغيل 
التأجير حن الباطن لجميع املباني أو)
املصانع أو املؤسسات أو املستودعات)
لنشاط) الالزحة  الورش  أو  املباني  أو 
براءات) جميع  دراسة  ؛) الشركة)
والعالحات) والعمليات  االختراع 
التجارية الحصرية للشركة وإنشاءها)
ونقلها) وشرائها  عليها  والحصول 
( ؛) وبيعها) واستغاللها  وتبادلها 
بما) (، األشكال) جميع  في  املشاركة 
جميع) في  (، الدحج) عمليات  ذلك  في 
والجمعيات) والشركات  االتمادات 
األخرى أو حجموعات املصالح أو التي)

سيتم إنشاؤها.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
قرر الجمع العام بعد سماعه لتقرير)
حن)) املسجل  املكتب  نقل  املديرين 
ال7ابق) (5 ( رقم) (، املوحن) عبد  (202
االر�ضي)–)الدار البيضاءإلى الكيلوحتر)
11)طريق الجديدة رقم)8)ليساسفة-)
الدار البيضاء)اعتباًرا حن)1/6/2022. 
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
حايلي:)قرر الجمع العام تعيين حسيرا)
أير) وملدة  اليوم  هذا  حن  اعتباًرا  (،
حمددة)،)السيد يونس هشام))حغربي)
نوفمبر) (9 حواليد) حن  (، الجنسية)
1981)،)حقيم في الدار البيضاء)شارع)
92)رقم)11)االلفة وصاحب))الب7اقة)
بصفته) ( (.BK365809 الوطنية رقم)
اآلخر) ( املسير) حع  سيتولى  حسيرا 
السيد جليل بن حو�ضى إدارة الشركة.))
يصرح السيد يونس هشام بأنه تقبل)
(، الوظائف التي تم تكليفها بها للتو)
وأنه ال يوجد أي تعارض حن جانبه)
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يمكن أن يعيق تعيينه
قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
قرر) (، السابقة) للقرارات  حراعاة 
 3 الجمع العام تعديل صياأة املواد)
و)9)و)6)و)1)و)93)حن النظام األسا�ضي
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
نتيجة للقرارات السابقة باإلضافة إلى)
التعديالت العديدة املنصوص عليها)
العادية) أير  العاحة  االجتماعات  في 
العاحة) الجمعية  تقرر  (، السابقة)
األسا�ضي) للنظام  الكاحل  اإلصالح 
هذه) كل  تضمين  أجل  حن  املذكور 
الجمع) هذا  قررها  التي  التعديالت 
الجمعيات) قبل  حن  وكذلك  العام 
بعد) العموحية أير العادية السابقة.)
الفمص)،)يقرر الجمع العام املوافقة)
على النظام األسا�ضي املعدل للشركة)
(، كما هو حذكور في هذه املحاضر) (،
والذي لن يؤدي بأي حال حن األحوال)

إلى إنشاء)كيان قانوني جديد
قرار رقم)8:)الذي ينص على حايلي:)
يخول الجمع العام جميع الصالحيات)
لحاحل نسخة أو حستخرج حن هذه)
اإلجراءات) بجميع  للقيام  املحضر 
القانونية.)طرح هذا القرار للتصويت)
،)وتم اعتماده باإلجماع.))تم استنفاد)
جدول األعمال ولم ي7لب أحد الكالم)
في) الجلسة  تأجيل  الرئيس  يعلن  (،
الساعة الواحدة بعد الظهر.)حن كل)
حا سبق)،)تم إعداد املحاضر الحالية)
والتي)،)بعد قراءتها)،)تم التوقيع عليها)

حن قبل الشركاء.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
إحا) (، الشركة) حن  الغرض  سيكون 
بشكل حباشر أو حن خالل الشركات)
التابعة)،)لنفسها و)/)أو ألطراف ثالثة)
،)في املغرب أو في أي بلد آخر:))تصنيع)
املتعلقة) املنتجات  واستيراد  وتعبئة 
بالبسكويت والشوكوالتة والحلويات)
الصناعية) واملعجنات  والحلوى 
الغذائية) الزراعية  املنتجات  وجميع 
املنتجات) جميع  استيراد  ؛) األخرى)
واألجهزة) واألشياء) السلع  وجميع 
واملواد حهما كانت طبيعتها أو حنشئها.

أو االستمواذ أو البناء) اإلنشاء) (
أو التشغيل املباشر أو أير املباشر أو)
التأجير أو حن الباطن لجميع املباني أو)
املصانع أو املؤسسات أو املستودعات)
لنشاط) الالزحة  الورش  أو  املباني  أو 
براءات) جميع  دراسة  ؛) الشركة)
والعالحات) والعمليات  االختراع 
التجارية الحصرية للشركة وإنشاءها)
ونقلها) وشرائها  عليها  والحصول 
( ؛) وبيعها) واستغاللها  وتبادلها 
بما) (، األشكال) جميع  في  املشاركة 
جميع) في  (، الدحج) عمليات  ذلك  في 
والجمعيات) والشركات  االتمادات 
أو) املصالح  حجموعات  أو  األخرى 
(، وبشكل أعم) ( التي سيتم إنشاؤها.)
جميع املعاحالت الصناعية أو املالية)
أو األوراق املالية أو العقارات التي قد)
أير) أو  حباشر  بشكل  حرتب7ة  تكون 
حباشر أو حفيدة لغرض الشركة أو أي)
أرض حشابه أو ذي صلة أو يمتمل)

أن تسهل ت7ويره أو تمقيقه.
بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:))
يقع املكتب الرئي�ضي للشركة في الدار)
البيضاء)الكيلوحتر)11)ب رقم8)طريق)

الجديدة ليساسفة)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
 28 وافق الجمع العام أير العادي في)
يناير)2022)على املوافقة على الشريك)
 »ACTIV CORPORATION«(الجديد
بموجب سند حساهمة األسهم املوقع)
لكل) ونتيجة  (.2022 يناير) (28 في)
حساهمات) بلغت  (، العمليات) هذه 
 100،000 في الشركة حبلغ) الشركاء)
بعد) املساهمات  توزيع  يتم  درهم.)
 ACTIV التالي:) النمو  على  التمديث 
درهم) (CORPORATION 55000
إلى) قيمتها  تصل  (TIFINVEST شركة)
حائة) حجموعه  حا  أو  درهم  (95000
وافق) (- درهم) (100،000 ألف درهم)
الجمع العام أير العادي املنعقد في)
على) املوافقة  على  (2022 يونيو) (20
يونس) السيد  الجديدين  الشريكين 
ونتيجة) حمر.) طاهر  والسيد  هشام 
لكل هذه العمليات)،)بلغت حساهمات)
 100،000 في الشركة حبلغ) الشركاء)
بعد) املساهمات  توزيع  يتم  درهم.)

 ACTIV التالي:) النمو  على  التمديث 

 CORPORATION Sarl 35800

 TIFINVEST Sarl شركة) درهم 

هشام) يونس  السيد  درهم  (29200

حمر) طاهر  السيد  درهم  (25000

درهم أي حا حجموعه حائة) (10،000

ألف درهم)100،000)درهم

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حائةالف) املحدد  الشركة  حال  رأس 

درهم.)وهي حقسمة إلى ألف سهم كل)

بالكاحل) بها  حكتتب  درهم  حائة  حنها 

وحخصصة) نقدا  بالكاحل  وحدفوعة 

بما يتناسب حع حساهماتهم) للشركاء)

 ACTIV CORPORATION ( ( وهي:)

 TIFINVEST(سهم)358))الشركة(Sarl

Sarl  292)سهم)))السيد يونس هشام)

 100 حمر) طاهر  السيد  سهم  (250

سهم) ألف  إجمالي  هو  هذا  سهم 
املوقعون) يقر الشركاء) ( 1،000)سهم)

 (1000) األلف) بأن  ويقرون  أدناه 

الشركة) التي تشكل رأس حال  سهم 

بالكاحل) وحدفوعة  بالكاحل  حكتتبة 

وحوزعة فيما بينهم بما يتناسب حع)

حساهمات كل حنهم.

على) ينص  الذي  (:93 رقم) بند 

الشركة) حديري  تعيين  يتم  حايلي:)

السيد جليل بن) ( ملدة أير حمددة:)

 6 ولد في) (، حغربي الجنسية) (، حو�ضى)

يناير)1911)،)حقيم في رقم)31)اقاحة)

بوطالب) الهادي  عبد  شارع  صوفيا 

للب7اقة) وحاحل  البيضاء) انفاالدار 

السيد) ( ( (.A561351 رقم) الوطنية 

(، الجنسية) حغربي  (، هشام) يونس 

حقيم) (، (1981 نوفمبر) (9 حن حواليد)
 11 رقم) (92 شارع) البيضاء) الدار  في 

الوطنية) للب7اقة  وحاحل  األلفة 
يصرح املديرون) ( (.BK365809 ( رقم)
املشاركون)،)فيما يتعلق بهم)،)بقبول)

هذا التعيين)،)حوضحين أنه ال يوجد)

أي تعارض أو حظر حن جانبهم يمكن)

سيتم تمديد) أن يمنع هذا التعيين.)

في) وصالحياتهم  املديرين  حكافآت 

قانون الحق.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)25565.

231I

KBH CONSULTING

 INNOVATIVE CUSTOMER
EXPERIENCE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 INNOVATIVE CUSTOMER

EXPERIENCE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 92 شارع 
عبد الحق طوريس ال7ابق الثاني 
حكتب رقم 9 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13391

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INNOVATIVE CUSTOMER

.EXPERIENCE
حركز) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اتصال؛

92)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الثاني) ال7ابق  طوريس  الحق  عبد 
حكتب رقم)9 - 30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد سعد أماد):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أماد  سعد  السيد 
 Rue 19 Myron Herrick 59200

Tourcoing)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أماد  سعد  السيد 
 Rue 19 Myron Herrick   59200

Tourcoing)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3211.

238I

FICOMFI

ICAMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
ICAMOB  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 عمارة 
9 شارع أكرا م.ج. حكناس - 50000 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56101
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ICAMOB

:)حقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

حجال الخدحات التكنولوجية.

عمارة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)

 50000 (- حكناس) 9)شارع أكرا م.ج.)

حكناس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد))حممد ياسين االسماعيلي)

درهم) (25.000 حصة بقيمة) (250 ( (:

للحصة).

 250 ( (: بلعباس) عصام  السيد 

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيد ايوب كرواد)

بقيمة)25.000)درهم للحصة).

 250 ( (: بنسعيد) يونس  السيد 

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد))حممد ياسين االسماعيلي)
عنوانه(ا))1)زنقة بكين إقاحة ياسمين)

 10000 الرباط) املحيط  (9 الشقة)

الرباط املغرب.

السيد عصام بلعباس عنوانه(ا))
الرياض) العابدين  زين  شارع  (2 رقم)

حكناس)50000)حكناس املغرب.
السيد ايوب كرواد عنوانه(ا))رقم)

26)تجزئة املنتزه شارع بئرانزران م ج)

حكناس)50000)حكناس املغرب.

عنوانه(ا)) بنسعيد  يونس  السيد 

2)عمارة) إقاحة سارة) (9 تجزئة االحان)

8)شارع حممد زفزاف رقم)22)سيدي)

حوحن البيضاء)20000)الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد))حممد ياسين االسماعيلي)
عنوانه(ا))1)زنقة بكين إقاحة ياسمين)

 10000 الرباط) املحيط  (9 الشقة)

الرباط املغرب

السيد عصام بلعباس عنوانه(ا))
الرياض) العابدين  زين  شارع  (2 رقم)

حكناس)50000)حكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2631.

239I

CABINET AIT BELHOUCINE

وايت نايت
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU(N°6 SIS(A(BD

 ZERKTOUNI 2EME(ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

وايت نايت  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال رقم 

03 حوكادور كولف فيال الصويرة - 

99000 الصويرة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3563

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتوبر)2019)تم تعيين)
كيري) حسير جديد للشركة السيد(ة))

كاترين احا كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أكتوبر)2019)تمت رقم)293.

291I

ACCOUNTING(&(CONSULTING(COMPANY

Tarab coffee shop SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

حكاتب املدينة 3، زنقة أصيال، 

ال7ابق الخاحس، حكتب رقم 65، 

أطلس املدينة الجديد - فاس. ، 

30000، فاس املغرب

Tarab(coffee(shop(SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 92 
شارع شريف اإلدري�ضي زنقة رقم 30 
حي سعادة - فاس. - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13213
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Tarab (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. coffee(shop(SARL
أرض الشركة بإيجاز):)شراء،)بيع،)
تسويق جميع) توزيع حبوب القهوة،)
الصغيرة) القهوة  وأجهزة  املعدات 

وحستلزحاتها واالستيراد والتصدير..
 92 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 30 شارع شريف اإلدري�ضي زنقة رقم)
فاس) (30000 (- فاس.) (- حي سعادة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد انس عبد الرحماني):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
فتح) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (100 500)حصة بقيمة) ( (: هللا)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الرحماني) عبد  انس  السيد 
اللة) حي  (8 زنقة) (29 رقم) عنوانه(ا))
فاس) (30000 العليا) زواأة  سكينة 

املغرب.
فتح هللا) الزهراء) فاطمة  السيدة 
باب) املنصور  عرصة  (1 عنوانه(ا))

الحديد)30000)فاس املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

الرحماني) عبد  انس  السيد 
اللة) حي  (8 زنقة) (29 رقم) عنوانه(ا))
فاس) (30000 العليا) زواأة  سكينة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3181/2022.
292I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

M.B COSMETIQUE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

20200، الدار البيضاء املغرب
M.B COSMETIQUE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
نوفيلة 1 الحي الصناعي اوالد 

عزوز دار بوعزة البيضاء. - 20900 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551211

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 M.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSMETIQUE
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
و) التجميل  حستمضرات  صناعة 
حكمالت) طبية  شبه  حستمضرات 

أدائية).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوالد) الصناعي  الحي  (1 نوفيلة)
 20900 (- البيضاء.) بوعزة  دار  عزوز 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حريم) بيصة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حريم  بيصة  السيدة 
 10 1)الرقم) تجزئة تيفاوين العمارة ا)

شارع املقاوحة))2000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حريم  بيصة  السيدة 
 10 1)الرقم) تجزئة تيفاوين العمارة ا)

شارع املقاوحة))2000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.
293I

QUALICIA CONSULTING

 ALLIANCE SURVEILLANCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقاحة أحين ال7ابق التاني رقم 19 
زنقة طرفاية، حوالي علي الشريف 

املدينة الجديدة حكناس. ، 50000، 
حكناس املغرب

 ALLIANCE SURVEILLANCE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكناس 

املجموعة 9 عمارة 92 الشقة رقم 2 
ب م ع - 50000 حكناس املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91193

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)يوليوز)2022)تم))تمويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة) (9 املجموعة) »حكناس  حن)
 50000 (- ب م ع) (2 الشقة رقم) (92
 2 »الشقة) إلى) املغرب») حكناس 
ال7ابق)2)عمارة)11)حرجان)2)حكناس)

- 50000)حكناس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2891.
299I

FLASH ECONOMIE

NDH SARL-AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NDH SARL-AU شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  شارع 
الزرق7وني رقم  25  - 13000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22019
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 NDH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SARL-AU
صنع) ( (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أصناف حعدنية أخرى.)))
)))صناعة املجوهرات التقليدية

وأير) السكنية  املباني  تشييد  ( (
السكنية).

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 13000  -   25 ( رقم) الزرق7وني 

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: انكية) الدليمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا))) انكية  الدليمي  السيد 
305)زنقة الشيخ) حي لف7يمات رقم)
 13000 ( االأظف) حممد  ( حممد)

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا))) انكية  الدليمي  السيد 
305)زنقة الشيخ) حي لف7يمات رقم)
 13000 ( االأظف) حممد  ( حممد)

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1229.
295I

FO CONSULTUNG SARL AU

BODY LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

BODY LOUNGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
أبو بكر الصديق شقة 8 أكدال - 

10090 الرباط املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.159119

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 8 »21)ساحة أبو بكر الصديق شقة)
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أكدال)-)10090)الرباط املغرب»)إلى)»)
زاوية زنقة حشليفن و))زنقة أحد شقة)
رقم)9)عمارة)13)ال7ابق الثاني اكدال))

الرباط)-)10000)الرباط))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6165.

296I

FO CONSULTUNG SARL AU

BODY LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL
 ADDARISSA(HASSAN ،
100000، RABAT(MAROC

BODY LOUNGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
أبو بكر الصديق شقة 8 أكدال 

21 ساحة أبو بكر الصديق شقة 8 
أكدال 10090 الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.159119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم»)أي حن)»100.000 
عن) درهم») (500.000« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6165.

291I

FLASH ECONOMIE

 NSD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 NSD IMMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس املال: 99.000,00

املقر االجتماعي: الدارالبيضاء ، 
إقاحة  شهرزاد 3 ال7ابق 5 رقم 22 

النخيل حعاريف
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.953961
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

الشركاء)حا يلي):
 STRICTIMMO شركة) تفويت  (
املمثلة حن طرف السيد التباري نوة))

995)حصة))للسيد أحين نوة
)التقسيم الجديد للحصص:

 995 الدشراوي) حممد  السيد  (
حصة

أحين نوة)995)حصة
أي حا حجموعه:)990)حصة

املوافقة على النظام األسا�ضي) (.2
املعدل للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832969
298I

اورو افريك إكسبير

GRD RENOVATION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ حراكش ، 

90000، حراكش املغرب
GRD RENOVATION شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ7ابي اقاحة جواد 109 
ال7ابق التالت الشقة 93 كيليز  - 

90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121193
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GRD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RENOVATION
الت7وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 
وأعمال) العام  والتخ7يط  والديكور 

التش7يب املختلفة وتجديد املنازل.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
 109 جواد) اقاحة  الخ7ابي  الكريم 
(- ( كيليز) (93 الشقة) التالت  ال7ابق 

90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
برنارد) جي�ضي  جيغود  السيد 
 100 حصة بقيمة) (1.000 ( (: جردان)

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
برنارد) جي�ضي  جيغود  السيد 
كالبيسون) زنقة  عنوانه(ا)) جردان 

69290)تيزي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
برنارد) جي�ضي  جيغود  السيد 
كالبيسون) زنقة  عنوانه(ا)) جردان 

69290)تيزي فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138192.
299I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

TOP DRIVE CARS
إعالن حتعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 ال7ابق 
األول ت7وان ، 93000، ت7وان 

املغرب

TOP DRIVE CARS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 
الحسن الثاني إقاحة صوليمار 11 
بلوك س ت7وان - 93000 ت7وان 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20991

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)حاي)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حؤرخة) عدلية  إراثة  بموجب  حايلي:)
بثاني عشر حارس)2021,)توفي السيد)
دجنبر) ثاني  بتاريخ  ابرهون  حممد 
 2020/12/02 عشرين) و  ألفين 
حصة) (5000 يملك) كان  الذي  و 
حن) كل  فورثه  بالشركة,) اجتماعية 
زوجته) ابرهون,) أحمد  السيد  والد 
و) أبرار  ابنتيه  و  لوزة,) كوثر  السيدة 
للزوجة,) (29/3 بمسب) عنبر ابرهون,)
29/8)لكل حن البنتين.) 29/5)لألب و)
األطراف) فإن  ذكره:) سبق  ملا  وفقا 
أستاذة) املوثقة  بمكتب  الحاضرين 
اسية اكتو يصادقون على التقسيم)
وفقا) الشركة  لحصص  الجديد 
فإن) عليه  و  الشرعية,) للفريضة 
و املحدد في حليون) رأسمال الشركة,)
إلى) حقسم  (,(1.000.000.00) درهم)
قيمة) (,10.000 حصة) االف  عشرة 
كل واحدة حائة درهم)(100))حقسمة)
السيد) الحاليين كاالتي:) بين الشركاء)
أحمد ابرهون:)1092)حصة,)السيدة)
كوثر لوزة:)5629)حصة,)األنسة أبرار)
1661حصة و األنسة عنبر) ابرهون:)

ابرهون:)1661)حصة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
كمسيرة) لوزة  كوثر  السيدة  تعيين 

وحيدة للشركة ملدة أير حمدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
أسمائهم) ذكر  االتي  الشركاء) قدم 
السيد) التالية:) النقدية  املساهمات 
109.200.00درهم,) ابرهون) أحمد 
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 562.900.00 لوزة:) كوثر  السيدة 
ابرهون:) أبرار  األنسة  درهم,)
عنبر) األنسة  درهم,) (166.100.00

ابرهون:)166.100.00)درهم.
بند رقم)19:)الذي ينص على حايلي:)
كمسيرة) لوزة  كوثر  السيدة  تعيين 
وحيدة للشركة ملدة أير حمدودة و هو)
ال�ضيء)الذي قبله جميع الشركاء)دون)

تمفظ.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)1913.

250I

FLASH ECONOMIE

FER VIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

   * FER VIS 
شركة حمدودة املسؤولية 
رأسمالها:  100.000 درهم 

املقر االجتماعي: العنترية 2 زنقة 
1 رقم 25 الحي املحمدي الدار 

البيضاء، 
551289رقم التقييد في السجل 

التجاري : 
إعالن عن تأسيس شركة حمدودة 

املسؤولية 
في) حؤرخ،) عرفي  عقد  بموجب 
(،28/06/2022 الدار البيضاء)بتاريخ)
تم تأسيس شركة حمدودة املسؤولية)

تممل الخصائص التالية:
FER VIS((:(1)-)التسمية

 2 العنترية) االجتماعي:) املقر  (2-
الحي املحمدي الدار) (25 رقم) (1 زنقة)

البيضاء،)2
العقاقبر) االجتماعي:) الهدف  (3-

االدوات واملعدات))3
-9)املدة:)99)سنة ابتداء)حن تاريخ)

التسجيل في السجل التجاري.
 -5الرأسمال االجتماعي:)100.000 
1000حصة) إلى) حقسم  درهم 
تم) درهم  (100 فئة) حن  اجتماعية 
كما) وحوزع على الشركاء) (1/9 تمرير)

يلي:

)(90.000.00)درهم))  900)حصة)

حغربي) الجفيف  يوسف  للسيد 

التعريف) لب7اقة  الحاحل  الجنسية 

BJ901193(((-((الوطنية رقم
القاطن ب العنترية)2)زنقة)1)رقم)

21)الحي املحمدي الدار البيضاء

  300)حصة)(30.000.00)درهم))

حغربي) املراك�ضي  زكرياء) للسيد 

التعريف) لب7اقة  الحاحل  الجنسية 

 BE891158(الوطنية رقم
)القاطن ب)12)زنقة النجف شارع)

عبد املؤحن الدار البيضاء

 30.000.00) حصة) (300  

للسيد حميد بن7لحة حغربي) درهم))

التعريف) لب7اقة  الحاحل  الجنسية 

T296681((الوطنية رقم

سيدي) أوالد  دوار  ب  القاطن 

عبدالنبي الشالالت املحمدية

 6)-))السنة املالية:)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر حن كل عام.)))

السيد) تعيين  تم  -التسيير:) (1

زكرياء) السيد  و  الجفيف  يوسف 

املراك�ضي كمسيرين حشتركين للشركة)

و ذلك)))ملدة أير حمدودة)

باملحكمة) القانوني  اإلبداع  تم 

رقم) تمت  البيضاء) بالدار  التجارية 

832918))بتاريخ)01/08/2022 

حقت7ف و بيان

251I

FLASH ECONOMIE

ACCESS INTERIM SERVICES
إعالن حتعدد القرارات

 ACCESS INTERIM SERVICES

شركة حمدودة املسؤولية 
رأسمالها 1.200.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي : 355 شارع حممد 

الخاحس ال7ابق العاشر  

الدار البيضاء

بمقت�ضى حمضر االجتماع العام)

بالدارالبيضاء) املنعقد  العادي  أير 

للشركة) ( (2022 حاي) (25 بتاريخ)

 ACCESS INTERIM (« املسماة)

SERVICES)»)،)تقرر:

الذي) الشركة  اسم  تغيير  تم 
 ACCESS MARKETING« أصبح)

SERVICES)»)عوض
                            ACCESS INTERIM SERVICES

توسيع))أنش7ة الشركة كالتالي))
نقل السلع)

النقل الشخ�ضي)
التفريغ

حقاالت ترويجية في نقاط البيع
تميين القانون االسا�ضي)

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2022 يوليوز) (21 بتاريخ) البيضاء)

تمت عدد)832982
قصد النشر و اإلعالن

252I

FLASH ECONOMIE

ONE MISSION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ONE MISSION
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 
رأسمالها 10.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي: 355. شارع حممد 
الخاحس  ال7ابق العاشر 

الدار البيضاء
)بمقت�ضى حمضر الشريك الوحيد)
لشركة)»)ONE MISSION»،)املنعقد)
)،)فقد قرر) ( ( (2022 15)يونيو) بتاريخ)

حا يلي):
 ONE(تفويت)15)حصة حن شركة
زكرياء) السيد  الى  ( (MISSION B.V

حوقت)
شركة) حن  الشركة  تمويل 
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 
وحيد الى شركة حمدودة املسؤولية)

ذات شركاء)
تميين القانون االسا�ضي)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
 2022 يوليوز) (21 بتاريخ) البيضاء)

تمت)832985 .
قصد النشر و اإلعالن

253I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

STE CHAWAITI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION

العمارة رقم 31 الشقة رقم 1 
ال7ابق االول  تجزئة  الحرية حي 

اليوسفية تزنيت ، 85000، تزنيت 
املغرب

STE CHAWAITI  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 3 ، 
عمارة رقم 195 ، بلوك »ب» ودادية 
املوظفين تيزنيت. - 85000 تزنيت  

املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5063
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نونبر) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHAWAITI
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 EXPLOITANT DE RESTAURANT

. ET GRILLADE
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)3)،)
195)،)بلوك)»ب»)ودادية) عمارة رقم)
تزنيت)) (85000 (- تيزنيت.) املوظفين 

املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( أتماش) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15354

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( أتماش) عمر  السيد 
 85200 ( دوار بيعالش جماعة أنفك)

سدي افني))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( اتماش) عمر  السيد 
 25200 ( دوار بيعالش جماعة أنفك)

سدي افني))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)دجنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2021)تمت رقم)866.
259I

حاتريس وان كونسلتين

 PROFESSIONALS FOR
 HOTELS AND BUSINESS

CENTERS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حاتريس وان كونسلتين
شارع عالل الفا�ضي حجمع الحابوس 

2 عمارة أ شقة 21 حراكش ، 
90000، حراكش املغرب

 PROFESSIONALS FOR HOTELS
AND BUSINESS CENTERS شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي حجمع الحبوس 

2 عمارة أ الشقة 21 - حراكش - 
90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121669

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PROFESSIONALS FOR HOTELS

.AND BUSINESS CENTERS
تنظيم) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

الحفالت و املؤتمرات و الندوات.
التعاقد حن الباطن على الويب) (-

والرقمية والرسوحات والتسويق.
-)استشاري استراتيجية التسويق)

والتنمية...
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 الحبوس) حجمع  الفا�ضي  عالل 
عمارة أ الشقة)21)-)حراكش)-)90000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حنكوري) احين  نور  السيد 
جورس) جون  شارع  (10 عنوانه(ا))

11360)فاريس سور حارن فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حنكوري) احين  نور  السيد 
جورس) جون  شارع  (10 عنوانه(ا))

11360)فاريس سور حارن فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138069.
255I

LUMADIS((لوحاديس)(

LUMADIS (لوماديس)
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUMADIS (لوحاديس)
22 شارع حممد بوزيان حوالي رشيد 

، 20000، الدار البيضاء املغرب
LUMADIS (لوحاديس) شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 22 شارع 
حممد بوزيان حوالي رشيد - - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

595923

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (02

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

LUMADIS)(لوحاديس).

شراء) (: (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الكهربائية) املعدات  وتركيب  وبيع 

لإلنارة واألتمتة املنزلية وتنفيذ جميع)

املعدات.

22)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

حممد بوزيان حوالي رشيد)-)-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

1.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حص7فى) قرحوش  السيد 

حي هانا) ؛) حمر حسان) (39 عنوانه(ا))

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حص7فى) قرحوش  السيد 

حي هانا) ؛) حمر حسان) (39 عنوانه(ا))

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)-.

256I

CKE CONSULTING

PSAUMES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CKE CONSULTING
 BD(ZERKTOUNI, RES ,21

 ALBORJ 6EME(ETAGE
 CASABLANCA ، 20560،

CASABLANCA MAROC
PSAUMES شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

البنفسج اقاحة زيتونة ال7ابق 2 رقم 
21 - 20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
599661

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (02
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PSAUMES
أخذ) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وال) األشكال  حن  شكل  بأي  الفائدة 
سيما عن طريق االكتتاب أو استرداد)
أي أوراق حالية أو أسهم أو سندات أو)
أوراق حالية حدرجة أو أير حدرجة في)
أي شركات أو حؤسسات تم تشكيلها)
حن) شكل  بأي  تشكيلها  سيتم  أو 
أو) صناعية  كانت  سواء) (، األشكال)
تجارية أو حالية أو زراعي أو عقاري أو)

أير ذلك..
زنقة) (32 (: عنوان املقر االجتماعي)
البنفسج اقاحة زيتونة ال7ابق)2)رقم)

21 - 20006)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: حويال) اسحاق  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حويال  اسحاق  السيد 
اراكاواس7راس)6/2/13 1220 1010 

فيينا النمسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حويال  اسحاق  السيد 
اراكاواس7راس)6/2/13 1220 1010 

فيينا النمسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-.

251I

CABINET BAHMAD

DISTRICT 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال7ابق الثاني جليز حراكش 
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال7ابق الثاني جليز حراكش، 

90000، حراكش املغرب
DISTRICT 26 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى »WASSIM 2» زاوية زنقة 
سبو وابن ع7ية جليز   - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121621
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRICT 26

استيراد.) (: أرض الشركة بإيجاز)

التزيين،) ألأراض  بالتجزئة  والبيع 

الخفيفة) واألطعمة  املالبس 

وحجوهرات الزينة)..

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة) زاوية  («WASSIM 2« املسمى)

 90000 (- ( ( جليز) ع7ية  وابن  سبو 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد بونوا لورون بوتو))عنوانه(ا))

فيال رقم)92)ضوحين لخضر)02)دوار)

حراكش) (90000 الويدان) بلعربي 

املغرب.

الشويرف)) صفاء) السيدة 

 02 األخضر) بلعربي  دوار  عنوانه(ا))

حراكش) (90000 ( الويدان) (92 فيال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد بونوا لورون بوتو))عنوانه(ا))

فيال رقم)92)ضوحين لخضر)02)دوار)

حراكش) (90000 ( الويدان) بلعربي 

املغرب

الشويرف)) صفاء) السيدة 

 02 األخضر) بلعربي  دوار  عنوانه(ا))

حراكش)) (90000 الويدان) (92 فيال)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138019.

258I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

WAP DOO WAP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
WAP DOO WAP شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 55  عمارة 
جكار شارع حممد الخاحس الشقة 

33 ال7ابق الخاحس حراكش 90000 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121853

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 WAP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DOO WAP
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(، املناسبات) تنظيم  (، الخدحات)

الفندقة.
عنوان املقر االجتماعي):)55))عمارة)
الشقة) الخاحس  حممد  شارع  جكار 
33)ال7ابق الخاحس حراكش)90000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 DAROQUE السيدة)
CAILLABET(Michèle(:((100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

 DAROQUE السيدة)
عنوانه(ا)) (CAILLABET( Michèle
 Rue Roger Allo 33000  91

.BORDEAUX  FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 DAROQUE السيدة)
عنوانه(ا)) (CAILLABET( Michèle
 Rue Roger Allo 33000  91

BORDEAUX FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138230.

259I

MH CONSEIL

TRANSPORMED
إعالن حتعدد القرارات

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630، mohammedia(MAROC
TRANSPORMED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 

شالل رقم 1099 الشالالت 
املحمدية - 28810 املحمدية املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1698
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل)950)حصة حن السيد عثمان)

االزلي الى السيد خليص حص7فى
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حن) للشركة  القانوني  شكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

استقالة املسير عثمان االزلي)
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قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
السيد حص7فى) تعيين حسير جديد 

خليص
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الشكل القانوني للشركة شركة ذات)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
900)حصة) للسيد حص7فى خليص)

بالشركة
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
حسير الوحيد للشركة السيد) حايلي:)

حص7فى خليص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1986.

260I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

RIMANORD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
RIMANORD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي طريق 
الباط عمارة ريم ب 2 ال7ابق 
االر�ضي حكتب رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.100101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2022 حاي) (23 في) املؤرخ 
النقل ال7رقي) (-« نشاط الشركة حن)

للبضائع»)إلى)»-)نقل املستخدحين».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1989.

261I

FIDUBAC SARL

CASH ALJAMIAA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162 حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

الشقة رقم 11 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

CASH ALJAMIAA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

العمران رقم 2651 سلوان الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29939

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ALJAMIAA

حفوض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تمويل األحوال.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)2651)سلوان الناظور)-)

62000)الناظور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

اأزال) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

اأزال) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 2091 رقم) العمران  حي  عنوانه(ا))

الناظور) (62000 الناظور) سلوان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

اأزال) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 2091 رقم) العمران  حي  عنوانه(ا))

الناظور) (62000 الناظور) سلوان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3955.

262I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

SCIERIE LMAJD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

حكناس ، 10000، حكناس املغرب

SCIERIE LMAJD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 

الراشيدية، تيممضيت ازرو - 

53100 ازرو املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28111

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.800.000«

 2.000.000« إلى) درهم») (200.000«

حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2199.

263I

EXPROX SARL AU

 CAFE ESPACE HAJJA
HANNOU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال7ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
 CAFE ESPACE HAJJA HANNOU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة زهر 
5 رقم 19 عين حرودة  - 28630 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19151

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 CAFE ESPACE الوحيد) الشريك 
رأسمالها) حبلغ  ( (HAJJA HANNOU
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي تجزئة زهر)5)رقم)19)عين)
املحمدية املغرب) (28630 (- ( حرودة)
نتيجة ل):)سوء)األوضاع اإلقتصادية)

و أزحة حالية في خزانة الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
زهر)5)رقم)19)عين حرودة))-)28630 

املحمدية املغرب.)
و عين:

السيد(ة))هنو))حبوبة و عنوانه(ا))
رقم) (5 زهر) تجزئة  اإلداري  الحي 
املحمدية) (28630 ( عين حرودة) (12

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
زهر)5)رقم)19)عين حرودة املحمدية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1991.
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VITA COMMERCE

VITA COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

VITA COMMERCE

 BD MED ZAFZAF SECTEUR

 1 TRANCHE 5 IMM 8 N°2

 HAY(WALAA(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

VITA COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

حممد زفزاف فصيلة 1 ش7ر 5   

عمارة 8 حكتب 2 حي الوالء سيدي 

حوحن  - 20900 الدار البيضاء   

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.969091

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 أبريل) (18 املؤرخ في)

ذات) شركة  (VITA COMMERCE

رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

زفزاف) حممد  شارع  اإلجتماعي 

حكتب) (8 عمارة) ( ( (5 1)ش7ر) فصيلة)

 20900 (- ( 2)حي الوالء)سيدي حوحن)

املغرب نتيجة لعدم) ( ( الدار البيضاء)

تمقيق الهدف))اإلجتماعي.

و عين:

و) حولخنيف  ( ( خولة) ( السيد(ة))

جودار) شارع  البركة  حي  عنوانه(ا))

حوالي) (08 شقة) (998 رقم) حممد 
رشيد))20650)الدار البيضاء)))املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

بتاريخ)26)حاي)2022)وفي شارع حممد)
 8 عمارة) ( ( (5 1)ش7ر) زفزاف فصيلة)

(- ( سيدي حوحن) حي الوالء) (2 حكتب)

20900)الدار البيضاء)))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حاي)2022)تمت رقم)823906.

265I

EXPROX SARL AU

ANNS LAAZAZ
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 

ال7ابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب

ANNS LAAZAZ شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : أنا�ضي 

حجموعة 91 عمارة 8 رقم 151  - 

20630 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.916839

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يونيو) (16 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (ANNS LAAZAZ حل)

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
أنا�ضي حجموعة)91)عمارة)8)رقم)151  

- 20630)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة)

للسوء)األوضاع اإلقتصادية و األزحة)

املالية النقدية للشركة.

و عين:

السيد(ة))ابراهيم))خاو و عنوانه(ا))
املشروع بلوك)1)رقم)39)ح م)20000 

(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

أنا�ضي) وفي  (2022 يونيو) (16 بتاريخ)
 151 رقم) (8 عمارة) (91 حجموعة)

20630)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831900.

266I

FOUZMEDIA

 GLOBAL LINE FOOD « 
« MAROC

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GLOBAL LINE FOOD MAROC « 
» شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي عند حركز 
األعمال »حكيمي» ش.م.م 26 شارع 
حرس السل7ان شقة 03 ال7ابق 
األول. - -- الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550393
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(« ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.» GLOBAL LINE FOOD MAROC
(، بيع ((:(أرض الشركة بإيجاز
استيراد،) تصدير،) إنعاش،) شراء،)

توزيع وتجارة جميع املواد الغذائية؛
العمليات) جميع  عاحة،) وبصفة 
التجارية،)الصناعية،)املالية العقارية)
املرتب7ة) حنقولة  الغير  أو  املنقولة 
حباشرة) أير  أو  حباشرة  بصفة 
باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف)

آخر يع7ي أفضلية لت7ور الشركة.
عنوان املقر االجتماعي):)عند حركز)
شارع) (26 ش.م.م) »حكيمي») األعمال)
ال7ابق) (03 شقة) السل7ان  حرس 

األول.)-)--)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد إدريس بلقاسم عنوانه(ا)))

تجزئة النسيم طابق)3)شقة)19)م س)

19)عمارة)12)--)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد إدريس بلقاسم عنوانه(ا))

تجزئة النسيم طابق)3)شقة)19)م س)

19)عمارة)12)---)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

261I

الركيبي

 PETANQUE GUELMIM DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

الركيبي

كلميم ، 81000، كلميم املغرب

 PETANQUE GUELMIM DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي حي الرحمة 

بلوك ب رقم 39 كلميم - 81000 

كلميم املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3099

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):

1-)تجارة االالت و املواد املعلوحاتية)

و املكتبية)

-2حفاوض..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2022)تمت رقم)282/2022.
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FOUZMEDIA

» األسعد لحفر اآلبار»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
» األسعد لحفر اآلبار»   شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 382 شارع 
حممد الخاحس إقاحة صوحعة 

حسان حا بين ال7ابقين حكتب رقم 
12 - 19000 القني7رة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65953
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

األسعد لحفر اآلبار»)).
أرض الشركة بإيجاز):)حفر اآلبار

 
العمليات) جميع  عاحة،) وبصفة 
التجارية،)الصناعية،)املالية العقارية)
املرتب7ة) حنقولة  الغير  أو  املنقولة 
حباشرة) أير  أو  حباشرة  بصفة 
باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف)

آخر يع7ي أفضلية لت7ور الشركة.
 382 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع حممد الخاحس إقاحة صوحعة)
حسان حا بين ال7ابقين حكتب رقم)

12 - 19000)القني7رة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املحمد  نايف  السيد 

 19000 ( املنزه) حي  س  (35 تجزئة)

القني7رة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املحمد  نايف  السيد 

 19000 ( املنزه) حي  س  (35 تجزئة)

القني7رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

269I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

MLR FOOD INVEST 44
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

 FINANCIAL CONSULTING

PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, 111

 RESIDENCE AZZARKA

 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,

 CASABLANCA- MAROC ،

20330، Casablanca(Maroc

MLR FOOD INVEST 99   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد السادس، إقاحة حستورة رقم 

98/96،ال7ابق السفلي رقم 11. - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102305

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 نونبر) (29 املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد(ة))النجار)

حممد أحين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (28 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2021)تمت رقم)11315.

210I

FITARCO

FERRES MULTI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

FERRES MULTI SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

اكرد اوعبدي انزي  85000 تيزنيت 

املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5193

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)يونيو)2022)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 85000 ( انزي) اوعبدي  اكرد  »دوار 

حكرر)) (910« إلى) املغرب») تيزنيت 

 85000 (- ( الزرقاء) العين  تجزئة 

تيزنيت))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (30 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2022)تمت رقم)201.

211I

FITARCO

PNEUMATISCH  SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

PNEUMATISCH  SERVICE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 322 

ودادية الخير  الركادة  85000 تيزنيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5263

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PNEUMATISCH  SERVICE

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العجالت)

-)امليكانيك)

-حفاوض.

 322 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ودادية الخير))الركادة))85000)تيزنيت)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

 800 ( (: ( السيد بندادوود ياسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد بنداوود ياسين)

تيزنيت) (85000 ( كرحان) تجزئة  (9

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد بنداوود ياسين)

تيزنيت) (85000 ( كرحان) تجزئة  (9

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)يوليوز) )بتاريخ) االبتدائية بتيزنيت)

2022)تمت رقم)236.

212I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 ONLINE ADS NORTH
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 95
20000، Casablanca(Maroc

 ONLINE ADS NORTH AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي نيرشور 
بارك- 1100 شارع القدس ، شور 

الخاحس عشر ، سيدي حعروف - 0 
الدار البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299829
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  ONLINE ADS NORTH AFRICA
درهم) (900.000 رأسمالها) حبلغ 
نيرشور) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شور) (، القدس) شارع  (1100 بارك-)
(- حعروف) سيدي  (، عشر) الخاحس 
(: نتيجة ل) ( املغرب) الدار البيضاء) (0

صعوبات في ت7وير النشاط..
و حدد حقر التصفية ب نيرشور)
شور) (، القدس) شارع  (1100 بارك-)
 0 (- الخاحس عشر)،)سيدي حعروف)

الدار البيضاء)املغرب).)
و عين:

و) ( العوفر) ( يوسف) السيد(ة))
عنوانه(ا))ق7اع)18)،)شقة صابر رقم)
1)شارع فيالو)،)حي الرياض)0)الرباط))

املغرب))كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)811961.

213I

FITARCO

IFNI TIJARIA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
IFNI TIJARIA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
بونعمان  - 85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5265

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 IFNI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIJARIA
أرض الشركة بإيجاز):)-االستراد).
حركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بونعمان))-)85000)تيزنيت املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد شكان كريم)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( كريم) شكان  السيد 
 85000 ( )افراك) 99)تجزئة تسقولت)

تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( كريم) شكان  السيد 
 85000 ( )افراك) 99)تجزئة تسقولت)

تيزنيت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
21)يوليوز) )بتاريخ) االبتدائية بتيزنيت)

2022)تمت رقم)290.

219I

Gescompte

STE: IY Concept
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: IY(Concept شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 129 زنقة 
الورود زاوية شارع يعقوب املنصور 

عمارة اوملاس اوفيس طابق 1 رقم 1 

- 20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551301

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:(IY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Concept

العمل في) (: أرض الشركة بإيجاز)

جميع الحرف.
عنوان املقر االجتماعي):)129)زنقة)
املنصور) الورود زاوية شارع يعقوب 
عمارة اوملاس اوفيس طابق)1)رقم)1 - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

((: ياسن) الهام  السيدة 
 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة).
 1.000 (: ياسن) الهام  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ياسن  الهام  السيدة 
الرحمة) (9 إيك حارين عمارة ك شقة)
  20050 النواصر) بوعزة  دار  (2

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ياسن  الهام  السيدة 
الرحمة) (9 إيك حارين عمارة ك شقة)
  20050 النواصر) بوعزة  دار  (2

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832811.
215I

CONSEILS EVERNAGE

POTRIE ZIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°11

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

POTRIE ZIN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم 11 
شارع عالل الفا�ضي حراكش 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121861
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. POTRIE ZIN
أرض الشركة بإيجاز):)-الفخار
-التجارة في الصناعة التقليدية

-االستيراد و التصدير.
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم)
 90000 شارع عالل الفا�ضي حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 60.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حممد امللوكي)):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( امللوكي) حممد  السيد 
تمناوت) تمصلوحت  تخربين  حوحة 

حراكش)))90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( امللوكي) حممد  السيد 
تمناوت) تمصلوحت  تخربين  حوحة 

حراكش))90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138239.
216I

FIDUCIAIRE MALIKI

STE MED BEN ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 ال7ابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52000، الرشيدية املغرب
STE MED BEN ALI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي زنقة 3 
حارس رقم 290 بوذنيب - 52000 

الرشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19631
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (16 في) املؤرخ 
»اشغال) حن) الشركة  نشاط  تغيير 
»بيع الدراجات النارية) إلى) حختلفة»)

بالتقسيط».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)192/2022.

211I

EXPROX SARL AU

MAM CARROSSERIE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال7ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
MAM CARROSSERIE  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
أوالد سيدي عبد النبي الشالالت  - 

28630 املحمدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23819

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالعزيز) ( (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية حن) (3.000 حموني)
السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)
 19 بتاريخ) األصفر  ( املص7فى) (ة))

يوليوز)2022.
عبدالعزيز) ( (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية حن) (3.000 حموني)
السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)
 19 جوداري بتاريخ) ( عبدالواحد) (ة))

يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1506.

218I

ELMAFA LC Privé

ELMAFA LC PRIVE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELMAFA LC Privé

105 شارع رحال املسكيني شقة 12 

ال7ابق 1 ، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

ELMAFA LC PRIVE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 105 شارع 
رحال املسكيني شقة 12 ال7ابق 1  - 

20980 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522313

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 أكتوبر) (12

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELMAFA LC PRIVE

 CONSEIL(:(أرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION FORMATION

عنوان املقر االجتماعي):)105)شارع)
رحال املسكيني شقة)12)ال7ابق)1  - 

20980)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيدة املنصوري فاطمة الزهرة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة املنصوري فاطمة الزهرة)
 89 تجزئة جنانات عمارة) ( عنوانه(ا))
 20280 ( سيدي حعروف) (06 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة املنصوري فاطمة الزهرة)
 89 تجزئة جنانات عمارة) ( عنوانه(ا))
 20280 ( سيدي حعروف) (06 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2021)تمت رقم)-.

219I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

SUPER MARKET CHATER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقاحة باب دكالة حدخل ب ال7ابق 
9 شقة رقم 16 ، 90000، حراكش 

املغرب
SUPER MARKET CHATER شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 
االر�ضي املسمى»ال7بجية 1669» 
باملحاحيد .  - 90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125099

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SUPER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARKET CHATER
حمل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بقالة)).
ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 »1669 املسمى»ال7بجية) االر�ضي 
باملحاحيد).))-)90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: الش7ر) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الش7ر  حممد  السيد 
الشقة) (05 عمارة) اوراد  جنان  (18
حراكش) (90000 ( االول) ال7ابق  (02

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الش7ر  حممد  السيد 
18)جنان اوراد عمارة)05)الشقة)02 
ال7ابق االول))90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (09 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2022)تمت رقم)135353.
280I

FIDURADOU

جرجيس ايمو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE(SAAD(BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D(MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

جرجيس ايمو شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 
193 دوار تالأت النخيل الجنوبي 
حراكش النخيل حراكش  90000 

حراكش املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109619

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
193)دوار تالأت النخيل) »حتجر رقم)
حراكش)) النخيل  حراكش  الجنوبي 
 9 »رقم) إلى) حراكش املغرب») (90000
1حي تالأت النخيل الجنوبي) ال7ابق)
 90000 ( حراكش) النخيل  حراكش 

حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)128995.
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print harak

مطبعة حراك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

print harak
 local(sis  au(sous(sol(rue(lagouira

 n°10  et(rue(mohammadia
 ،imzouren,al(hoceima ، 32250

إحزورن املغرب
ح7بعة حراك شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل يقع 

في ال7ابق السفلي شارع الكويرة 
رقم10 وزنقة املحمدية احزورن 

,الحسيمة - 32250 احزورن املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3801
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (12
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ح7بعة)

حراك.
أرض الشركة بإيجاز):)_ال7باعة

_تاجر حستلزحات ال7باعة.
حمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
يقع في ال7ابق السفلي شارع الكويرة)
احزورن) املحمدية  وزنقة  رقم10)

,الحسيمة)-)32250)احزورن املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حراك  سعيد  السيد 
احزورن) (10 رقم) الكويرة  شارع 

الحسيمة)32250)إحزورن املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حراك  سعيد  السيد 
احزورن) (10 رقم) الكويرة  شارع 

الحسيمة)32250)إحزورن املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)582.
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FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

HOPE SCHOOL PRIVATE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 89

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

HOPE SCHOOL PRIVATE  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي طنجة 

البالية زنقة 18 رقم 01 ال7ابق 

االول طنجة . طنجة  90000 طنجة  

املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83515

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)02)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 HOPE SCHOOL الوحيد) الشريك 

 10.000 حبلغ رأسمالها) ( ( (PRIVATE

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

 01 رقم) (18 زنقة) البالية  طنجة 

ال7ابق االول طنجة).)طنجة))90000 

عدم) (: ل) نتيجة  ( املغرب) ( طنجة)

حزاولة اي نشاط تربوي حند افتتاح)

الشركة..

طنجة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

ال7ابق) (01 رقم) (18 زنقة) البالية 

90000)طنجة)) ( االول طنجة).)طنجة)

املغرب).)

و عين:

و) ( الغويل) ( ( حممد) السيد(ة))

عنوانه(ا))طنجة البالية زنقة)09)رقم)

املغرب)) ( طنجة) (90000 ( طنجة) (03

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

حكتب) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

التسجيل و ال7ابع ب7نجة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1388.
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FDBM Consulting

بنبوبكر اكسبور ترايدين
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
بنبوبكر اكسبور ترايدين شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
أينيا عمارة البوعاحي ال7ابق األول 

الشقة رقم  2 - 59350 حيدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3261

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بنبوبكر)

اكسبور ترايدين.
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتوجات الفالحية
األشغال املختلفة أو البناء)

تاجر.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أينيا عمارة البوعاحي ال7ابق األول)
حيدلت) (59350  -  2 ( رقم) الشقة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حراد) بنبوبكر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حراد  بنبوبكر  السيد 

 32 زنقة1رقم) حليمة  خدوج  درب 

90000)الدار البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( حراد) بنبوبكر  السيد 

 32 زنقة1رقم) حليمة  خدوج  درب 

90000)الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بميدلت))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)199.
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

Schenker France

شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 95

20000، Casablanca(Maroc

Schenker France  شركة املساهمة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حن7قة 

الحرفيين الشمالية واملح7ة 35 

شارع ول هنري جولت - 85600  

حونتايجو فيندي فرنسا .

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.125913

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)نونبر)2021)تقرر إنشاء)

التسمية) تمت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

Schenker France))و الكائن بالعنوان)

املستودع رقم)11A-3)،)الق7عة رقم)

اللوجستية) الحرة  املن7قة  (، (11

مليناء)طنجة املتوسط)))،)قصر املجاز)

- 0)طنجة))املغرب))و املسير حن طرف)

السيد(ة))ثيزي))إيريك.

باملحكمة) ي  القانون اإليداع  تم 

حارس) (19 اريخ) ت ب ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)251919.
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FIDUSCAL

F L K R
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

F L K R شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 

حي الراسين 22 حكرر زنقة 

النافورة  الدارالبيصاء  - 20100 

الدارالبيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599621

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 F L K (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.R

(, ح7عم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حقهى.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النافورة)) زنقة  حكرر  (22 الراسين)

الدارالبيصاء))-)20100)الدارالبيصاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيدة إلهام رحو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رحو  إلهام  السيدة 

سيدي) (16 رقم) الكولين  تجزئة 

 20520 الدارالبيصاء) حعروف 

الدارالبيصاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رحو  إلهام  السيدة 

سيدي) (16 رقم) الكولين  تجزئة 

 20520 الدارالبيصاء) حعروف 

الدارالبيصاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)599621.
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REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

E-MOTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

E-MOTO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شقة 30 

اقاحة باسم هللا اوازيس البساتين 

حكناس - 50000 حكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

51319

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 يوليوز) (18 املؤرخ في)

إلى) («E-MOTO«(تسمية الشركة حن

. »E-RIDE«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2895.
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RIVE DROITE CONSULTING

BUILDING 31
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 119

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

BUILDING 31 شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي  شارع 
حممد الخاحس، عمارة بوفابيس، 

ال7ابق 9، املكتب رقم 26.  - 90000 
طنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129185

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 31 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
أرض الشركة بإيجاز):)•)

شراء) وخاصة  العقاري،) اإلنعاش 
األرا�ضي العارية أو التي تضم بنايات)
أو هدحها،) قديمة يتعين إصالحها و/)
قبل) وبنائها  وتجهيزها  تجزيئها  قصد 
جميع األرا�ضي وكراء) تجزيء) بيعها،)

العقارات.
األحالك) وبيع جميع  شراء) (•

املنقولة أو العقارية أو العمولة.)))
وإنجاز) الشركات  توطين  (•

جميع حشاريع اإلنعاش العقاري.
العمليات) جميع  (: عام) وبشكل 
واملالية،) والصناعية  التجارية 
والعقارية) باملنقوالت،) واملتعلقة 
املرتب7ة بشكل حباشر أو أير حباشر)
بأحد املواضيع املذكورة أعاله،)والتي)
حن شأنها أن تسهم في ت7وير الشـركـة.

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بوفابيس،) عمارة  الخاحس،) حممد 
ال7ابق)9،)املكتب رقم)26.  - 90000 

طنجة،)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حممد بـولـعـيـش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
بـولـعـيـش) حممد  السيد 
عنوانه(ا))شارع حوالي رشيد،)تجزئة)
 111 رقم) الق7عة  املجاهدين،)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
بـولـعـيـش) حممد  السيد 
عنوانه(ا))شارع حوالي رشيد،)تجزئة)
 111 رقم) الق7عة  املجاهدين،)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1998.
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KA

 GROUPE SCOLAIRE NEW
DOUVILLE PRIVE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KA
 ANGLE BD YACOUB EL

 MANSOUR 3 RUE(ISHAQ(IBN
 HANIN(ETG 1 APPT 1 ، 20220،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE NEW

DOUVILLE PRIVE   شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي كورنر 
بوليفارد يعقوب املنصور 3 شارع 
إسحاق ابن حنين شقة في ال7ابق 

األول رقم 1 - 28810 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

931821

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2019 حارس) (01

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE NEW

.  DOUVILLE PRIVE
رئيس) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حؤسسة.

كورنر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) (3 املنصور) يعقوب  بوليفارد 

ال7ابق) في  حنين شقة  ابن  إسحاق 

الدار البيضاء) (28810 - 1 األول رقم)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد رضوان عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد رضوان عبد هللا عنوانه(ا))

 89 رقم) الليمون  ( تجزئة) ليسسافا 

20232)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد رضوان عبد هللا عنوانه(ا))

 89 رقم) الليمون  ( تجزئة) ليسسافا 

20232)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2019)تمت رقم)00100385.

289I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

STE H.D.T. IMMO
إعالن حتعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT

19، شارع باستور، ال7ابق الثاني 
رقم 01 ، 90000، طنجة املغربي

STE(H.D.T. IMMO  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 

حوالي اسماعيل إقاحة حوالي 

إسماعيل ال7ابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.125515

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

اجتماعية) حصة  (10000 تفويت)

حن طرف السيد عبد النبي الحدوتي)

لفائدة السيد حممد بولعيش

قرار رقم)2):)الذي ينص على حايلي:)

استقالة السيد عبد النبي الحدوتي)

حن حنصبه كمسير للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

تعيين السيد حممد بولعيش كمسيرا)

وحيدا للشركة ملدة أير حمددة

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

تميين النظام األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

 10000 ل) بولعيش  حممد  احتالك 

حصة اجتماعية)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

تعيين السيد حممد بولعيش) حايلي:)

حسيرا وحيدا للشركة ملدة أير حمددة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1933.

290I
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 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

 SOCIETE SAFWAT DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE SAFWAT DE

CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 69 شارع 

عبد هللا املديوني ال7ابق االول رقم 

الشقة 2 درب عمر الدار البيضاء - 

20900 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.531291

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املربوح) هشام  (ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

ياسين بياض بتاريخ)08)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832912.

291I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

SOCIETE MONA 75 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

زنقة 19 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي حعروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

SOCIETE(MONA 75 SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 91 ، 
ال7ابق األول ، زنقة العرعار ، حي 

الحرية     - 20900  الدار البيضاء  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.521811
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نعيمة)) (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (1 ( الشدادي)
أصل)1)حصة لفائدة))السيد)(ة))حنى))

حكوار بتاريخ)02)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832916.

292I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

SOCIETE MONA 75 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
العليا) فلوريدا  (12 رقم) (19 زنقة)
الدار) (،20190 (، حعروف) سيدي 

البيضاء)املغرب
  SOCIETE MONA 15 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
(، زنقة العرعار) (، ال7ابق األول) (، (91
حي الحرية))-))20900))الدار البيضاء)))

املغرب).
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.521811

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 02)يوليوز) املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة)))حكوار)

حنى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832916.

293I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

MACO TEAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 19 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي حعروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
MACO TEAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 91 ، 
ال7ابق األول ، زنقة العرعار ، حي 
الحرية  - 20900  الدار البيضاء   

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))نعيمة))الشدادي))
1)حصة اجتماعية حن أصل)1)حصة)
فتحي)) ( فيصل) ( (ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)09)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832918.
299I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

MACO TEAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 19 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي حعروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
MACO TEAM SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 91 ، 
ال7ابق األول ، زنقة العرعار ، حي 
الحرية  - 20900  الدار البيضاء   

املغرب  .
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 09)يوليوز) املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))حكوار)

حليكة))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832918.
295I

EXPROX SARL AU

CORT APAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
ال7ابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
CORT APAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الزبيري ال7ابق 
الثاني عين حرودة الرقم البريدي 98  

- 28630 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31121
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CORT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.APAR
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األحذية وبيعها بالجملة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي عمارة الزبيري ال7ابق)
الثاني عين حرودة الرقم البريدي)98  

- 28630)املحمدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد))صالح رباني)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

أو) دي  أوسفالدو  جو�ضي  السيد 
بقيمة) حصة  (500 ( (: رايس) أليفرى 

100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد))صالح رباني))عنوانه(ا))دوار)
عين حرودة)) (631 رقم) (8 لحجر زنقة)

28630)املحمدية املغرب.
دي) أوسفالدو  جو�ضي  السيد 
رياض) عنوانه(ا)) رايس  أليفرى  أو 
السالم بلوك د رقم)38)ال7ابق الثاني))

28820))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد))صالح رباني))عنوانه(ا))دوار)
عين حرودة)) (631 رقم) (8 لحجر زنقة)

28630)املحمدية املغرب
دي) أوسفالدو  جو�ضي  السيد 
رياض) عنوانه(ا)) رايس  أليفرى  أو 
السالم بلوك د رقم)38)ال7ابق الثاني))

28820))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1965.

296I

ACT FINANCE

LES POETES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ACT FINANCE
 169BD  MOULAY(IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

LES POETES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : زنقة 
كي�ضي تقاطع شارع جيش امللكي 
بوركون - 20202 الدر البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.112961

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)2022)تقرر حل)
LES POETES)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة)
امللكي) جيش  شارع  تقاطع  كي�ضي 
البيضاء) الدر  (20202 (- بوركون)
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
بن عبد هللا) ( ( شكيب) السيد(ة))
الدر) (20230 بوركون) ( عنوانه(ا)) و 
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
زنقة) وفي  (2022 يوليوز) (18 بتاريخ)
امللكي) جيش  شارع  تقاطع  كي�ضي 
البيضاء) الدر  (20202 (- بوركون)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832601.
291I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MOROCCO BASS-FISHING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك 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
   MOROCCO BASS-FISHING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن 2 اقاحة حونط كارلو بلوك ب 
ال7ابق رقم 2 شقة رقم 1 - 93000 

ت7وان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31985

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  MOROCCO BASS-FISHING

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الفنية-كراء) واملهرجانات  العروض 

اليات الصيد-)استيراد وتصدير اليات)

الصيد..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسن)2)اقاحة حونط كارلو بلوك ب)

 93000 - 1 2)شقة رقم) ال7ابق رقم)

ت7وان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد وديع بورا�ضي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بورا�ضي  وديع  السيد 

كارلو) اقاحة حونط  (2 الحسن) شارع 

 1 2)شقة رقم) بلوك ب ال7ابق رقم)

93000)ت7وان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بورا�ضي  وديع  السيد 

كارلو) اقاحة حونط  (2 الحسن) شارع 

 1 2)شقة رقم) بلوك ب ال7ابق رقم)

93000)ت7وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1612.

298I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 CRECHE FONDATION
CHIFAE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
  CRECHE FONDATION CHIFAE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 تجزئة 
لويزات صهريج كناوة  - 30000  

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69291

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (21 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 CRECHE الوحيد) الشريك  ذات 
حبلغ) ( ( (FONDATION CHIFAE
وعنوان) درهم  (61.100 رأسمالها)
تجزئة لويزات) (15 حقرها اإلجتماعي)
صهريج كناوة))-)30000))فاس املغرب)

نتيجة ل):)توقف نشاط الشركة.
و حدد حقر التصفية ب)15)تجزئة)
لويزات صهريج كناوة))-)30000)فاس)

املغرب.)
و عين:

و) حسكين  ( ( شفاء) السيد(ة))
بالد ديوري) (2 زنقة) (2 رقم) عنوانه(ا))
فاس املغرب) (30000 ( عين لعرو�ضي)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3191.
299I

حكتب سعد الخير للمماسبة

UNU MOTORS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب سعد الخير للمماسبة
زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخير 
االلفة البيضاء ، 20230، البيضاء 

املغرب
UNU MOTORS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 ححج 
حرس السل7ان ال7ابق 1 شقة 3 
البيضاء 20006  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599193
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 UNU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOTORS SARL
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراجات النارية واجزاءها.
26)ححج) (: عنوان املقر االجتماعي)
 3 شقة) (1 ال7ابق) السل7ان  حرس 
البيضاء) الدار  ( (20006 البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة ايت لحسن رشيدة)):)250 

بقيمة)25.000)درهم.
السيد ادعبال حممد):)150)بقيمة)

15.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

رشيدة)) لحسن  ايت  السيدة 

 199 رقم) (2 تجزئة الرجاء) عنوانه(ا))

السوالم)26902)برشيد املغرب.

عنوانه(ا)) حممد  ادعبال  السيد 

السوالم) (199 رقم) (2 الرجاء) تجزئة 

26902)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حممد  ادعبال  السيد 

السوالم) (199 رقم) (2 الرجاء) تجزئة 

26902)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830916.

300I

FLASH ECONOMIE

 MONDIA TRADING

ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MONDIA TRADING «

 « ACADEMY

 شركـة حمدودة املسؤولية   

الرأسمـال االجتمـاعي:100.000 

درهـم  

شارع فال أوالد عمير زنقة بهت 32 

ال7ابق الثاني والثالث حي اكدال 

-10000- الرباط. 

بقرار حن الشريك الواحد بتاريخ)

2022/01/26،)تقــرر حا يلي:)

للشركة) املسبقة  -التصفية 

املذكورة أعاله.))

حخلص) رشيد  ( ( السيد) تعيين 

كمصفي للشركة املذكورة ا عاله.)

بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تمت  (29/01/2022 بتاريخ)

126199

301I

فيسكونت خدحات

 STE.ISRAE ADAM RENT A
CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيسكونت خدحات
شارع حممد حجاج ت7وان، 93090، 

ت7وان املغرب
 STE.ISRAE ADAM RENT A

CAR SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Av.  وعنوان حقرها اإلجتماعي
 Moulay Al Hassan Hay Al

 AGHRASS,Imm.Aya(Bloc(A2  -
.93000 Martil(Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29869
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الصمد) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
100)حصة اجتماعية حن أصل) عقا)
نور) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (100
يونيو) (20 بتاريخ) الحموداني  الدين 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
06)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1591.

302I

CONSEILS EVERNAGE

GROUP ATLAS BLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°11

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

GROUP ATLAS BLADI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم 11 
شارع عالل الفا�ضي حراكش 90000 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUP ATLAS BLADI
الزليج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االحمر
الزليج البلدي

االستيراد و التصدير.
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم)
 90000 شارع عالل الفا�ضي حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 800 ( (: لحسايكي) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
لحسايكي) الكريم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (200 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حممد لحسايكي عنوانه(ا))
ح م الشمالي بلوك)99)رقم)5)حراكش)

90000)حراكش املغرب.
لحسايكي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))ح م الشمالي بلوك)99)رقم)

5)حراكش)90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد لحسايكي عنوانه(ا))
ح م الشمالي بلوك)99)رقم)5)حراكش)

90000)حراكش املغرب
لحسايكي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))ح م الشمالي بلوك)99)رقم)

5)حراكش)90000)حراكش املغرب



15367 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138291.

303I

فيديالر

ايزو بالستيك
إعالن حتعدد القرارات

فيديالر

133 ال7ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 

20350، الدار البيضاء املغرب

ايزو بالستيك »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الصناعية عين صرني قرية النخيل 

برشيد - - برشيد املغرر.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15515

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (: (/1 رقم) قرار 

قبول استقالة السيد توفيق) حايلي:)

حروان) السيد  و  الصقلي  العثماني 

الصماط و السيدة نجالء)الشيهب حن)

حنصبهم كمسييرين للشركة)

على) ينص  الذي  (:/2 رقم) قرار 

تعيين السيد توفيق العثماني) حايلي:)

الصقلي كمسير وحيد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

تعيين السيد توفيق العثماني) حايلي:)

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  الصقلي 

أير حمدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

02)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)158.

309I

حدرسة تعليم السياقة كروش رضوان

 AUTOECOLE KARROUCH
REDWANE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
حدرسة تعليم السياقة كروش 

رضوان
إقاحة بيتي، ال7ابق األول، عمارة 
G13 الشقة رقم 93 بني يخلف 
املحمدية ، 28810، املحمدية 

املغرب
 AUTOECOLE KARROUCH

REDWANE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
 G13 بيتي، ال7ابق األول، عمارة

الشقة رقم 93 بني يخلف املحمدية 
- 28210 املحمدية  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31013
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AUTOECOLE KARROUCH

.REDWANE
تعليم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
السياقة و بشكل عام كل العمليات)
و) املالية،) الصناعية،) التجارية،)
و) املنقولة  بالقيم  املتعلقة  كذالك 
العقارية املرتب7ة بشكل حباشر أو أير)
املشار إليه،) ( حباشر بغرض الشركة)
أو العمليات القابلة لتعزيز تمقيقه و)

تنميته..
إقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 G13 عمارة) األول،) ال7ابق  بيتي،)
بني يخلف املحمدية) (93 الشقة رقم)

- 28210)املحمدية))املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد كروش رضوان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد كروش رضوان عنوانه(ا))
بني يخلف املحمدية)) (1 تجزئة الفتح)

28810)املحمدية))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد كروش رضوان عنوانه(ا))
بني يخلف املحمدية)) (1 تجزئة الفتح)

28810)املحمدية))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)29)يونيو)

2022)تمت رقم)1365.
305I

BRIGHTEN CONSULTING

MLA TRESOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

BRIGHTEN CONSULTING
99 بيير بارنت ال7ابق  05 رقم 10 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
MLA TRESOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع لال ياقوت و زنقة العرعار9 

إقاحة أاليس ال7ابق  9 شقة رقم 1 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.591101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة) و  ياقوت  لال  شارع  »تقاطع 
 9 ( ال7ابق) أاليس  إقاحة  العرعار9)
الدار البيضاء) (20000 -  1 شقة رقم)
حممد) شارع  (506« إلى) املغرب»)
الدار البيضاء)) (20250 (- الزرق7وني)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
يوليوز)2022)تمت رقم)830159.

306I

FLASH ECONOMIE

 MOROCCAN TESOL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MOROCCAN TESOL
 CONSULTING

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
املقر الرئي�ضي :8 زنقة بروسبير حريمي 
,  إقاحة حنير الشقة 11 فال فلوري 

املعاريف الدارالبيضاء 
رأسمالها: 100.00 درهم.

رقم التقييد في السجل التجاري 
.155893

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)يونيو)2022)تقرر):

-حل شركة
لحلو) حريم  ( السيدة) تعيين  (-
 925 القاطنة في كازا كرين تاون فيال)
البيضاء)) بوسكورة  املدينة الخضراء)

كمصفية للشركة.
زنقة) (8 في) التصفية  حقر  -حدد 
بروسبير حريمي),))إقاحة حنير الشقة)11 

فال فلوري املعاريف الدارالبيضاء)
)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالدار البيضاء))في)18)يوليوز)

2022)تمت رقم)29290
301I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SK SARA CARS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
10000، العيون املغرب

SK SARA CARS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
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التجاري رقم 3 الواقع بالقرب حن 
املنزل في الحي املحمدي زنقة 09 رقم 
03  العيون 10000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
90995

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SARA CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات حن دون سائق).
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حن) بالقرب  الواقع  (3 رقم) التجاري 
09)رقم) املنزل في الحي املحمدي زنقة)

03))العيون)10000)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة سارة كعبوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: كعبوش) سارة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة سارة كعبوش عنوانه(ا))
الزنقة)01)رقم)10)شارع حكة العيون)

10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة سارة كعبوش عنوانه(ا))
الزنقة)01)رقم)10)شارع حكة العيون)

10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)09)يوليوز)

2022)تمت رقم)903/2022.

308I

حكتب املحاسبة

STE INDEFI SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املوحن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

STE INDEFI SARL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي بوعبد هللا تماسينت حدأرة 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16163
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INDEFI SARL
تكوين) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حستمر
تجارة

التجارة الرقمية.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي بوعبد هللا تماسينت حدأرة)
الرشيدية) (52000 (- الرشيدية)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هاشمي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هاشمي  هشام  السيد 
البي7ا) (16 رقم) حاي  فاتح  زنقة 

الجديدة الرشيدية)52000)الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هاشمي  هشام  السيد 
البي7ا) (16 رقم) حاي  فاتح  زنقة 

الجديدة الرشيدية)52000)الرشيدية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)991.

309I

zakaria gestion snc 

BIO REACTIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

BIO REACTIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 شارع 

الصنوبر ال7ابق 9 املكتب 12 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551309

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 BIO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REACTIF

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املعدات ال7بية وشبه ال7بية

شارع) (2 (: عنوان املقر االجتماعي)
الدار) (12 املكتب) (9 الصنوبر ال7ابق)
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) خالد  النجار  السيد 
عمارة) اقاحةالاللئ  الشاطء) حمر  (28
السبع) 10عين  الشقة) (3 ال7ابق) (9

20000)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) عيدي  سناء) السيدة 
عمارة) اقاحةالاللئ  الشاطء) حمر  (28
السبع) 10عين  الشقة) (3 ال7ابق) (9

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) خالد  النجار  السيد 
عمارة) اقاحةالاللئ  الشاطء) حمر  (28
السبع) 10عين  الشقة) (3 ال7ابق) (9

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832818.
310I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

YAMAS PRO  SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
YAMAS(PRO  SARL(AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي عند  
شركة APIMO(SARL   15 شارع 
األب7ال رقم 9 اكدال   الرباط - 

10080 الرباط املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161901

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (10
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMAS PRO  SARL AU
أنش7ة) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

أخرى لصحة اإلنسان
-)اال ستشارات في امليدان الصحي

-)استيراد وتصدير
عند)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (APIMO SARL   15 شركة)
(- الرباط) ( ( اكدال) (9 رقم) األب7ال 

10080)الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 30.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حممد فياللي بالحاج):))300 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
بالحاج) فياللي  حممد  السيد 
عنوانه(ا))6)شارع انوال اقاحة ريفدور)
املستشفيات) حي  (12 شقة) (5 طابق)
20360)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
بالحاج) فياللي  حممد  السيد 
عنوانه(ا))6)شارع انوال اقاحة ريفدور)
املستشفيات) حي  (12 شقة) (5 طابق)
الدار البضاء)) (20360 الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6993.
311I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 NORTH BROADCAST
SOLUTION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 NORTH BROADCAST

SOLUTION  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد الخاحس اقاحة االندلس 
ب ال7ابق االول املكتب رقم 19 
العرائش - املوطنة لدى شركة 

 MOLIFID(DOMICILIATION -
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6991

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NORTH BROADCAST (:

. SOLUTION
إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األفالم السينمائية وحقاطع الفيديو)

والبراحج التلفزيونية.
-)حا بعد إنتاج األفالم السينمائية)

والفيديو والبراحج التلفزيونية.
-)انشاء)حؤسسة للتدريب املنهي

السينمائية) األفالم  توزيع  ( (-
وحقاطع الفيديو والبراحج التلفزيونية

-))عرض أفالم سينمائية

-))إنشاء)وت7وير حواقع الويب.

السمعي) اإلنتاج  صندوق  (-

البصري

االستغالل,) التسيير,) اإلنشاء,) (-

األصول) لجميع  الشراء,) الكراء,)

التجارية

العمليات) جميع  عموحا  و 

التجارية,)الصناعية,)املالية,)العقارية,)

أو أير العقارية التي لها عال قه حباشرة)

باألهداف أعاله و التي بإحكانها ت7وير)

أهداف الشركة,)و كذلك كل حساهمة)

حباشرة أو أير حباشرة تمت أي صفة)

في الشركات التي لها أهداف حماثلة....

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االندلس) اقاحة  الخاحس  حممد 

 19 رقم) املكتب  االول  ال7ابق  ب 

شركة) لدى  املوطنة  (- العرائش)

 MOLIFID DOMICILIATION -

92000)العرائش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

ال7ريبق) الشريف  بالل  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

ال7ريبق) الشريف  بالل  السيد 

عنوانه(ا))اقاحة املدأري)9)عمارة واو)

 11102 10)تجزئة سعيد حجي) شقة)

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

ال7ريبق) الشريف  بالل  السيد 

عنوانه(ا))اقاحة املدأري)9)عمارة واو)

 11102 10)تجزئة سعيد حجي) شقة)

سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)801.

312I

االئتمان الجهوي الجديدة

MC MOROCCO BUILDING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عمارة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 29000، الجديدة 
املغرب

 MC MOROCCO BUILDING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئ 

النخيل عمارة 13 شقة 01 أزحور - 
2910à أزحور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19699

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOROCCO BUILDING
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
تجزئ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- أزحور) (01 شقة) (13 النخيل عمارة)

2910à)أزحور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد خالد جالل):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جالل  خالد  السيد 
أزحور) (13 الرقم) النخيل  تجزئة 

29100)أزحور املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جالل  خالد  السيد 
أزحور) (13 الرقم) النخيل  تجزئة 

29100)أزحور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)28060.
313I

FIDULATIMO

Log-war Consulting
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC
Log-war Consulting شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 
عقبة بن نافع الحي املحمدي الدار 
البيضاء - 20510 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551063
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
Log- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.war Consulting
ادحاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(دراسة-تمليل- املعلوحاتية) النظم 
تصميم-انجاز-اختبار-تكوين-الدعم)

لالستغالل-اعمال الصيانة).

23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الدار) عقبة بن نافع الحي املحمدي 

الدارالبيضاء) (20510 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: صالح) اكرام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) صالح  اكرام  السيد 

حليل) تيط  (21 رقم) النعيم  اقاحة 

الدارالبيضاء) (29692 الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) صالح  اكرام  السيد 

حليل) تيط  (21 رقم) النعيم  اقاحة 

الدارالبيضاء) (29692 الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832520.

319I

FIDULATIMO

RENTRA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

RENTRA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي الدار 

البيضاء - 20510 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551961

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENTRA

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة)-)تجارة.

23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الدار) عقبة بن نافع الحي املحمدي 

الدارالبيضاء) (20510 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد رضوان السماوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السماوي) رضوان  السيد 
عنوانه(ا))الكدية)10)زنقة)9)رقم)19 

الحي املحمدي الدار البيضاء)20510 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السماوي) رضوان  السيد 
عنوانه(ا))الكدية)10)زنقة)9)رقم)19 

الحي املحمدي الدار البيضاء)20510 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833129.

315I

FIDUCIAIRE MOLIFID

DEJLA LIXUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
DEJLA LIXUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد الخاحس اقاحة االندلس 
ب ال7ابق االول املكتب رقم 19 
العرائش - املوطنة لدى شركة 

 MOLIFID(DOMICILIATION -
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6999

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 DEJLA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LIXUS
-اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة للبناء
-)بيع حواد البناء

-)الوساطة بشكل عام
اإلنشاءات املعدنية و الصناعة) (-

املعدنية
(، العزل املائي) (، -اعمال األملنيوم)
النجارة)،)السباكة)،)الصرف الصحي)

،)الكهرباء)،)ال7الء)،)الزجاج وأيرها
االستغالل,) التسيير,) -اإلنشاء,)
األصول) لجميع  الشراء,) الكراء,)

التجارية
العمليات) جميع  عموحا  و 
التجارية,)الصناعية,)املالية,)العقارية,)
أو أير العقارية التي لها عال قه حباشرة)
باألهداف أعاله و التي بإحكانها ت7وير)
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أهداف الشركة,)و كذلك كل حساهمة)
حباشرة أو أير حباشرة تمت أي صفة)

في الشركات التي لها أهداف حماثلة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االندلس) اقاحة  الخاحس  حممد 
 19 رقم) املكتب  االول  ال7ابق  ب 
شركة) لدى  املوطنة  (- العرائش)
 MOLIFID DOMICILIATION -

92000)العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 150 ( (: الخاريف) احمد  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة احال زواكي):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد))احمد الخاريف عنوانه(ا))
عبدهللا) بن  حممد  حوالي  ثانوية 

92000)العرائش املغرب.
عنوانه(ا)) زواكي  احال  السيدة 
عبدهللا) بن  حممد  حوالي  ثانوية 

92000)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد))احمد الخاريف عنوانه(ا))
عبدهللا) بن  حممد  حوالي  ثانوية 

92000)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)803.
316I

comptacontrole

2CH PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

comptacontrole
حركز االعمال كاس7يا, شارع عبد 
الرحمان اليوسفي ال7ابق الثاني 
رقم 11 و 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
2CH PROMOTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي البرانص 
2 تجزئة 9 قرب حسجد الغرفة - 

90000 طنجة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30581

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)نونبر)2021)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حسجد) قرب  (9 تجزئة) (2 »البرانص)
إلى) طنجة املغرب») (90000 (- الغرفة)
»9)شارع ابي الدرداء))بني حكادة املنظر)
 90000  -  91 الجميل عواحة تجزئة)

طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1600.
311I

THK CONSULTING

GREAT CENTER PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
GREAT CENTER PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 

بال7ابق األر�ضي رقم 92 شارع النماء 
نرجس ب - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13395
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GREAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CENTER PRIVE

حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
حركز) (- التقوية) و  الدعم  دروس 

اللغات.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بال7ابق األر�ضي رقم)92)شارع النماء)

نرجس ب)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: السيد طارق قصري)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (50 ( (: لزعر) السيد حليم 

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) قصري  طارق  السيد 
111)باب الغول ضهر املهراز))30000 

فاس املغرب.
السيد حليم لزعر عنوانه(ا))حركز)

بوهودة))39006)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قصري  طارق  السيد 
111)باب الغول ضهر املهراز))30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 
رقم) تمت  (2022 يوليوز)

.90311122016261
318I

IBRA MANAGEMENT

SALKA CAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05  - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
SALKA CAR  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

كبدانة رقم 16 حي خط الرحلة 1 
العيون - 10000 العيون املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21353
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) (2021 يناير) (12 املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))عياش)

حباب كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تمت رقم)291.
319I

االئتمان الجهوي الجديدة

BT MAZAGAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عمارة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 29000، الجديدة 
املغرب

BT MAZAGAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
أزالن الرقم 13 ال7اببق الثاني 

ظريق حراكش الجديدة - 29000 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19691

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAZAGAN
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أزالن الرقم)13)ال7اببق الثاني ظريق)
الجديدة) (29000 (- حراكش الجديدة)

املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد احنتي عبد الواجد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: حممد) جيضار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

الواجد) عبد  احنتي  السيد 
حكرر) (2 رقم) (1 األي) عنوانه(ا))
حراكش) (90000 حراكش) املحاحيد 

املغرب.
عنوانه(ا)) حممد  جيضار  السيد 
 16 رقم) (12 زنقة) بنسعيد  ايت  حي 
الفقيه بن) (23203 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الواجد) عبد  احنتي  السيد 
حكرر) (2 رقم) (1 األي) عنوانه(ا))
حراكش) (90000 حراكش) املحاحيد 

املغرب
عنوانه(ا)) حممد  جيضار  السيد 
 16 رقم) (12 زنقة) بنسعيد  ايت  حي 
الفقيه بن) (23203 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)28059.
320I

االئتمان الجهوي الجديدة

PARTENAIRE URBANISME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عمارة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 29000، الجديدة 
املغرب

 PARTENAIRE URBANISME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
الجديد رقم 25 الجديدة - 29000 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19535

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARTENAIRE URBANISME
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 29000 (- الجديدة) (25 الجديد رقم)

الجديدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد بيداقي حفيظ):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: حممد) حعتصم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 900 ( (: السيد نبيه عبد الرحمان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حفيظ  بيداقي  السيد 
 29000 ( تجزئة العيون) (19 زنقة) (06

الجديدة املغرب.
السيد حعتصم حممد عنوانه(ا))
 29000 تجزئة البكري الجديدة) (10

الجديدة املغرب.
الرحمان) عبد  نبيه  السيد 
زنقة) بندأة  تجزئة  (03 عنوانه(ا))
 29000 الجديدة) بندأة  العلمي 

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حفيظ  بيداقي  السيد 
 29000 ( تجزئة العيون) (19 زنقة) (06

الجديدة املغرب

السيد حعتصم حممد عنوانه(ا))
 29000 تجزئة البكري الجديدة) (10

الجديدة املغرب
الرحمان) عبد  نبيه  السيد 
زنقة) بندأة  تجزئة  (03 عنوانه(ا))
 29000 الجديدة) بندأة  العلمي 

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)21992 .
321I

fiduazizi

LAGSSABI CAR
إعالن حتعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 1000، 

العيون املغرب
LAGSSABI CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 
101 رقم 105 العيون - 10000 

العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38621

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1,2 رقم) قرار 
 (300) ثالثمائة) 1.نقل  حايلي:)
لحبيب) للسيد  اململوكة  سهم 
 (300) وتمويل ثالثمائة) ( العيساوي)
حن) حممد  بوحالك  للسيد  سهم 
تمويل) الشريك  عن  التنازل  هذا 
السيد) حن  سهم  ((300) ثالثمائة)
رضا عبد الحبيبي)،)صادر عن شركة)
STELAGSSABI_CAR(SARL)حسّجل)
املحكمة)) لدى  التجاري  السجل  في 
 38621 برقم) العيون  في  االبتدائية 
العود.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) خديجة  للسيدة  لصالح 
2.تغيير الشكل القانوني للشركة حن)
الشكل القديم:)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة إلى الشكل القانوني الجديد))

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي) (:01.06.01.15 رقم) بند 

حقتضيات) تعديل  حايلي:) على  ينص 

النظام األسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)2315/2022.

322I

SOCIETE MERCATO CAR  

STE F.K.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE  F.K.C

 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC

STE F.K.C شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 201شارع 

الزرقوطوني 201شارع الزرقوطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حسن شريف) (ة)) تفويت السيد)

حن) اجتماعية  حصة  (500 كتاني)

(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

يونيو) (12 بتاريخ) املهذب  الغني  عبد 

.2022
تفويت السيد)(ة))فاروق الشاوي)

500)حصة اجتماعية حن أصل)500 

عبد الغني) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

املهذب بتاريخ)12)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25599.

323I
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SOCIETE MERCATO CAR  

STE F.K.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE  F.K.B
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE F.K.B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 201شارع 
الزرقوطوني 201شارع الزرقوطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.169995

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حسن شريف) (ة)) تفويت السيد)
حن) اجتماعية  حصة  (500 كتاني)
(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
ياسين ك7وع بتاريخ)12)يونيو)2022.
تفويت السيد)(ة))فاروق الشاوي)
500)حصة اجتماعية حن أصل)500 
ياسين) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

ك7وع بتاريخ)12)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25598.
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BAN-ON 

BAN-ON
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAN-ON
 RUE(CADDI(AYYAD 1ER(ETAGE

 APP.2 NUM 20 ، 90000،
TANGER MAROC

BAN-ON شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
القا�ضي عياض ال7ابق األول الشقة 
2 طنجة - 90000 طنجة املغرب. - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (06

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

BAN- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ON

إستيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتصديرالفواكه و الخضر..
زنقة) (20 (: عنوان املقر االجتماعي)

القا�ضي عياض ال7ابق األول الشقة)

(- طنجة املغرب.) (90000 (- طنجة) (2

90000)طنجة))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ال7البي) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ال7البي  ياسين  السيد 
القدس) إقاحة  أاندي  حهتما  زنقة 

 90000  15 رقم) الخاحس  ال7ابق 

طنجة)) (90000 املغرب.) طنجة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ال7البي  ياسين  السيد 
القدس) إقاحة  أاندي  حهتما  زنقة 

 90000  15 رقم) الخاحس  ال7ابق 

طنجة املغرب.)90000)طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (08 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255633.
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SOCIETE MERCATO CAR  

STE F.K.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE  F.K.H
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE F.K.H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 201شارع 
الزرقوطوني 201شارع الزرقوطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.219931

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حسن شريف) (ة)) تفويت السيد)
حن) اجتماعية  حصة  (500 كتاني)
(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
عبد))الل7يف ك7وع بتاريخ)12)يونيو)

.2022
تفويت السيد)(ة))فاروق الشاوي)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
عبد) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (500
يونيو) (12 بتاريخ) ك7وع  الل7يف 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25550.

326I

AGROGENIUS TECHNOLOGY 

NRCI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

NRCI MAROC
 RABAT ، 10080، RABAT

MAROC
NRCI MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 9 زنقة 
واد زيز ط 3 ش 1 اكدال - 10080 

الرباط  املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136169

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)حارس)2022)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- اكدال) (1 3)ش) زنقة واد زيز ط) (9«

 19« إلى) املغرب») ( الرباط) (10080

الرباط))) (10080 (- أكدال) زالغ  شارع 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126851.

321I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

CHICO FOOD
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقاحة ايمان 

ال7ابق 5 رقم 9 ت7وان ، 93000، 

ت7وان املغرب

CHICO FOOD شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوقاية  رقم 151 - 93000 ت7وان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25133

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000)درهم»)أي حن)»100.000 

عن) درهم») (600.000« إلى) درهم»)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1658.
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Maitre Idriss el khatib

AMNISSA أمنيسا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
أحنيسا AMNISSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي فدان 
الورد كابو نيكرو ال7ابق االر�ضي 
حتجر البيرل دي كابو 6 الرسم 
العقاري 16/38181 - 93003 

حرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31999
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أحنيسا)

.AMNISSA
االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
فدان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االر�ضي) ال7ابق  نيكرو  كابو  الورد 
الرسم) (6 كابو) دي  البيرل  حتجر 
العقاري)38181/16 - 93003)حرتيل)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 MENAGE ET الشركة)
)COMPAGNIE)حصة بقيمة) :( (999

100)درهم للحصة).
 1 ( (: زروق) الدين  عالء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 MENAGE ET الشركة)

شارع) عنوانه(ا)) (COMPAGNIE

حولنبيك) (1080  33 حيتيوي) لويس 

00000)سان جون))بلجيكا.

السيد عالء)الدين زروق عنوانه(ا))

القني7رة) (19000  1 بير راحيط) (936

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد عالء)الدين زروق عنوانه(ا))

القني7رة) (19000  1 بير راحيط) (936

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

02)أشت) )بتاريخ) االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)2168.
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WAY CONSEIL

CAISSON MEUBLE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAISSON MEUBLE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي حي 

الصناعي سيدي أانم رقم 351 - 

90160 حراكش املغرب .

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

122211

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تم حذف)

األنش7ة التالية حن نشاط الشركة)

الحالي):

تاجر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138288.

330I

حكتب املحاسبة

STE B2B SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املوحن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

STE B2B SARL AU شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

تاأزوت الجديدة الخنك الرشيدية - 
52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16195

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.B2B SARL AU
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاأزوت الجديدة الخنك الرشيدية)-)

52000)الرشيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
السيد تاوشيخت حممد)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حممد)) تاوشيخت  السيد 
الجديدة) تاأزوت  قصر  عنوانه(ا))
الرشيدية) (52000 الخنك الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

حممد)) تاوشيخت  السيد 
الجديدة) تاأزوت  قصر  عنوانه(ا))
الرشيدية) (52000 الخنك الرشيدية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
يوليوز) (20 رقم) تمت  (2022 أشت)

.2022
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حكتب املحاسبة

 STE AGLASE TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املوحن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

 STE AGLASE TRAVAUX SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اعمال 

تجييز و تركيب املتعلق للري 
بالتنقيط - 52000 الرشيدية  

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16193
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGLASE TRAVAUX SARL AU
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة
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املتعلق) تركيب  و  تجييز  اعمال 

للري بالتنقيط.

اعمال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجييز و تركيب املتعلق للري بالتنقيط)

- 52000)الرشيدية))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

السيد عبد الغاني عالوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عالوي) الغاني  عبد  السيد 

فزنا) العشورية  قصر  عنوانه(ا))

الجرف)52000)الرشيدية))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عالوي) الغاني  عبد  السيد 

فزنا) العشورية  قصر  عنوانه(ا))

الجرف)52000)الرشيدية))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)902.

332I

حكتب املحاسبة

 STE L›ART ESPACE VERT

SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب املحاسبة

5 زنقة عبد املوحن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

 STE L›ART ESPACE VERT SARL

AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

الزاوية البكرية احدأرة الرشيدية  - 

52000 الرشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16133

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ART ESPACE VERT SARL AU

تهيئة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املساحات الخضرة

اعمال حختلفة

املتعلق) تركيب  و  تجييز  اعمال 

للراي بالتنقيط.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الزاوية البكرية احدأرة الرشيدية)

52000)الرشيدية))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حنصور الحسين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حنصور الحسين عنوانه(ا))

ايت ايدير بوحلن دادس تنغير)95800  

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حنصور الحسين عنوانه(ا))

ايت ايدير بوحلن دادس تنغير)95800  

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)891.

333I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

EAGLE LOWER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(املغرب)

EAGLE LOWER شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
ت7وان اقاحة ابن ب7وطة ال7ابق 
الثالث رقم 62 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129219
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 EAGLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOWER
انعاش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) ب7وطة  ابن  اقاحة  ت7وان 
طنجة) (90000  -  62 رقم) الثالث 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزفزافي) فكري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الزفزافي  فكري  السيد 
 5 تجزئة البمر شارع حكناس طابق)

شقة أ5 93200)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الزفزافي  فكري  السيد 
 5 تجزئة البمر شارع حكناس طابق)

شقة أ5 93200)املضيق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1695.
339I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

BR POLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(املغرب)

BR POLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املنار اقاحة 
كاب طنجيس عمارة 6 ب ال7ابق 
األول رقم 206 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129281
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POLE
انعاش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
املنار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ب) (6 عمارة) طنجيس  كاب  اقاحة 
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 90000  -  206 رقم) األول  ال7ابق 
طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: بلعيون) رضوان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بلعيون) أشرف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد رضوان بلعيون عنوانه(ا))
 6 عمارة) طنجيس  كاب  اقاحة  املنار 
 90000  206 رقم) األول  ال7ابق  ب 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) بلعيون  أشرف  السيد 
 6 عمارة) طنجيس  كاب  اقاحة  املنار 
 90000  206 رقم) األول  ال7ابق  ب 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد رضوان بلعيون عنوانه(ا))
 6 عمارة) طنجيس  كاب  اقاحة  املنار 
 90000  206 رقم) األول  ال7ابق  ب 

طنجة املغرب
عنوانه(ا)) بلعيون  أشرف  السيد 
 6 عمارة) طنجيس  كاب  اقاحة  املنار 
 90000  206 رقم) األول  ال7ابق  ب 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1696.
335I

CKE CONSULTING

MANOU HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CKE CONSULTING

 Bd(Mohamed(Zerktouni, ,21
 Rés.Alborj 6ème(étage 21, Bd

Mohamed(Zerktouni, Rés.
 Alborj 6ème(étage، 20330،

CASABLANCA MAROC
MANOU HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 36 زنقة 
اورجوان حي بوسيجور الدار 

البيضاء  - 20200 الدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.383269
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (19 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ رأسمالها) ( (MANOU HOUSE
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) اورجوان  زنقة  (36 اإلجتماعي)
 20200 (- ( البيضاء) الدار  بوسيجور 
الدار البيضاء))املغرب نتيجة ل):)حدد)
أي) تعرف  لم  الشركة  أن  الشركاء)

نشاط،)ال�ضيء)الدي يفسر حلها..
36)زنقة) و حدد حقر التصفية ب)
اورجوان حي بوسيجور الدار البيضاء))

- 20200)الدار البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) علج  بنترس  ( سهام) السيد(ة))
تجزئة) (11 البيضاء) الدار  عنوانه(ا))
عين) الكبير  الحزام  شارع  (2 حمرية)
)املغرب) الدار البيضاء) (20180 دياب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831255.
336I

N2M CONSEIL-SARL

H&H COSMETICS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
H&H(COSMETICS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول الزنقة 5 الرقم 19 
ال7ابق الثالث الرقم 6 الناظور 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29999
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 H&H (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COSMETICS
أرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير حواد التجميل-)التجميل
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 19 الرقم) (5 الزنقة) االول  الحسن 
الناظور) (6 الرقم) الثالث  ال7ابق 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حنان) الهاللي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حنان  الهاللي  السيدة 
احدادا) الغربية  بوأمارن  بني  دوار 

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حنان  الهاللي  السيدة 
احدادا) الغربية  بوأمارن  بني  دوار 

62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)3991.

331I

EXAUDICO

 NIPPON EXPRESS FREE
ZONE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC
 NIPPON EXPRESS FREE ZONE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حن7قة 

التصدير الحرة ملدينة طنجة 
للسيارات  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129333

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NIPPON EXPRESS FREE ZONE
أرض الشركة بإيجاز):)-)الخدحات)

اللوجستية
نشاط الوسيط في النقل البري) (-

والبمري والسكك الحديدية.
حن7قة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طنجة) ملدينة  الحرة  التصدير 

للسيارات))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 NIPPON EXPRESS الشركة)
FRANCE(:((1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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 NIPPON EXPRESS الشركة)

زنقة شابيلير) (1 عنوانه(ا)) (FRANCE

 95100 ح7ار روا�ضي شارل دي أول)

روا�ضي))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

كونياكي) حاتسوشيما  السيد 

عنوانه(ا))زنقة الناضور إقاحة حممد)

ال7ابق التاني الشقة) رضا بلوك ب-)

25  90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256021.

338I

احغار عبد الغافور

TRANS TISSAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 ال7ابق االول ت7وان ، 93000، 

ت7وان املغرب

TRANS TISSAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املحيط حوالي ادريس زرهون رقم 5 

املضيق  - 13000 املضيق املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30395

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))حممد الزرأيلي)

 100 حصة اجتماعية حن أصل) (30

حصة لفائدة))السيد)(ة))عالء)الدين)

الرحالي بتاريخ)18)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

28)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1660.

339I

CKE CONSULTING

SYK REPOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CKE CONSULTING
 Bd(Mohamed(Zerktouni, ,21
 Rés.Alborj 6ème(étage 21, Bd

Mohamed(Zerktouni, Rés.
 Alborj 6ème(étage، 20330،

CASABLANCA MAROC
SYK REPOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي حلتقى 

زنقة داوود ضاهري و زنقة أبو أملعتز 
الفلكي - الدار البيضاء - 20310  

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.321861

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 نونبر) (23 املؤرخ في)
 SYK(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (REPOS
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
حلتقى زنقة داوود ضاهري و زنقة أبو)
أملعتز الفلكي)-)الدار البيضاء)-)20310  
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حدد)
أي) تعرف  لم  الشركة  أن  الشركاء)

نشاط،)ال�ضيء)الدي يفسر حلها.
حلتقى) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
زنقة داوود ضاهري و زنقة أبو أملعتز)
  20310 (- البيضاء) الدار  (- الفلكي)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

خالد) ( ( علج) بنتيرس  السيد(ة))
(,6 فلوريدا) تجزئة  عنوانه(ا)) و 
  20150 ( ( البيضاء) الدار  كاليفورنيا 
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2021)تمت رقم)802323.
390I

FNMCOMPTA

GEMELOS CAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
GEMELOS CAR شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
18 تجزئة البنك الشعبي231 بين 
طابقين طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129999
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEMELOS CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة) (18 (: عنوان املقر االجتماعي)
بين) الشعبي231) البنك  تجزئة  (18
طنجة) (90000 (- طنجة) طابقين 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد كواللي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

كواللي) املجيد  عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة البنك الشعبي زنقة)
طنجة) (90000 طنجة) (18 18رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كواللي  حممد  السيد 
تجزئة البنك الشعبي زنقة)18رقم)18 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)1986.

391I

COMPTE A JOUR

AZIZ HASSAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
AZIZ HASSAN TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

عاريض كراج رقم 59 الناظور  - 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29933

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AZIZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HASSAN TRANS
االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

و التصدير
نقل األحتعة أير املرفقة

الصعيدين) على  البضائع  نقل 
الوطني والدولي لآلخرين.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( الناظور) (59 رقم) كراج  عاريض 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 200 ( (: العنكوري) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد العزيز الفونتي)):))800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حسن العنكوري عنوانه(ا))
 60 رقم) (290 زنقة) (3 عريض) حي 

الناظور)62000)الناظور املغرب.
الفونتي) العزيز  عبد  السيد 
فرخانة) حجيوة  دوار  عنوانه(ا))

الناظور))62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الفونتي) العزيز  عبد  السيد 
فرخانة) حجيوة  دوار  عنوانه(ا))

الناظور))62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3580.

392I

PIRIS CAR

PIRIS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PIRIS CAR
19 سكتور 051003 رقم 20 ال7ابق 
االول زنقة حصمودة سدي يوسف 
بن علي ، 90000، حراكش املغرب

PIRIS CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 19 سكتور 
051003 رقم 20 ال7ابق االول زنقة 

حصمودة سدي يوسف بن علي 
حراكش - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121191

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PIRIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAR
و) تاجير  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

كراء)السيارات).
 19 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) (20 رقم) (051003 سكتور)
يوسف) حصمودة سدي  زنقة  االول 
حراكش) (90000 (- حراكش) علي  بن 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( حمسن) ناجد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( حمسن) ناجد  السيد 
دوار الخدير الجديد رقم)1)تسل7انت))

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( حمسن) ناجد  السيد 
دوار الخدير الجديد رقم)1)تسل7انت))

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8181.
393I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 LAMRANI BABY SITTER
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 LOT AL QUODS EL JADIDA 319

، 24000، EL(JADIDA(MAROC

 LAMRANI BABY SITTER SARL

AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

١١يناير حركز أعمال فاطمة الزهراء 

عمارة رقم ١ ال7ابق االول حكتب 

رقم ٤ حراكش - 29000 حراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109231

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)18)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 LAMRANI BABY الوحيد) الشريك 

رأسمالها) حبلغ  ( (SITTER SARL AU

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شارع)١١يناير حركز أعمال)

ال7ابق) (١ فاطمة الزهراء)عمارة رقم)

االول حكتب رقم)٤)حراكش)-)29000 

تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  حراكش 

حبية.

شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

١١يناير حركز أعمال فاطمة الزهراء)

عمارة رقم)١)ال7ابق االول حكتب رقم)

٤)حراكش)-)29000)حراكش املغرب.)

و عين:

و) أحين  ملراني  ( أحال) السيد(ة))
عنوانه(ا))بلوك)2)رقم)21)زنقة خالد)

حراكش) (29000 حراكش) الوليد  بن 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8211.

399I

STREET BUSINESS CENTER

MEREDITH MAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 1، زنقة الحرية، 
جليز، حراكش ، 90000، حراكش 

املغرب
MEREDITH MAROC  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 10 
رقم 1 شارع الحرية جليز - - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121685
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEREDITH MAROC
أرض الشركة بإيجاز):)حجوهرات)
(حجوهرات حن فضة)،)ذهب)،)أحجار)

كريمة))،)استيراد وتصدير.
 10 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)
 90000 1)شارع الحرية جليز)-)-) رقم)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 Catherine( Michèle السيدة)
حصة) (Marie( SCHMITT( :( ( 100

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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 Catherine( Michèle السيدة)
 11 عنوانه(ا)) (Marie SCHMITT
الدائرة) (،Des Aqueducs شارع)

الخاحسة)69005)ليون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 Catherine( Michèle السيدة)
 11 عنوانه(ا)) (Marie SCHMITT
الدائرة) (،Des Aqueducs شارع)

الخاحسة)69005)ليون فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)-.

395I

NEXIA FIDUCIA

أف نيكست هاوس دب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

AF NEXT HOUSE DB
شركة ذات املسؤولية املحدودة))

رأسمالها):)10000)درهم
حقرها االجتماعي:)131)شارع أنفا،)

اقاحة أزور)–)الدار البيضاء)))))))
)السجل التجاري رقم)919115  

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)
حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)
ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832595.

396I

STREET BUSINESS CENTER

H2O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 1، زنقة الحرية، 
جليز، حراكش ، 90000، حراكش 

املغرب
H2O »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: حمل 
رقم 2 دوار العوينه درعة العين 
تمصلوحت   - - حراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51291
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2022 فبراير) (01 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
HPPG

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)133133.
391I

GESTION ALJANOUB

PESCOMAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

GESTION ALJANOUB
زنقة ت7وان حي السعادة عمارة رقم 
2 ال7ابق الثالث العيون ، 10000، 

العيون املغرب
PESCOMAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 

االحير حوالي الحسن رقم 106 حمل 
رقم 109 املر�ضى العيون  - 10000 

العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19201

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
جميع األنش7ة املتعلقة باالنعاش)
العقاري)،)الق7اع السياحي)،)الفندقي)
،)تقديم الخدحات),شراء),)بيع)))،)كراء)
املباني) وتشييد  (, تسيير) (, أرض) أي 

واملساكن)....
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2935/2022.
398I

NEXIA FIDUCIA

أف داربوعزة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

أف دار بوعزة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 1500000 درهم

حقرها االجتماعي: سيال بالزا دار 

بوعزة-املركز التجاري والد عزوز 

طريق أزحور       

  السجل التجاري رقم 925381 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991. 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832591.

399I

NEXIA FIDUCIA

BLH RECOUVREMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

BLH RECOUVREMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100000 درهم

حقرها االجتماعي: حركز بيلجي، 

عمارة 11، زنقة ابن خاليقان -الدار 

البيضاء.

 السجل التجاري رقم 519689 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832198

350I

NEXIA FIDUCIA

أف موروكو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

أف حروكو

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 10000 درهم

حقرها االجتماعي: 131 شارع أنفا، 

اقاحة أزور – الدار البيضاء       

  السجل التجاري رقم 900655 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832599.

351I

NEXIA FIDUCIA

رزق بروبيرتي مناجمنت
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

 RIZK PROPERTY

MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها : 10000 درهم

حقرها االجتماعي: 131 شارع أنفا، 

اقاحة أزور – الدار البيضاء       

  السجل التجاري رقم 912103 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832111.

352I
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NEXIA FIDUCIA

اف البيضاء فضاء انفا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

أف كزا فضاء أنفا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10000 درهم

حقرها االجتماعي: 12 زنقة علي عبد 

الرزاق -   الدار البيضاء.

السجل التجاري رقم 901093.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832561.

353I

NEXIA FIDUCIA

مصحة الفارابي التخصصية

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

املصحة املختصة الفرابي

شركة ذات املسؤولية املحدودة  

رأسمالها : 1000000 درهم

حقرها االجتماعي: 1 شارع جون 

جوريس – الدار البيضاء       

السجل التجاري رقم 99163 

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022)تقرر عدم)

حل الشركة رأم الخسائر املسجلة و)

ذلك طبقا للفصل)86)حن قانون)13 

فبراير)1991.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831259.

359I

FIDUPLUS

DREAM VILLAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUPLUS
355 شارع حممد الخاحس فضاء 

يسرى ال7ابق 9 رقم 112 ، 20150، 
الدارالبيضاء املغرب

DREAM VILLAGE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

سيدي علي إقاحة الراحة الشقة رقم 
9 ال7ابق 5 - 20230 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.150119

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 فبراير) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.000.000,00«
إلى) درهم») (9.611.200.000«
درهم»)عن طريق) (5.611.200.000«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تمت رقم)161956.
355I

FLASH ECONOMIE

 Airline Airport & Ground 
Handling Consultancy

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Airline(Airport & Ground
Handling Consultancy

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم
 حقرها االجتماعي : زنقة جعفر بن 

حبيب إقاحة  املشرق2
ال7ابق 1 رقم 3 الدار البيضاء

)رقم التقيد في السجل التجاري : 
355303

-1)بمقت�ضى قرار الشريك))الوحيد)
املؤرخ))بتاريخ)20يونيو)2022)قرر:

-)حل الشركة)
حفيظ) حوالي  السيد  تعيين  (-
زكاري ابن الخياط القاطن في إقاحة)
القصبة شقة)219)البراهمة السوالم)

برشيد))حصفًيا للشركة.
الدار) في  ( التصفية) حقر  حدد  (-
 05 زنقة املهدية الشقة) (99 البيضاء)

حي السالم الدار البيضاء.
باملحكمة)) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022))برقم)831190

356I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 MSG FARAJ TRANS SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC
 LOT AL QUODS EL JADIDA 319

، 24000، EL(JADIDA(MAROC
 MSG FARAJ TRANS SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي باب البرج 
192 حتجر5 تجزئة العزوزية حراكش 

- 90000 حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.100859

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MSG FARAJ ذات الشريك الوحيد)
حبلغ رأسمالها) ( (TRANS SARL AU
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حتجر5  (192 البرج) باب  اإلجتماعي 
 90000 (- حراكش) العزوزية  تجزئة 
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  حراكش 

الشركة.

و حدد حقر التصفية ب باب البرج)
192)حتجر5)تجزئة العزوزية حراكش)

- 90000)حراكش املغرب.)
و عين:

و) ابوالفراج  ( يونس) السيد(ة))
تجزئة الغزوة الجديدة) (6 عنوانه(ا))
29000)الجديدة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8218.

351I

CONSEILS EVERNAGE

BEKKAOUI ACADEMY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°11

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

BEKKAOUI ACADEMY شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم 11 
شارع عالل الفا�ضي حراكش 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121891
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEKKAOUI ACADEMY
أرض الشركة بإيجاز):)-التعليم

-بناء)القدرات
(دعم) -الدعم الجاحعي واملدر�ضي)

و لغات).
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم)
 90000 شارع عالل الفا�ضي حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بكاوي) حهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بكاوي  حهدي  السيد 
تجزئة ياسمنة رقم)99)املزوار حراكش)

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بكاوي  حهدي  السيد 
تجزئة ياسمنة رقم)99)املزوار حراكش)

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138215.
358I

la sincérité(إنتمائية(

SAISS VERRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

30000، فاس املغرب
SAISS VERRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 158، 
C2 تجزئة العمبرة طريق عين السمن 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99603

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.000.000«
 1.100.000« إلى) درهم») (100.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9013.

359I

AMR CENTER

LATULIPE BLANCHE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
LATULIPE BLANCHE  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 حممد 
سميمة ال7ابق 8 - 20080 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.519131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 LATULIPE الوحيد) الشريك  ذات 
BLANCHE)))حبلغ رأسمالها)10.000 
 11 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
 20080  -  8 حممد سميمة ال7ابق)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

انعدام النشاط التجاري.
و حدد حقر التصفية ب)11)حممد)
الدار) (20080  -  8 ال7ابق) سميمة 

البيضاء)املغرب.)

و عين:
)حراد و عنوانه(ا)) السيد(ة))عزيز)
الدار) الحسني  الحي  الشعيبات  دوار 
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
 11 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

حممد سميمة ال7ابق)8
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832181.
360I

FLASH ECONOMIE

CHIM PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

شيم برينت
CHIM PRINT

 شركة حساهمة، رأسمالها 
6.000.000.00 درهم

املقر الرئيس: أس7ا، رقم 5، شارع 
الشفشاوني، كلم 8.5، الحي 

الصناعي
 سيدي البرنو�ضي  - الدارالبيضاء
السجل التجاري عدد 55.559 – 

التعريف الضريبي عدد 01021131
التعريف املوحد للمقاولة 

001526308000031
الزيادة في رأسمال الشركة

(،2022 حاي) (06 بتاريخ) أوال:))
برنت) شيم  شركة  في  الشركاء) قرر 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
حن) لنقله  درهم  (1.380.000.00
6.000.000.00)درهم إلى حبلغ) ( حبلغ)
طريق) عن  درهم  (1.380.000.00
جديدة) حصة  (13.800 إصدار)
100.00)درهم للحصة) بقيمة قدرها)

الواحدة حمررة بالكاحل.
العام) الجمع  قام  كما  ثانيا:))
 2022 يوليوز) (06 بتاريخ) االستثنائي 
اإلنجاز) على  واإلشهاد  باملصادقة 
املال) في راس  الزيادة  لعملية  النهائي 
درهم والقيام) (1.380.000.00 بمبلغ)

6)حن النظام) بالتالي بتعديل الفصل)
األسا�ضي للشركة)»رأسمال الشركة»)
حيث أصبح رأسمال الشركة حمددا)
درهم حوزع) (1.380.000.00 في حبلغ)
 100.00 حصة حن فئة) (13.800 إلى)
حمررة) الواحدة  للحصة  درهم 

بالكاحل.
القانوني) اإليداع  تم  ثانيا:))
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
يوليوز) (28 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022)تمت عدد)832618
للخالصة والتذكير

)املسير
361I

FLASH ECONOMIE

LYS BY RB SWISS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 
LYS BY RB SWISS SARLAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم
حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 19/01/2022 بتاريخ) بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية:))
 LYS((((((التسمية:)شركة ش م م((-(

 BY RB SWISS SARLAU
-)املوضوع:)التجارة في حواد العناية)

والتجميل)
12)زنقة سارية) -)املقر االجتماعي:)
الدار) (,5 الشقة) (3 ابن زنيم ال7ابق)

البيضاء.
ألف) حائة  املال:) رأس  (-

درهم(100.000,00)
حقسمة إلى ألف حصة اجتماعية)
بقيمة) اجتماعية)) حصة  ((1000(

   (DH 100,00)(.حائة درهم للحصة
ووزعت على الشكل التالي:))

بن) املرابط  يوسف  السيد  (-
صالح الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)

CH801665))والقاطن بسويسرا
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فاتح) حن  االجتماعية:) السنة  (-

يناير إلى الحادي والثالثون حن دجنبر.

-)املدة)):تسعة و تسعون سنة حن)

في) اال  الفعلي  الشركة  تاسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد.)

الشركة) تسير  واالدارة:) التسيير  (-

حن طرف السيد يوسف املرابط بن)

صالح وله جميع الصالحيات لتمثيل)

الشركة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تمت  البيضاء) للدار  التجاري 

.550821

362I

FLASH ECONOMIE

EDEN BLUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EDEN BLUE

شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجتماعي: 16 زنقة 

السعديين صوحعة حسان الرباط

 رأسمالها: 500.000 درهم
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.161639

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

قرر حا) ( (2022 يوليوز) (22 ( املؤرخ في)

يلي:
حن) ( الشركة) حال  رأس  رفع 

500000)درهم إلى)1000000)درهم

النظام) حن  (6 الفصل) تعديل  (

األسا�ضي

يقدم الشركاء) (:6 تعديل الفصل)
حليون) قدره  (

ً
نقديا (

ً
حبلغا للشركة 

درهم)(1،000،000)درهم).)

املقابلة) األحوال  دفع  تم 

للمساهمات النقدية املذكورة أعاله)

في الحساب املصرفي املوقوف باسم)

 EDEN BLUE(الشركة

رأس) يبلغ  (:1 الفصل) تعديل 

 1،000،000) درهم) حليون  املال 

وهي حقسمة إلى عشرة آالف) درهم).)

درهم) ((100) حصة بمائة) ((10000(

للحصة)،

(، بالكاحل) وحدفوع  بها  حكتتب  (
وحخصصة للشركاء)على النمو التالي:

 BEST FINANCIERE SA  
5000)حصة)

   KLCD HOLDING SARL AU
 2500)حصة)

  A5J SARL AU
2500))حصة)

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2022)تمت رقم)6990.
363I

CABINET RAMI EXPERTISE

 HEALTHCARE INDUSTRY
TECH

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

  HEALTHCARE INDUSTRY TECH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ7ابي عمارة بن حو�ضى 
الكواش ال7ابق الثاني  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13909
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HEALTHCARE INDUSTRY TECH

(: بإيجاز) الشركة  أرض 
حعادن) (، ألوحنيوم) (، نجارة) حقاول 

أوالبالستيك.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
حو�ضى) بن  عمارة  الخ7ابي  الكريم 
 30000 (- ( الثاني) ال7ابق  الكواش 

فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

2.900.000)درهم،)حقسم كالتالي:
 29.000 ( (: لحلو) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لحلو  حممد  السيد 
اقاحة حدائق فاس) (69 شارع بنزرت)
30000)فاس) 2)فاس) سايس الزهور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحلو  حممد  السيد 
اقاحة حدائق فاس) (69 شارع بنزرت)
30000)فاس) 2)فاس) سايس الزهور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3263.
369I

la sincérité(إنتمائية(

SAISS VERRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

30000، فاس املغرب
SAISS VERRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 158، 
C2 تجزئة العمبرة طريق عين السمن 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99603

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (500.000« قدره)
»1.000.000)درهم»)إلى)»1.600.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9013.

365I

INTERFASHION SA

INTERFASHION SA
شركة املساهمة

قفل التصفية

INTERFASHION SA
 LOT(ADARISSA 2 IMMO(C(APP

14 ، 30000، FES(MAROC
INTERFASHION SA شركة 

املساهمة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : اقاحة 

االدارسة 2 العمارة س الشقة 19  - 
30000 فاس  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36931
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 حارس) (31 في) املؤرخ 
شركة) (INTERFASHION SA حل)
 350.000 رأسمالها) حبلغ  املساهمة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة)
 -   19 2)العمارة س الشقة) االدارسة)
املغرب نتيجة لغياب) ( فاس) (30000

أي نشاط تجاري
العام) الجمع  في  تقرر  وقد 

االستثنائي حا يلي):
-)قرار إأالق عملية التصفية

-)املوافقة على تقرير التصفية.
التصفية) حساب  فمص  (-

واعتماده.
-)إبراء)ذحة املصفي.

السجل) حن  الشركة  تش7يب  (-
التجاري..
و عين:
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السيد(ة))كورنيليس))فان تيفالن)
زيوريخ) (5330 ( زيوريخ) ( و عنوانه(ا))

سويسرا))كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
اقاحة) وفي  (2022 حارس) (31 بتاريخ)
 -   19 2)العمارة س الشقة) االدارسة)

30000)فاس))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3265/2022.
366I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 CENTRE DE
 CONSOLIDATION DE

GESTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
شارع ام السعد رقم 31 شقة 3 ، 

10000، العيون املغرب
 CENTRE DE CONSOLIDATION
DE GESTION شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة زاوية 
الشيخ رقم 162 حي خط الرحلة 1 

العيون - 10000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92551
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE CONSOLIDATION

.DE GESTION
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتنظيم الشركات التابعة.

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة زاوية)
 1 الرحلة) حي خط  (162 الشيخ رقم)

العيون)-)10000)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: زرقوني) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100000 (: السيد حممد زرقوني)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) زرقوني  حممد  السيد 
ايت) حي  (98 الرقم) (2113 الزنقة)
داوود الدشيرة انزكان)86350)انزكان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زرقوني  حممد  السيد 
ايت) حي  (98 الرقم) (2113 الزنقة)
داوود الدشيرة انزكان)86350)انزكان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2931/2022.
361I

ficogedek(sarl(au

 MINI CACH TRANSFERT
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MINI CACH TRANSFERT SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل رقم 
3 املنزل رقم 191 تجزئة الصحراء 2 

تواركة - 50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59661

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 شتنبر) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MINI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CACH TRANSFERT SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)وراقة.

عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
 2 191)تجزئة الصحراء) 3)املنزل رقم)

تواركة)-)50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حممد بودريقة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حممد بودريقة عنوانه(ا))
تواركة)) (2 الصحراء) تجزئة  (36 رقم)

50000)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد بودريقة عنوانه(ا))
تواركة)) (2 الصحراء) تجزئة  (36 رقم)

50000)حكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تمت رقم)9899.
368I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 HOLDING GESTION DES
ACTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسير جديد للشركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
شارع ام السعد رقم 31 شقة 3 ، 

10000، العيون املغرب

 HOLDING GESTION DES
ACTIONS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الوكالة 
1 بلوك ف حدينة الوحدة رقم 22 
العيون - 10000 العيون املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23111
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 يونيو) (15 املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

زرقوني حممد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تمت رقم)151/2022.
369I

administrateur

مجيك برنت كولور ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
حجيك برنت كولور ش.م.م.        

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 10، 

زنقة الحرية، ال7ابق الثالث الشقة 
05، الدار البيضاء. - 21300 الدار 

البيضاء. حغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :  

 551921
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

:)حجيك) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

برنت كولور ش.م.م.))))))).

أرض الشركة بإيجاز):)))))))-)

التجارة بالجملة وتقديم الخدحات

املعاحالت) جميع  العموم  وعلى 

التي) العقارية  و  املالية  التجارية،)

يمكن أن ترتبط بكيفية حباشرة أو)

التي) أو  الشركة  بغرض  حباشرة  أير 

حن شأنها أن تشجع نموها و توسيعها.

(،10 (: (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق الثالث الشقة) زنقة الحرية،)

الدار) (21300 (- الدار البيضاء.) (،05

البيضاء.)حغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

 51 ( (: ( آسندال) الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 99 ( (: ( اسندال) السيد حمفوظ 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

اسندال)) حمفوظ  السيد 

عنوانه(ا))الدار البيضاء)21300)الدار)

البيضاء)حغرب.

آسندال)) الهاشمي  السيد 

عنوانه(ا))الدار البيضاء)21300)الدار)

البيضاء)حغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

آسندال)) الهاشمي  السيد 

 21300 البيضاء) الدار  ( عنوانه(ا))

بالدار البيضاء))حغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم):))))833091.

310I

N.FOUAD(&(ASSOCIES

BTS COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc
BTS COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  زاوية 

شفشاوني وشارع عبد الحميد بن 
باديس ، عين السبع - 20253 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132239

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)يونيو)2022)تم))تمويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة حن)»)
زاوية شفشاوني وشارع عبد الحميد)
 20253 (- السبع) عين  (، باديس) بن 
 16/18« إلى) املغرب») البيضاء) الدار 
(، (1 رقم) حكتب  (، أرونوبل) شارع 
(- الصخور السوداء) (، ال7ابق الرابع)

20303)الدار البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832669.
311I

le(partenaire((fiscal

THOLOS
إعالن حتعدد القرارات

le(partenaire  fiscal
99 شلرع عمر الخ7اب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

THOLOS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: طريق 
بوبانا - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19035
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الجمع) حمضر  بمقت�ضى  حايلي:)
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
و بدعوة حن السيد) (،03/11/2020
عبد هللا البازي وكيل قضائي،)حكلف)
املعين) للشركة،) العام  الجمع  بعقد 
عن) الصادر  قضائي  احر  بواس7ة 
بتاريخ) ب7نجة  التجارية  املحكمة 
 131 رقم) امللف  في  (25/12/2019
تمت) (; يلي) حا  تقرر  (،-1801/2019
روبير) السيد  الهالك  وفاة  حعاينة 
19/02/2011,و) بتاريخ) ريمون حالي،)
عن) الناتجة  الحصص  توزيع  ايضا 
حوثق) عقد  بموجب  التركة  انتقال 

بتاريخ)29)حايو)2011.
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
التغييرعلى حستوى التسييروالتوقيع

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
حايلي:)تعيين كل حن السيدة),شانتال)
فرانك) حالي  السيد  (, برنابو(االرحلة))
حسيرين) حالي  باربارا  السيدة  و  البير 

حشاركين للشركة ملدة أير حمدودة.
بند رقم)16:)الذي ينص على حايلي:)
الشركة حلزحة قانوًنا،)لجميع األعمال)
املنفصل) بالتوقيع  بها،) املتعلقة 
السيدة شانتال برنابو أو) للمسيرين،)
السيد حالي فرانك ألبر أو السيدة حالي)
احا بالنسبة لجميع القروض،) باربرا.)
والسحوبات املصرفية التي تزيد عن)
ألف) (عشرين  درهم) (20،000.00
والتفويضات) (، اإليجارات) و  درهم))
املديرين) توقيع  فتت7لب  اإلدارية 

املشاركين الثالثة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255906.

312I

CONSEILS EVERNAGE

GO ZISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°11

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

GO ZISH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم 11 
شارع عالل الفا�ضي حراكش 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121909
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZISH
-تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حنتجات التقلدية
الرياضة) ادوات  وتوزيع  تجارة 

بالجملة والتقسيط
استيراد والتصدير.

اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 جوهرة ال7ابق التاني شقة رقم)
 90000 شارع عالل الفا�ضي حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: أوني) النور  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد هللا زحم):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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السيد عبد النور أوني عنوانه(ا))
اسكجور تجزئة الضاوي فيال رقم)30 

حراكش)90000)حراكش املغرب.
عنوانه(ا)) زحم  هللا  عبد  السيد 
حراكش) (8 رقم) الدباغ  باب  شارع 

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عبد النور أوني عنوانه(ا))
اسكجور تجزئة الضاوي فيال رقم)30 

حراكش)90000)حراكش املغرب
عنوانه(ا)) زحم  هللا  عبد  السيد 
حراكش) (8 رقم) الدباغ  باب  شارع 

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138281.
313I

administrateur

ڭسترو كونسيلت ش.م.م. ش.و
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
ڭسترو كونسيلت ش.م.م. ش.و        
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 85، زنقة 
حوحا أو حمو ال7ابق الخاحس      - 

21300 الدار البيضاء. حغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551919
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ڭسترو)

كونسيلت ش.م.م.)ش.و))))))).

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حجال) في  االستشارة  و  الخدحات 

ال7بخ

املعاحالت) جميع  العموم  وعلى 

التجارية،)املالية والعقارية التي يمكن)

أير) أو  حباشرة  بكيفية  ترتبط  أن 

حن) التي  أو  الشركة  بغرض  حباشرة 

شأنها أن تشجع نموها وتوسيعها

عنوان املقر االجتماعي):)85،)زنقة)

(- ( ( ( ( ( حوحا أو حمو ال7ابق الخاحس)

21300)الدار البيضاء.)حغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد علي رزا ازحايش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد علي رزا ازحايش))عنوانه(ا))

21300)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

حغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد علي رزا ازحايش))عنوانه(ا)))

الدار البيضاء)21300)بالدار البيضاء))

حغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم))833090.

319I

STE SUD EST GESTION SARL

 ECOLE SUPERIEURE
 D›INGENIEURS EN

 ANALYSE DES SYSTEMES
 ET TECHNOLOGIES
 EMERGENTES PRIVE

-ESIASTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع حوالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

 ECOLE SUPERIEURE
 D›INGENIEURS EN

 ANALYSE DES SYSTEMES ET
 TECHNOLOGIES EMERGENTES

PRIVE -ESIASTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 
االر�ضي تجزئة االخوة رقم 131 - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16181
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ECOLE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 SUPERIEURE D’INGENIEURS
 EN ANALYSE DES SYSTEMES ET
 TECHNOLOGIES EMERGENTES

.PRIVE -ESIASTE
-حدرسة) (: بإيجاز) أرض الشركة 

عليا للهندسة
-تكوين حستمر.

ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  131 رقم) االخوة  تجزئة  االر�ضي 

52000)الرشيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيدة رشيدة العاطفي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد بوجو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

العاطفي)) رشيدة  السيدة 

 13 رقم) العلويين  شارع  عنوانه(ا))

52000)الرشيدية املغرب.

السيد سعيد بوجو عنوانه(ا))رقم)

13)شارع العلويين))52000)الرشيدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

العاطفي)) رشيدة  السيدة 

 13 رقم) العلويين  شارع  عنوانه(ا))

52000)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)916/2022.

315I

حكتب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

STE CHARKI DIVERS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب حعيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 19200، سيدي سليمان 

املغرب

STE CHARKI DIVERS  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 

3 اقاحة الياسمن 25 شارع يعقوب 

املنصور  - 19000 القني7رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

66151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHARKI DIVERS

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة)

اشغال البناء).

حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) (25 الياسمن) اقاحة  (3 رقم)

يعقوب املنصور))-)19000)القني7رة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد الشرقي الشبيكي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الشرقي الشبيكي))عنوانه(ا))

ازأار) الشرقي  اوالد  ال7يسان  دوار 

19200)سيدي سليمان املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الشرقي الشبيكي))عنوانه(ا))

ازأار) الشرقي  اوالد  ال7يسان  دوار 

19200)سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تمت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقني7رة)

رقم)-.

316I

حكتب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 ANGHAM SERVICE SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب حعيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 19200، سيدي سليمان 

املغرب

  ANGHAM SERVICE SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 

3 اقاحة الياسمن 25 شارع يعقوب 

املنصور - 19000 القني7رة  املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66135

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ANGHAM SERVICE SARL AU
حمول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحفالت)

البناء)واشغال حختلفة)

تسيير حماصيل الفالحية).

حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (25 الياسمن) اقاحة  (3 رقم)

القني7رة)) (19000 (- يعقوب املنصور)

املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد حممد العماري)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد العماري))عنوانه(ا))
بوحعيز)) الغياتي  عبد  اوالد  دوار 

19200)القني7رة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد العماري))عنوانه(ا))
بوحعيز)) الغياتي  عبد  اوالد  دوار 

19200)القني7رة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)-.

311I

الجعفري ياسين

 TOUR RENTAL CAR SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الجعفري ياسين
ق7اع 5، إقاحة العدل، شقة 9، حي 

الرياض ، 90000، الرباط املغرب
 TOUR RENTAL CAR SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي اسماعيل، اقاحة حوالي 

اسماعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 
19 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129919

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RENTAL CAR SARL AU
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حوالي) اقاحة  اسماعيل،) حوالي 
اسماعيل،)رقم)22،)طابق)5،)رقم)19 

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
حصة) (100 ( (: السيد عمر اليزحي)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اليزحي  عمر  السيد 
  9 رقم) (21 زنقة) الجميل  املنظر  حي 

90000)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الغشام عنوانه(ا)) السيدة نجالء)
النجمة) حجمع  رشيد  حوالي  شارع 
 90000   38 رقم) السعادة  اقاحة 

طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256238.
318I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

LA FOURMILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ZS(AUDIT & CONSULTING
 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE
 PROVINS(N° 33 3EME(ETAGE
 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
LA FOURMILIERE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي عين 
دياب ق7عة حيرابيل رقم 8 زاوية 
طريق أزحور وشارع أروكارياس - 
20000 الدار البيضاء  املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109913
العام) الجمع  بمقت�ضى 
دجنبر) (21 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2011
درهم») (2.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (8.000.000« حن) أي 
طريق) عن  درهم») (10.000.000«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2012)تمت رقم)991699.

319I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

ROLLERCOASTER JOURNEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
 ROLLERCOASTER JOURNEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 2 زتقة 
أبو حسن األشعري ال7ابق 9 شارع 
أنفا - 20010 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.969925
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  ROLLERCOASTER JOURNEY
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم)2)زتقة)
شارع) (9 أبو حسن األشعري ال7ابق)
املغرب) الدار البيضاء) (20010 (- أنفا)

نتيجة ل):)الحل املسبق للشركة.

 2 رقم) التصفية ب  حقر  و حدد 
 9 ال7ابق) األشعري  أبو حسن  زتقة 
البيضاء) الدار  (20010 (- أنفا) شارع 

املغرب.)
و عين:

و) الشرقاوي  ( فاتن) السيد(ة))
الأيف) زنقة  (29 رقم) عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (20000 بوركون)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833050.
380I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

JK FILMS
إعالن حتعدد القرارات

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE(SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JK FILMS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: ال7ابق 3 
رقم 19 حلتقى شارع عبد هللا كنون 
وشارع الحاج حسعود الوفقاوي 

حي السالم اكادير - 80000 اكادير 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90969
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
دبالي) هشام  السيد  تفويت  حايلي:)
حصة) (500 ل) ((J302198.ر.ب.ت)
حن أصل)1000)حصة لصالح السيد)
(،(JB919031.ر.ب.ت) جبران) كريم 
وبالتالي) درهم،) (100 قيمة كل حصة)

شريكا) جبران  كريم  السيد  يصبح 
JK FILMS(وحيدا لشركة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
دبالي) هشام  السيد  استقالة  حايلي:)
(ر.ب.ت.J302198))حن حنصب حسير)
الشركة و تعيين السيد كريم جبران)
وحيدا) حسيرا  ((JB919031.ر.ب.ت)

JK FILMS(لشركة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
حايلي:)اعتماد التوقيع الوحيد للسيد)
في) ((JB919031.ر.ب.ت) كريم جبران)
والنقدية) البنكية  الحسابات  جميع 
 JK لشركة) القانونية  واملستندات 

FILMS
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
ب) جبران  كريم  السيد  حساهمة 
 JK 100000)درهم في رأسمال شركة)
درهم) (100000 املجموع:) (،FILMS

(شريك وحيد)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
 JK FILMS شركة) رأسمال  تمديد 
على) حجزأة  100000درهم  حبلغ) في 
درهم) (100 بقيمة) (، حصة) (1000
في حلكية الشريك) للحصة الواحدة،)

الوحيد السيد كريم جبران.)
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 
جبران) كريم  السيد  تعيين  حايلي:)
JK FILMS)ملدة) حسيرا وحيدا لشركة)

أير حمدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)112398.
381I

ASMAA MEDIA GROUP

EL DAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

EL DAMAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 3 شارع 
ايت اورير  - . البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.169999
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 10)حارس) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (EL DAMAR
 10.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
 3 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
.)البيضاء)املغرب) (- ( شارع ايت اورير)

نتيجة لعدم االشتغال.
و عين:

السيد(ة))عبد العالي)))وزاني تهاحي))
و عنوانه(ا))زنقة سبتة رقم)11)درج ه)
شقة)30)حي املستشفيات)).)البيضاء))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
شارع) (3 وفي) (2022 حارس) (10 بتاريخ)

ايت اورير)-).)البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)821591.
382I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

ESKALINE
إعالن حتعدد القرارات

FMCOMPTA - Comptable(Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

ESKALINE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: 1 

شارع الأوطا سيدي حوحن إقاحة 
الياسمين الرقم ب 058 - 20900 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.991199

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الحصص) كل  بيع  على  املصادقة 
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اإلجتماعية اململوكة للسيد السكوتي)
حممد أنس إلى السيد هشاحي حهدي)

وهي ألف حصة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حايلي:)املصادقة على إستقالة السيد)
السكوتي حممد أنس وتعيين السيد)

هشاحي حهدي كمسير وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) (:1 و) (6 ( بند رقم)
السادس) ( الفصلين) تغيير  حايلي:)
األسا�ضي) القانون  حن  والسابع 
التغييرات) حع  ليتالئم  للشركة 

السابقة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تمت  (2022 أشت) (01

.(832993(25669

383I

CHETTIOUI AHMED

MAKDAD TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 39 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

MAKDAD TRANS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بوجنون ال7الية ج السواكن قيادة 
اوالد اوشيح - 92150 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3933
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKDAD TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االشخاص لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
بوجنون ال7الية ج السواكن قيادة)
92150)القصر الكبير) (- اوالد اوشيح)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( حقداد) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( حقداد) حممد  السيد 
ج) ال7الية  بوجنون  اوالد  دوار 
السواكن قيادة اوالد اوشيح)92150 

القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( حقداد) حممد  السيد 
ج) ال7الية  بوجنون  اوالد  دوار 
السواكن قيادة اوالد اوشيح)92150 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

يوليوز)2022)تمت رقم)196.
389I

CHETTIOUI AHMED

MGAZ TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 39 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

MGAZ TRANS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
املوارعة السكوحة ج السواكن قيادة 

اوالد اوشيح السواكن - 92150 
القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3939

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MGAZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االشخاص لحساب الغير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املوارعة السكوحة ج السواكن قيادة)
 92150 (- السواكن) اوشيح  اوالد 

القصر الكبير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد يوسف اجكف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد يوسف اجكف عنوانه(ا))
السواكن) السكوحة ج  املوارعة  دوار 
القصر) (92150 ( قيادة سوق ال7لبة)

الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد يوسف اجكف عنوانه(ا))
السواكن) السكوحة ج  املوارعة  دوار 
القصر) (92150 ( قيادة سوق ال7لبة)

الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أشت)2022)تمت رقم)201.
385I

MEDAFCO  CONSULTING

CHULOVIEDO  شولوفيدو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
CHULOVIEDO  شولوفيدو  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 201 و 209 
شارع ب املجد تجزئة املجد الق7عة 
رقم 916 و 911  - طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129301
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

CHULOVIEDO))شولوفيدو).
:)•)صناعة) أرض الشركة بإيجاز)

املنسوجات واملالبس.
والعمل) والقص  النسيج  (•
املخصص والتعاقد حن الباطن على)

حواد تخص الغير.
ال7باعة) أعمال  بجميع  القيام  (•
األقمشة) جميع  على  الخياطة  و 
والتراخيص) والتصاحيم  واملوديالت 
واملنتجات) واملواد  االختراع  وبراءات 
والحرير والت7ريز على جميع) واألزياء)
واأللياف) والق7ن  الصوف  حنتجات 
عام) بشكل  والتصنيع  الصناعية 
أنواع) لجميع  والتكييف  والتمويل 

الخيوط.
وتسويق) وتصدير  استيراد  (•
وتوزيع وتجارة جميع أنواع املعدات)
واملستلزحات) واملواد  الغيار  وق7ع 
الهدف) لتمقيق  الالزحة  واملنتجات 

املذكور أعاله.
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و) (201 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املجد) تجزئة  املجد  ب  شارع  (209
(- -)طنجة) ( (911 و) (916 الق7عة رقم)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 315 ( (: ( الشركي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: بوصن7وح) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
315)حصة) ( (: السيد فهد الزواق)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد يوسف الشركي))عنوانه(ا))

اسبانيا)29000)حالقا اسبانيا.
السيد عادل بوصن7وح عنوانه(ا))
حي اظهر الجعيدي زنقة داكار رقم)25 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الزواق  فهد  السيد 
امل7افي طنجة) (20 زنقة الحسني رقم)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عادل بوصن7وح عنوانه(ا))
حي اظهر الجعيدي زنقة داكار رقم)25 

طنجة)90000)طنجة املغرب
عنوانه(ا)) الزواق  فهد  السيد 
امل7افي طنجة) (20 زنقة الحسني رقم)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255996.
386I

شركة جهاد املحاسب

شركة ماشينا كونستركسيون 
شركة ذات مسؤولية 

 Sté MACHINA   محدودة
CONSTRUCTION S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عمارة نياس شارع احمد 

ال7يب بنهيمة املدينة الجديدة 

أسفي ، 96000، أسفي املغرب

شركة حاشينا كونستركسيون 

 Sté   شركة ذات حسؤولية حمدودة

 MACHINA CONSTRUCTION

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك 01 

رقم 11 تجزئة إجنان - إجنان  أسفي 

- 96000 أسفي املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9109

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 حاي) (05 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

كونستركسيون) حاشينا  شركة 

 Sté ( ( شركة ذات حسؤولية حمدودة)

 MACHINA CONSTRUCTION

 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (S.A.R.L

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك)

إجنان)) (- إجنان) تجزئة  (11 رقم) (01

أسفي)-)96000)أسفي املغرب نتيجة)

ل):)نظرا إلى عدم تمقيق الغرض حن)

الشركة.

و حدد حقر التصفية ب بلوك)01 

رقم)11)تجزئة إجنان)-)إجنان))أسفي)

- 96000)أسفي املغرب.)

و عين:

ملباشري) ( الهادي) عبد  السيد(ة))

تجزئة) (11 رقم) (01 بلوك) و عنوانه(ا))

إجنان)-)إجنان))أسفي)96000)أسفي)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)635.

381I

إئتمانية الوفاء

 LE MONDE FORT DE
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
 LE MONDE FORT DE

CONSTRUCTION   شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 
111 زنقة ابن حنير إقاحة الزرقاء 

ال7ابق األول الرقم 2 املعاريف الدار 
البيضاء - 20310 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599901
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LE MONDE FORT DE (:

.  CONSTRUCTION
 1- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األشغال املختلفة للبناء.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزرقاء) إقاحة  حنير  ابن  زنقة  (111
ال7ابق األول الرقم)2)املعاريف الدار)
البيضاء) الدار  (20310 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

: الحق) عبد  املاسيني   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الحق) عبد  املاسيني  السيد 
ابن) زنقة  السماعلة  حي  عنوانه(ا))
رشد الرقم)6)س7ات)26000)س7ات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الحق) عبد  املاسيني  السيد 
ابن) زنقة  السماعلة  حي  عنوانه(ا))
رشد الرقم)6)س7ات)26000)س7ات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831139.
388I

إئتمانية الوفاء

SMAIL SOLAIRE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
SMAIL SOLAIRE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 

األر�ضي  تجزئة التوفيق الرقم 933 
س7ات - 26000 س7ات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SMAIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLAIRE
-1بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حعدات ال7اقة الشمسية
ال7اقة) حعدات  إصالح  (2-

الشمسية
-3)اإلستراد والتصدير.

ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 933 تجزئة التوفيق الرقم) ( األر�ضي)

س7ات)-)26000)س7ات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عز الدين نذكركم):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
نذكركم) الدين  عز  السيد 
عنوانه(ا))دوار النواورة الزقاق كيسر)

س7ات)26000)س7ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
نذكركم) الدين  عز  السيد 
عنوانه(ا))دوار النواورة الزقاق كيسر)

س7ات)26000)س7ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)19)يوليوز)

2022)تمت رقم)610/2022.
389I

AZ CONSULTANTS

CALIBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AZ CONSULTANTS
191 شارع حسن األول، ال7ابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
CALIBRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : املجمع 
السكني النجاح الرقم 599 ال7ابق 

األر�ضي حي املحمدي  - 83000 
تارودانت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1163
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (10 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (CALIBRE
 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 599 الرقم) النجاح  السكني  املجمع 
(- ( املحمدي) حي  األر�ضي  ال7ابق 
83000)تارودانت املغرب نتيجة لقرار)

الشركاء.
و عين:

صادق) ( ( نورالدين) السيد(ة))
سليمان) ابن  ثانوية  عنوانه(ا)) و 
املغرب) تارودانت  (83000 الروداني)

كمصفي)(ة))للشركة.
و) شعابي  ( فاطمة) ( السيد(ة))
األحل) تجزئة  أ  بلوك  عنوانه(ا))
املغرب) تارودانت  (83000 املحاي7ة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
2022)وفي ثانوية ابن) 10)حاي) بتاريخ)
سليمان الروداني)-)83000)تارودانت)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 
يوليوز)2022)تمت رقم)956/2022.
390I

KAMAR BENOUNA

 INTERNATIONAL
 FOOD CONTAINER

ORGANIZATION ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 39

20160، Casablanca(MAROC
 INTERNATIONAL FOOD

 CONTAINER ORGANIZATION
ش م م  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 اقاحة 

راحي زنقة سبتة ال7ابق الثاني حكتب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550921

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INTERNATIONAL FOOD
 CONTAINER ORGANIZATION

ش م م).
حوضوع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة في كل حن املغرب و الخارج)
تنضيم و ادارة تصنيع تجارة و) (-
القابلة) البالستيكية  العبوات  تاجير 
العادة االستخدام و االستراد و خاصة)

في صناعة االأدية)
الوساطة) استغالل  شراء) بيع  (-
بالجملة نصف الجملة او التقسيط)
لجميع السلع و كدلك جميع السلع)
املنتجات و املواد بشكل عام حن اي)
املدكور) باملوضوع  يتعلق  فيما  نوع 

اعاله)..
اقاحة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
راحي زنقة سبتة ال7ابق الثاني حكتب)
رقم)8 - 20100)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 IFCO  SYSTEM الشركة) (-

GmbH(:(999)بقيمة)100)درهم.
 IFCO MANAGEMENT(الشركة

GmbH(:(1)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 IFCO  SYSTEM GmbH(الشركة
Dبوالش)  1 زيجسبتزستر) عنوانه(ا))

ايم اسرطال)82099)حينخ املانيا.
 IFCO MANAGEMENT(الشركة
D  1 زيجسبتزستر) GmbH)عنوانه(ا))
حينخ) (82099 اسرطال) ايم  بوالش 

املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

احا�ضي) فرنسيسكا  السيدة 
 20159   .22 لوزانا) فيا  عنوانه(ا))

حيالنو))اي7اليا
اندريس) كرس7وف  السيد 
 11 سوارسن) عنوانه(ا)) ( تركسيل)

82999)فاكوا))املانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831191.

391I

STE AYAD CONSULTING SARL

TRANS WEEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9 ،
60000، OUJDA(MAROC

TRANS WEEK  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 
برحيلي وشركاؤه  283 طريق تازة 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31199

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 حاي) (09 في) املؤرخ 
ذات) شركة  ( (TRANS WEEK حل)
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
وشركاؤه)) برحيلي  تجزئة  اإلجتماعي 
283)طريق تازة وجدة)-)60000)وجدة)
املسير) ( املغرب نتيجة لوفاة الشريك)

جمال قادري)
و عين:

قادري) ( ( القادر) عبد  السيد(ة))
بنسعيد) حهداوي  شارع  عنوانه(ا)) و 
  11 رقم) د  زنقة  السل7اني  تجزئة 
(ة)) كمصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

تجزئة) وفي  (2022 حاي) (09 بتاريخ)

تازة) طريق  (283 وشركاؤه) برحيلي 

وجدة)-)60000)وجدة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (01 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)166.

392I

إئتمانية الوفاء

SETABRIQUE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب

SETABRIQUE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 

األر�ضي الرقم 50 تجزئة النهضة 

عمارة برحو 1 طريق سكوريين 

س7ات - 26000 س7ات املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5831

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهادي) عبد  ( (ة)) السيد) تفويت 

9.000)حصة اجتماعية حن) حجازي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (9.000 أصل)

يونيو) (19 حممد حجازي بتاريخ) (ة))

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بس7ات))بتاريخ)05)يوليوز)

2022)تمت رقم)568/2022.

393I

إئتمانية الوفاء

LE JOUR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
LE JOUR SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 3 
زنقة 10 تجزئة بن قاسم س7ات - 

26000 س7ات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9683

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 دجنبر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))عزيز نعيمي)500 
 5.000 أصل) حن  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد)(ة))ادريس رزقي)

بتاريخ)21)دجنبر)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بس7ات)

2022)تمت رقم)1961/2022.
399I

HORICOM

 ISKANE DEVELOPPEMENT
IMMOBILIERE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ISKANE DEVELOPPEMENT
IMMOBILIERE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 155 
حوحة السواهل سيدي عمار  - 

50000  حكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53601

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (312.000« قدره)

»1.128.000)درهم»)إلى)»1.500.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2195.

395I

HORICOM

 SAISAR SERVICE ET

NEGOCE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسير جديد للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  SAISAR SERVICE ET NEGOCE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 8 

درب باب كبيش حي س س م ب ع - 

50000 حكناس   املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.91951

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2022)تم تعيين) 20)يوليوز) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

الشبعان شيماء)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2826.

396I

UPSILON CONSULTING

WISSAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

UPSILON CONSULTING

زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال7ابق الرابع، 

شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

WISSAL SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 19، شارع 

بوردو، حي بورأون, الدار البيضاء - 

20053  الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129293

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2012 دجنبر) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000)درهم»)أي حن)»100.000 

عن) درهم») (500.000« إلى) درهم»)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2012)تمت رقم)519138.

391I

JURIS INVEST PARTNERS

TAMAN
إعالن حتعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي حعروف الدار 

البيضاء، 20210، الدار البيضاء 

املغرب

TAMAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: حمل 31 

M شارع هيفرناج  - 90000 حراكش 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.116051

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قرر الجمع ا لعام االستثنائي تفويت)
حسن) ( السيد) يمتلكها  حصة  (300

 TAMAN(حجي في راسمال شركة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 Z لفائدة شركة) حصة  (150 حايلي:)
150حصة) و) (5 HOLDING SARL

لفائدة السيد حممد حجي
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تعديل) و  االسا�ضي  النظام  تميين 

املادتين)6)و1)حن النظام االسا�ضي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138250.
398I

TQG FIDUCIAIRE

ASSAMER MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفين ازلي ، 

90150، حراكش املغرب
ASSAMER MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب 

رقم 19 اقاحة فجوة شارع الحسن 2 
طريق صويرة جليز حراكش - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121811
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSAMER MINING
أرض الشركة بإيجاز):)استكشاف)

واستغالل املعادن.
حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)19)اقاحة فجوة شارع الحسن)2 
 90000 (- طريق صويرة جليز حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 390 ( (: السيد الحسين نورالدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ابراهيم كرو):))360)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: حممد) بوحنجل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 390 (: السيد الحسين نورالدين)

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (360 (: السيد ابراهيم كرو)

100)درهم.
 300 (: حممد) بوحنجل  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
نورالدين) الحسين  السيد 
عنوانه(ا))رقم)1000)ابن تاشفين ازلي)

حراكش)90000)حراكش املغرب.
السيد ابراهيم كرو عنوانه(ا))دوار)
تنغير)) الفر�ضي  ايت  نخرطان  اكديم 

95800))تنغير املغرب.
السيد بوحنجل حممد عنوانه(ا))
 126 رقم) االحل  درب  العرب  حي 

حراكش)90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ابراهيم كرو عنوانه(ا))دوار)
تنغير)) الفر�ضي  ايت  نخرطان  اكديم 

95800))تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138292.

399I

TQG FIDUCIAIRE

ATLAS GEO-MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفين ازلي ، 

90150، حراكش املغرب
ATLAS GEO-MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب 

رقم 19 اقاحة فجوة شارع الحسن 2 
طريق صويرة جليز حراكش - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121821
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GEO-MINING
التنقيب) (: أرض الشركة بإيجاز)

عن املعادن.
حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)19)اقاحة فجوة شارع الحسن)2 
 90000 (- طريق صويرة جليز حراكش)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد ابراهيم كرو):))650)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 350 ( (: حميدي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) (650 (: السيد ابراهيم كرو)

100)درهم.
 350 (: حميدي) احمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد ابراهيم كرو عنوانه(ا))دوار)
تنغير) الفر�ضي  ايت  نخرطان  اكديم 

95800))تنغير املغرب.
عنوانه(ا)) حميدي  احمد  السيد 
 95800 تنغير) اكنيون  اكيس  دوار 

تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ابراهيم كرو عنوانه(ا))دوار)
تنغير) الفر�ضي  ايت  نخرطان  اكديم 

95800))تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138211.
900I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

L&M MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
L&M(MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حاريا 

جوزيف 2،8 حمل تاركة ال7ابق 
االر�ضي حراكش ، حنارة حراكش - 

90000 حراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121599

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)حارس)2022)تقرر إنشاء)
التسمية) تمت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
بالعنوان) الكائن  و  (L&M( MARKET
حمل رقم)16)عرسة املعاش)91)شارع)
حمان الف7واكي حدينة حول حراكش)
- 90000)حراكش املغرب و املسير حن)

طرف السيد(ة))ايمان لبريني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)1899.
901I
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JIYAR JAOUAD

SAIDIA-HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

SAIDIA-HABITAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تريفا 

بيجو ق7عة 2 أ رقم 09 السعيدية - 

63600 السعيدية, بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8693

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAIDIA-HABITAT
ح7ور) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارات.

أعمال أو إنشاءات حتنوعة.

تجارة.

تريفا) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

09)السعيدية)-) 2)أ رقم) بيجو ق7عة)

63600)السعيدية,)بركان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

1.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:

 5.000 ( (: عماد) املتوكل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5.000 ( (: فتحي) املتوكيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عماد  املتوكل  السيد 
 63600 السعيدية) وجدة  ححج 

السعيدية املغرب.
عنوانه(ا))) فتحي  املتوكيل  السيد 
الليمون) حي  بلجيكا  زنقة  (29 رقم)

بركان)63300)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عماد  املتوكل  السيد 
 63600 السعيدية) وجدة  ححج 

السعيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2022)تمت رقم)926/2022.

902I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

DELTA IM  SARL AU
إعالن حتعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
DELTA(IM  SARL(AU  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: زاوية 

شارع طان7ان و زنقة  فلوريدا, إقاحة  
رضوان ب, ال7ابق  االول رقم 31  - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11119

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حايلي:)وهب السيد)))املهدي املرني�ضي)
اجتماعية))) حصة  (1000 حجموعة)
التي يمتلكها في هذه الشركة إلى ابنه)

السيد حممد املرني�ضي))
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))
املرني�ضي) املهدي  السيد  استمرارية 
أير شريك)) كمسير وحيد  ( حهاحه) في 

للشركة))و ذلك ملدة أير حمدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير القانون االسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
راسمال) حدد  (: االجتماعي) راسمال 
100.000)درهم حقسمة) في) ( الشركة)
فئة) ( 1000)حصة اجتماعية حن) الى)
100)درهم للحصة تخصص للشريك)
الوحيد)):السيد حممد املرني�ضي))-----

1000)حصة اجتماعية)))))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256013.
903I

CENTRE  D’AFFAIRES CHORFI

S.H.Z Immobilier SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE  D›AFFAIRES(CHORFI
 RUE MED SMIHA 199

 RESIDENCE JAWHARATE
 MED(SMIHA 6EME(ETAGE

 N°35 CASABLANCA ، 20090،
CASABLANCA MAROC

 S.H.Z Immobilier SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 199 زنقة 
حممد سميمة إقاحة جوهرة حممد 
سميمة ال7ابق 6 الرقم 35 البيضاء  

- 20090 الدار البيصاء املغرب
حسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

522153
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 أكتوبر) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 S.H.Z (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Immobilier SARL AU
وكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية.
عنوان املقر االجتماعي):)199)زنقة)
حممد سميمة إقاحة جوهرة حممد)
سميمة ال7ابق)6)الرقم)35)البيضاء))

- 20090)الدار البيصاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيد هشام بريك)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد هشام بريك عنوانه(ا))زنقة)
حي السالم البيضاء) (5 هرهورة رقم)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد هشام بريك عنوانه(ا))زنقة)
حي السالم البيضاء) (5 هرهورة رقم)

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2021)تمت رقم)-.
909I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 KAWTAR LOTFI
CONSTRUCTION - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 KAWTAR LOTFI

CONSTRUCTION - SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقــة 35 
حجمـوعـة ر رقـم 50 تجـزئــة ســالم 2 
أهـــل لــوأــالم سيــدي حــوحــن الـ7ـابــق 
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السفـلــي  -- 20690 الدار البيضاء  
املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.168.255
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (9.800.000«
 5.000.000« إلى) درهم») (200.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830.351.

905I

حيد حي7اليك و حيكانيك

ميد ميطاليك و ميكانيك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حيد حي7اليك و حيكانيك
زنقة أينيا عمارة البوعاحي ال7ابق 

االول رقم 2 حيدلت ، 59350، 
حيدلت املغرب

حيد حي7اليك و حيكانيك  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة أينيا 
عمارة البوعاحي ال7ابق االول رقم 2 

حيدلت  - 59350 حيدلت املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3255
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
حيد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

حي7اليك و حيكانيك).
صيانة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املعدات الصناعية و املحركات).
عنوان املقر االجتماعي):)زنقة أينيا)
 2 عمارة البوعاحي ال7ابق االول رقم)

حيدلت))-)59350)حيدلت املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
50)حصة) ( (: السيد الروك حسن)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حسن  الروك  السيد 
 59315 حيدلت) زايدة  بولعجول 

حيدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حسن  الروك  السيد 
 59315 حيدلت) زايدة  بولعجول 

حيدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت))بتاريخ)26)يوليوز)

2022)تمت رقم)190.
906I

cabinet(fiduciaire(jalal

BAZAR TIC SERVICE  بزار 
تيك سيغفيس

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
BAZAR TIC SERVICE  بزار تيك 
سيغفيس  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 شارع 
خالد ابن الوليد ال7ابق االول رقم 5 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119919

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 BAZAR TIC الوحيد) الشريك  ذات 

SERVICE))بزار تيك سيغفيس)))حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

حقرها اإلجتماعي)30)شارع خالد ابن)

طنجة) (5 رقم) االول  ال7ابق  الوليد 

طنجة املغرب نتيجة) (90000 طنجة)

ل):)ال يوجد نشاط

.

و حدد حقر التصفية ب)30)شارع)

خالد ابن الوليد ال7ابق االول رقم)5 

طنجة طنجة)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) ( اجانيف) ( علي) السيد(ة))

شارع) الحياني  عين  عنوانه(ا))

 TANGER 90000  59(الحديقة رقم

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)30)شارع)

خالد ابن الوليد ال7ابق االول رقم)5 

طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256103.

901I

cabinet(fiduciaire(jalal

 BEST  بيست ديطغوا ايموبيلييغ

DETROIT IMMOBILIER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 30

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

 BEST  بيست دي7غوا ايموبيلييغ

DETROIT IMMOBILIER شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 شارع 

خالد ابن الوليد ال7ابق االول رقم 

 TANGER 90000 5 طنجة طنجة

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.119921

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

ذات الشريك الوحيد بيست دي7غوا)

 BEST DETROIT ( ايموبيلييغ)

رأسمالها) حبلغ  ( (IMMOBILIER

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)30)شارع خالد ابن الوليد)

طنجة) طنجة  (5 رقم) االول  ال7ابق 

(: TANGER 90000)املغرب نتيجة ل)

ال يوجد نشاط.

و حدد حقر التصفية ب)30)شارع)

ال7ابق االول رقم) الوليد  ابن  خالد 

 TANGER  90000 طنجة) طنجة  (5

املغرب.)

و عين:

و) اجانيف  ( ( علي) السيد(ة))

شارع) الحياني  عين  عنوانه(ا))

 TANGER 90000  59(الحديقة رقم

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)30)شارع)

خالد ابن الوليد ال7ابق االول رقم)5 

طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256109.

908I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

VB TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
VB TRAVAUX  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

131 ال7ابق األول جناح  6 قرطبة 
حكناس - 50059 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56863
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (12
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAVAUX
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حختلفة أو أشغال البناء
نيكوس.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)131 
ال7ابق األول جناح))6)قرطبة حكناس)

- 50059)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حص7فى النعيمي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

النعيمي)) حص7فى  السيد 
06)تجزئة) 131)جناح) عنوانه(ا))رقم)
حكناس) (50059 حكناس) قرطبة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
النعيمي)) حص7فى  السيد 
06)تجزئة) 131)جناح) عنوانه(ا))رقم)
حكناس) (50059 حكناس) قرطبة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2838.

909I

SOCIETE ISSTY

ISSTY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE ISSTY
 LOT 57 ZI(SAHEL(HAD

 SOUALEM ، 26400، HAD
SOUALEM MAROC

ISSTY شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 
الصناعية الساحل تجزىة  51 حد 

السوالم - 26902 حد السوالم 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16891

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
.ISSTY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
أرض الشركة بإيجاز):)الصيدلة

املن7قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
حد) (51 ( الصناعية الساحل تجزىة)
السوالم) حد  (26902 (- السوالم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احال) السيدة حوهمان 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
احال عنوانه(ا)) السيدة حوهمان 
 20110 انفا) املوز  زنقة  (21 فيال)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
احال عنوانه(ا)) السيدة حوهمان 
 20110 انفا) املوز  زنقة  (21 فيال)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)152.
910I

العيون استشارات

GAÏA GREEN AMMONIA 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

10000، العيون املغرب
 GAÏA(GREEN(AMMONIA 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
25 حارس رقم Y 361العيون  
LAAYOUNE 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92539
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GAÏA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GREEN AMMONIA 2
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األخضر) للهيدروجين  الصناعي 
املغرب) في  الخضراء) واألحونيا 

وتصديره للخارج.
وتبادل) وبيع  وحيازة  إنشاء) (-
أو) املباشر  والتشغيل  وإدارة  وتأجير 
أير املباشر لجميع األعمال واملنشآت)

الالزحة لتمقيق أرض الشركة)؛
الزم) عقاري  عمل  بأي  القيام  (-

لتمقيق أرض الشركة
-)القيام بجميع عمليات العموالت)
واالستيراد) والسمسرة  والتمثيل 
بهذه) املتعلقة  والشحن  والتصدير 

األأراض..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
Yالعيون))  361 رقم) حارس  (25
العيون) (LAAYOUNE 10000

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
  GEPA FUTUR ENERGY(الشركة
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 100

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
  GEPA FUTUR ENERGY(الشركة
زرق7وني)) شارع  (265 عنوانه(ا))
الدارالبيضاء)) (92 رقم) (9 ال7ابق)

20000)الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( زنيبر) حوندر  السيد 
 01 رقم) الصبار  زنقة  ( الحدائق) حي 
بنسليمان)13000)بنسليمان))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2911.

911I
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 KAWTAR LOTFI
CONSTRUCTION - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 KAWTAR LOTFI

CONSTRUCTION - SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقــة 35 
حجمـوعـة ر رقـم 50 تجـزئــة ســالم 2 
أهـــل لــوأــالم سيــدي حــوحــن الـ7ـابــق 
السفـلــي  -- 20690 الدار البيضاء  

املغرب .
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.168.255

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقــة)35)حجمـوعـة ر رقـم)50)تجـزئــة)
أهـــل لــوأــالم سيــدي حــوحــن) (2 ســالم)
الدار) (20690 (-- ( السفـلــي) الـ7ـابــق 
»بـلـديـــة حــد) إلى) (« املغرب) ( البيضاء)
الحضــاري) الق7ـب  تجـزئــة  الســوالــم 
  1 و الصنـــاعــي عمــران ســاحــل جــزء)
 20902  --  3 طــابــق) (1 عمــارة) (FB  33

بــرشـيــــد)))املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830.351.

912I

Sté quick bridge

LABIAD IRRIGATION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

LABIAD IRRIGATION شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة زنقة رقم  3 الرقم 63 ذي 
رسم العقاري   20206/21ا لكائن 

بمدينة جرسيف - 35100 جرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2361

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABIAD IRRIGATION
أرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املنتجات الزراعية واملعدات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ذي) (63 الرقم) (3 ( السعادة زنقة رقم)
لكائن) 21/20206ا  ( ( العقاري) رسم 
35100)جرسيف) (- بمدينة جرسيف)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عماد) ( لبيض) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عماد  ( لبيض) السيد 
 35100 جرسيف) التويزية  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عماد  ( لبيض) السيد 
 35100 جرسيف) التويزية  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1359/2022.

913I

جرحيد توغ

جرمد توغ
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جرحيد توغ

طنجة بالية رقم 01 شارع 91 طنجة 

، 90000، طنجة املغرب

جرحد توغ شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي طنجة 

البالية رقم 01 زنقة 91 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129395

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

جرحد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

توغ.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السياح.

طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 90000  -  91 زنقة) (01 رقم) البالية 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عادل جرحي عنوانه(ا))حي)
 90000  18 رقم) (106 االندلس زتقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عادل جرحي عنوانه(ا))حي)
 90000  18 رقم) (106 االندلس زتقة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1869.
919I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SRO PACKAGING
إعالن حتعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 151
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
SRO PACKAGING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الحرة للتصدير ب7نجة تجزئة 
61 ق7عة رقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63951

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
السيدة) تعيين  الوحيد  قررالشريك 
الجنسية) حغربية  (، سكينة ضميري)
رقم) الوطنية  للب7اقة  حاحلة  (،
لفترة أير) ثانية  كمسيرة  (A338198

حمدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يتم تسيير الشركة لفترة أير حمدودة)
ادري�ضي) عمر  السيد  ( طرف) حن 
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الوطنية) للب7اقة  الحاحل  حسواك 
سكينة) والسيدة  (A153215 رقم)
الحاحلة للب7اقة الوطنية)) (، ضميري)
لهم) يخول  وبذلك  ( (A338198 رقم)
الشركة) وثائق  جميع  على  التوقيع 

بشكل حنفصل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256219.
915I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

H.D.M INDUSTRY
إعالن حتعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 151
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
H.D.M INDUSTRY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الحرة للتصدير ب7نجة تجزئة 
61 ق7عة رقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39963

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
السيدة) تعيين  الوحيد  قررالشريك 
الجنسية) حغربية  (، سكينة ضميري)
رقم) الوطنية  للب7اقة  حاحلة  (،
لفترة أير) ثانية  كمسيرة  (A338198

حمدودة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يتم تسيير الشركة لفترة أير حمدودة)
ادري�ضي) عمر  السيد  ( طرف) حن 
الوطنية) للب7اقة  الحاحل  حسواك 
سكينة) والسيدة  (A153215 رقم)

الحاحلة للب7اقة الوطنية)) (، ضميري)
لهم) يخول  وبذلك  ( (A338198 رقم)
الشركة) وثائق  جميع  على  التوقيع 

بشكل حنفصل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256213.
916I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

TREND BURGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 151
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
TREND BURGER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 

أرناطة، إقاحة األناقة ال7ابق 
األر�ضي رقم 2  - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81653

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 21)يوليوز) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

ازويتني حممد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256200.
911I

RAFIYOUB

RAFIYOUB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

RAFIYOUB
شارع حسعودي 53 رقم 21 حي 

السعادة 5 ، 30090، فاس املغرب

RAFIYOUB شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حسعودي 53 رقم 21 حي السعادة 

5  - 30090 فاس املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12011

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي) (21 رقم) (53 حسعودي) »شارع 
30090)فاس املغرب»)  -   5 السعادة)
93)حي) إلى)»))شارع حزدلفة،)الق7عة)
30010)فاس)) (- ( الوفاء)طريق صفرو)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3100/2022.
918I

IBK Consulting

GAMA SAKANE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
GAMA SAKANE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 
حرس سل7ان الشقة 3 ال7ابق  
االول   - 20006 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550939
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAKANE
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
حرس سل7ان الشقة)3)ال7ابق))االول)))

- 20006)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة فاطمة حدادي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة فاطمة حدادي عنوانه(ا))
 295 رقم) ( (09 ( الخوارزحي) ( حي تليال)
تيكوين اكادير)80650)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة فاطمة حدادي عنوانه(ا))
 295 رقم) ( (09 ( الخوارزحي) ( حي تليال)

تيكوين اكادير)80650)اكادير اكادير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832380.

919I

IBK Consulting

EL FALEH IMMOBILIER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
EL FALEH IMMOBILIER شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان حقرها االجتماعي ال7ابق 
3 ب 2 رقم 319 املنزه الش7ر 3 

شارع الجيش امللكي - 80030 اكادير 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

50969
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 يوليوز) (13 املؤرخ في)
 EL FALEH« حن) الشركة  تسمية 
AGADIR-« إلى) («IMMOBILIER

. »HOUSE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)113111.
920I

JURIS INVEST PARTNERS

TAMAN
إعالن حتعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي حعروف الدار 
البيضاء، 20210، الدار البيضاء 

املغرب
TAMAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
 M 31 :وعنوان حقرها االجتماعي
شارع هيفرحاج  - 90000 حراكش 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.116051

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قرر الجمع ا لعام االستثنائي تفويت)
300)حصة حن السيد حممد الزهيد)
 TAMAN يمتلكها في راسمال شركة)
Z 5 HOLDING SARL(لفائدة شركة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
شركة) جديد  شريك  تعيين  حايلي:)
حسجلة) (Z 5 HOLDING SARL
رقم) بمراكش  التجاري  بالسجل 
حممد) السيد  122155حسيرها 

الزهيد

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138299.

921I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE AGRICOLE YAZID
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE AGRICOLE YAZID

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : دوار كدية 

الغيران احساسة تيسة تاونات - 

39000 تاونات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 يونيو) (03 املؤرخ في)

 SOCIETE AGRICOLE YAZID

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار)

كدية الغيران احساسة تيسة تاونات)-)

39000)تاونات املغرب نتيجة لنتيجة)

لرؤية أير واضحة.

و عين:

السيد(ة))عبد الواحد)))الضاوي و)

عنوانه(ا))دوار كدية الغيران احساسة)

تيسة)39000)تاونات املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

دوار) وفي  (2022 أشت) (01 بتاريخ)

كدية الغيران احساسة تيسة تاونات)

- 39000)تاونات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) )بتاريخ) االبتدائية بتاونات)

2022)تمت رقم)88/2022.

922I

العيون استشارات

GAÏA GREEN AMMONIA 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

10000، العيون املغرب
 GAÏA(GREEN(AMMONIA 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 18 
تجزئة املسيرة الخضراء الش7ر 
االول املر�ضى العيون  - 10000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92591
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GAÏA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GREEN AMMONIA 1
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األخضر) للهيدروجين  الصناعي 
املغرب) في  الخضراء) واألحونيا 

وتصديره للخارج.
وتبادل) وبيع  وحيازة  إنشاء) (-
أو) املباشر  والتشغيل  وإدارة  وتأجير 
أير املباشر لجميع األعمال واملنشآت)

الالزحة لتمقيق أرض الشركة)؛
الزم) عقاري  عمل  بأي  القيام  (-

لتمقيق أرض الشركة
-)القيام بجميع عمليات العموالت)
واالستيراد) والسمسرة  والتمثيل 
بهذه) املتعلقة  والشحن  والتصدير 

األأراض..

 18 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة املسيرة الخضراء)الش7ر االول)
العيون) (10000 (- ( العيون) املر�ضى 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 GEPA FURUR الشركة)
ENERGY((:((100)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
  GEPA FURUR ENERGY(الشركة
زرق7وني)) شارع  (265 عنوانه(ا))
الدارالبيضاء)) (92 رقم) (9 ال7ابق)

20000)الدار البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( زنيبر) حوندر  السيد 
 01 رقم) الصبار  زنقة  الحدائق  حي 
بنسليمان))13000)بنسليمان))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2918.
923I

CASA KALTOUM

CASA KALTOUM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA KALTOUM
 OUIRGAN(MARRAKECH،

42137، MARRAKECH(MAROC
CASA KALTOUM شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار درب 

ويركان الحوز حراكش - 92113 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121111

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو  (21
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حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KALTOUM
دار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الضيافة،)ح7عم)،)حمون حفالت.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
درب ويركان الحوز حراكش)-)92113 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد نورالدين كنظيس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
كنظيس) نورالدين  السيد 
اسني) ويركان  الدرب  دوار  عنوانه(ا))

حراكش)92113)حراكش حراكش.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
كنظيس) نورالدين  السيد 
اسني) ويركان  الدرب  دوار  عنوانه(ا))

حراكش)92113)حراكش حراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)1918.
929I

PF EXPERTS

LUXE REAL ESTATE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
LUXE REAL ESTATE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : عند 
بإف إكسبير زنقة ابن ع7ية عمارة 
ابن عبد الرازق - 90000 حراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.69191

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (23 املؤرخ في)
ذات) شركة  (LUXE REAL ESTATE
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي عند)
ابن ع7ية عمارة) بإف إكسبير زنقة 
حراكش) (90000 (- الرازق) عبد  ابن 
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
السيد(ة))اكلو))الويز شرلف دنيز و)
عنوانه(ا))18)كين كورت كنسواي و2 
حراكش املغرب) (90000 9كن لوندن)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)23)يونيو)2022)وفي عند بإف)
ابن) عمارة  ع7ية  ابن  زنقة  إكسبير 
عبد الرازق)-)90000)حراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138081.
925I

العيون استشارات

GAÏA GREEN AMMONIA 3
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

10000، العيون املغرب
 GAÏA(GREEN(AMMONIA 3

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
حدينة الوحدة بلوك رقم 66 العيون  

- 10000 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

92531

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 GAÏA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GREEN AMMONIA 3

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األخضر) للهيدروجين  الصناعي 

املغرب) في  الخضراء) واألحونيا 

وتصديره للخارج.

وتبادل) وبيع  وحيازة  إنشاء) (-

أو) املباشر  والتشغيل  وإدارة  وتأجير 

أير املباشر لجميع األعمال واملنشآت)

الالزحة لتمقيق أرض الشركة)؛

الزم) عقاري  عمل  بأي  القيام  (-

لتمقيق أرض الشركة

-)القيام بجميع عمليات العموالت)

واالستيراد) والسمسرة  والتمثيل 

بهذه) املتعلقة  والشحن  والتصدير 

األأراض..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
66)العيون)) حدينة الوحدة بلوك رقم)

- 10000)العيون))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

  GEPA FUTUR ENERGY(الشركة

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 100

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( زنيبر) حوندر  السيد 

 01 رقم) الصبار  زنقة  الحدائق  بحي 

بنسليمان)13000)بنسليمان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( زنيبر) حوندر  السيد 
 01 رقم) الصبار  زنقة  الحدائق  بحي 
بنسليمان))13000)بنسليمان))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2916.
926I

KABILO TEX SARL AU 

KABILO TEX SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KABILO TEX SARL AU
 ZONE INDUSTRIELLE

 GZENAYA(LOT380 ، 90100،
Tanger MAROC

KABILO TEX SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 

الصناعية اكزناية ق7عة 380 طنجة 
- 90100 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129931

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KABILO TEX SARL AU
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
النسيج)،)صناعة املالبس أير الفراء.

للمالبس) الصناعي  التص  (•
واملالبس) املنسوجات  أو  والجلود 
الداخلية،)وحالبس العمل،)واملالبس)
حسب املقاس)،)واملالبس التقليدية،)
واملناشف) الجاهزة،) واملالبس 
(، الجلد) حن  أو  النسيج  حواد  حن 
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أو) حملًيا  املنتجة  واملستلزحات 
املستورنيعدة)،

الخياطة) ورش  تشغيل  (•
املالبس حسب) وإنتاج  (، والتفصيل)

املقاس).
وتركيب وتشغيل جميع) إنشاء) (•
الصوف) لغزل  الصناعية  املنشآت 
واأللياف الصوفية واأللياف األخرى.

•)أي نشاط بيع وشراء)بالجملة أو)
في) واملنسوجات  لألقمشة  بالتجزئة 

املتاجر املتخصصة.
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (•
املالبس) أو  النسيجية  السلع  جميع 

وإكسسوارات املوضة)..
املن7قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الصناعية اكزناية ق7عة)380)طنجة)

- 90100)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: البغيل) السيد حمسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
البغيل عنوانه(ا)) السيد حمسن 
حي دراوة زنقة)3)رقم)9)طنجة)90010 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
البغيل عنوانه(ا)) السيد حمسن 
طنجة) (9 القم) (3 زنقة) دراوة  حي 

90010)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1969.
921I

FOUZMEDIA

STE AIRCAPAX 
إعالن حتعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE AIRCAPAX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 
الصناعية الش7ر الثاني پئر الراحي 

الرقم 28 - - القني7رة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51869

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حايلي:).)املوافقة والتأكيد على تمويل)
)حنمها)

ً
حائتين وخمسين)(250))سهما

الحاحل) حص7فى  عويش  السيد 
 CIN رقم) الوطنية  التعريف  ب7اقة 
N ° GA11081)لصالح السيد واضح)
عبد الصمد الحاحل ب7اقة التعريف)
  CIN N ° DF800952 الوطنية عدد)
بالتالي يصبح رأسمال الشركة حوزع)
عويش) السيد  ( ( التالي) الشكل  على 
السيد واضح) ( ( سهم) (150 حص7فى)
)املجموع:) ( ( ( 250)سهم) عبد الصمد:)
يوافق االجتماع العام) ( ( جزء) (1000
ويؤكد تغيير الشكل القانوني للشركة)
إلى) (SARL AU حن شركة املسؤولية)
واحد) شريك  حع  املسؤولية  شركة 

 SARL
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حشاركين) كمديرين  الشركاء) يعين 
السيد واضح) (- ( ( لفترة أير حمددة:)
عبد الصمد والسيد عويش حص7فى)
التوقيع) صالحية  لهما  وتخول 

املنفصل
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
املوافقة والتأكيد على تمويل حائتين)
)حنمها السيد)

ً
وخمسين)(250))سهما

ب7اقة) الحاحل  حص7فى  عويش 
 CIN N ° رقم) الوطنية  التعريف 
واضح) السيد  لصالح  (GA11081
عبد الصمد الحاحل ب7اقة التعريف)
  CIN N ° DF800952 الوطنية عدد)
بالتالي يصبح رأسمال الشركة حوزع)
عويش) السيد  ( ( التالي) الشكل  على 
السيد واضح) ( ( سهم) (150 حص7فى)
)املجموع:) ( ( ( 250)سهم) عبد الصمد:)

يوافق االجتماع العام) ( ( جزء) (1000
ويؤكد تغيير الشكل القانوني للشركة)
إلى) (SARL AU حن شركة املسؤولية)
واحد) شريك  حع  املسؤولية  شركة 

 SARL
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حشاركين) كمديرين  الشركاء) يعين 
السيد واضح) (- ( ( لفترة أير حمددة:)
عبد الصمد والسيد عويش حص7فى)
التوقيع) صالحية  لهما  وتخول 

املنفصل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92132.

928I

CABINET DAHOU ALI

AYANTEC  ENGINEERING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DAHOU ALI
 QUARTIER LAARASSI
 BOUSSARDOUN(N 3
 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN(N 3، 6200،
NADOR MAROC

  AYANTEC  ENGINEERING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي لعري 

الشيخ زنقة زرهون رقم 9 الناظور 
الناظور 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29929
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AYANTEC  ENGINEERING
-1)حكتب) (: أرض الشركة بإيجاز)

الدراسات التقنية والهندسية).
-2)املراجعة والتدقيق التقني..

لعري) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (9 الشيخ زنقة زرهون رقم)

الناظور)62000)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة بوجنان شيماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: شيماء) بوجنان  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة بوجنان شيماء)عنوانه(ا))
بوعرورو حي امل7ار))الناظور)62000 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة بوجنان شيماء)عنوانه(ا))
بوعرورو حي امل7ار))الناظور)62000 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2621.
929I

RAFIYOUB

RAFIYOUB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

RAFIYOUB
شارع حسعودي 53 رقم 21 حي 

السعادة 5 ، 30090، فاس املغرب
RAFIYOUB شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي  شارع 
حزدلفة، الق7عة 93 حي الوفاء 
طريق صفرو - 30010  فاس  

املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12011

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):

أداء)عمليات اإليرادات أو الدفع،)

تمويل األحوال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3100/2022.

930I

FOUZMEDIA

STE MUSTY ENERGIE
إعالن حتعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE MUSTY ENERGIE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: 59 

شارع حوالي عبدالعزيز إقاحة 

حوالي عبدالعزيز الرقم 9 - 19000 

القني7رة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62813

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أبريل)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

قرر الشريك الوحيد السيد ويعيش)

حص7فى تعيير هدف الشركة وذلك)

التصدير) التالية:) األنش7ة  بإضافة 

واإلستيراد،)كراء)األسواق،)التجارة في)

جميع اآلليات

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

عبدالصمد) واضح  السيد  تعيين 

حسير ملدة أير حمدودة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قرر الشريك الوحيد السيد ويعيش)
حص7فى تعيير هدف الشركة وذلك)
التصدير) التالية:) األنش7ة  بإضافة 
واإلستيراد،)كراء)األسواق،)التجارة في)

جميع اآلليات
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
عبدالصمد) واضح  السيد  تعيين 

حسير ملدة أير حمدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92133.
931I

FIDASSURCO

RAOUANE BUISNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI
 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

RAOUANE BUISNESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املراب7ين 
عمارة ج شقة 9 ال7ابق األر�ضي 

 MARRAKECH 90000 - حراكش
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121929

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAOUANE BUISNESS
أرض الشركة بإيجاز):)خدحات.

عنوان املقر االجتماعي):)املراب7ين)
األر�ضي) ال7ابق  (9 شقة) ج  عمارة 
 MARRAKECH  90000 (- حراكش)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: السيد سعيد روان)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سفيان))روان):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

بقيمة) (500 (: السيد سعيد روان)
100)درهم.

السيد سفيان))روان):)500)بقيمة)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) روان  سعيد  السيد 
حركز سيدي املختار شيشاوة))91000 

حراكش املغرب.
عنوانه(ا)) روان  ( سفيان) السيد 
شيشاوة)) املختار  سيدي  الزاوية  حي 

91000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) روان  سعيد  السيد 
حركز سيدي املختار شيشاوة))91000 

حراكش املغرب
عنوانه(ا)) روان  ( سفيان) السيد 
شيشاوة)) املختار  سيدي  الزاوية  حي 

91000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138300.
932I

FOUZMEDIA

AYTALS SARL
إعالن حتعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AYTALS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 35 بئر 

الراحي الشرقية - - القني7رة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
في) اجتماعية  ( حصة) (2500 تفويت)
لفائدة) جباري  عمر  السيد  حلكية 
تم) لهذا  (

ً
العلوي،تبعا إكرام  السيدة 

حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيدة إكرام العلوي حسيرة)
السيد) استقالة  بعد  للشركة  وحيد 

عمر جباري
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-1 رقم) بند 
حايلي:)تفويت)2500)حصة))اجتماعية)
في حلكية السيد عمر جباري لفائدة)
تم) لهذا  (

ً
العلوي،تبعا إكرام  السيدة 

حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
العلوي) إكرام  السيدة  تعيين  حايلي:)
استقالة) بعد  للشركة  وحيد  حسيرة 

السيد عمر جباري
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92010.

933I

AL AGADIR

 STE KR SPORTS AND
MANAGEMENT
إعالن حتعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc
 STE KR SPORTS AND

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»
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وعنوان حقرها االجتماعي: حدينة 
أكادير   80000 أكادير املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39661
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)-1:)الذي ينص على حايلي:)
العادية) أير  العاحة  الجمعية  قررت 
حبلغ) زيادة  (21/06/2022 بتاريخ)
درهم) (100.000.00 حن) املال  رأس 
أن) على  درهم  (1.200.000.00 إلى)
يتم اإلفراج عنهم بتعويض ح7البات)
املذكورة) الشركة  على  الشركاء)
11.000)سهم جديد بقيمة) وإصدار)
عن) درهم)) (100.00) درهم.) حائة 
طريق دحج الحساب الجاري للشركاء.))
حن) املال)) (رأس  (6 املادة) تعديل  تم 

النظام األسا�ضي وفًقا لذلك.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)--:)الذي ينص على حايلي:)

--
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)112333.
939I

DIAGAUDIT

SOROBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

SODIGECO
شارع الداخلة العمارة 11 شقة 8 
حكناس ، 50000، حكناس املغرب

SOROBAT  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
السعادة العيون عمارة AB رقم 26  
البساتين - 50020 حكناس املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20193
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 12)يوليوز) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

العمود عبد الل7يف كمسير آخر

تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2110.

935I

AL AGADIR

صيدلية املقاومة
إعالن حتعدد القرارات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt

imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc

صيدلية املقاوحة »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: رقم   

1-896 شارع املقاوحة الداخلة    

80000 أكادير املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3566

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)حاي)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:- رقم) قرار 

حايلي:))تفويت أصل تجاري))()النشرة)

الثانية))))))))))))))بمقت�ضى عقد توثيقي)

بتاريخ)30/05/2022))،فوتت السيدة)

للب7اقة) الحاحلة  الحافظي  لينا 

جميع)) (OD35131 رقم) الوطنية 

املسماة) للصيدلية  التجاري  األصل 

رقم))) الكائنة ب  املقاوحة») »صيدلية 

و) الداخلة  املقاوحة  شارع  (1-896

املسجلة باملحكمة التجارية بالداخلة)

السيدة) لفائدة  (3566 ( رقم) تمت 

لب7اقة) الحاحلة  الحافظي  حانة 

. JA11189(التعريف الوطنية

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)--:)الذي ينص على حايلي:)

 --

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2022)تمت رقم)---.
936I

إئتمانية الوفاء

GARDA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
GARDA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 

5 حي الخير زنقة املختار بن حممد 
الشقة 3 س7ات - 26000 س7ات 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9921

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املص7فى) (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية حن) حصة  (500 ( أزواني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (500 أصل)
يونيو) (20 بتاريخ) ( حممد أزواني) (ة))

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)05)يوليوز)

2022)تمت رقم)561/2022.
931I

ESPACE COOL POOL

ESPACE COOL POOL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة ESPACE COOL POOL ش. 
م .م 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 تجزئة 
املنزه ال7ابق rdc املنزه سيدي 

البرنو�ضي 20500 الدار البيضاء 

املغرب .
 رقم التقييد في السجل التجاري 

.385913
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)15)يوليوز)2022)تقرر حل)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
 ESPACE COOL الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  (POOL
 96 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
تجزئة املنزه ال7ابق)rdc)املنزه سيدي)
البيضاء) الدار  (20500 البرنو�ضي)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة).
 96 ب) التصفية  حقر  وحدد 
تجزئة املنزه ال7ابق)rdc)املنزه سيدي)
البيضاء) الدار  (20500 البرنو�ضي)

املغرب).
و عين:

السيد عبدالعزيز جاحع و عنوانه)
القرية النموذجية رقم)220)دار بوعزة)
البيضاء) الدار  (20500 النواصر)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و حمل تبليغ العقود و الوثائق)
تجزئة املنزه) (96 (: املتعلقة بالتصفية)
البرنو�ضي) سيدي  املنزه  (rdc ال7ابق)

الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25119.
938I

Cabinet Smara Consulting

STE SARMADY SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي حوالي رشيد شارع الزرق7وني 
رقم 38 حكرر السمارة السمارة، 

12000، السمارة املغرب
STE SARMADY SARL AU  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 HAY   وعنوان حقرها اإلجتماعي
 EL BARID AVENUE MOULAY
 HAFID(NR 154  ES-SEMARA -
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12000 السمارة  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2323
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 حاي) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SARMADY SARL AU
أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إنشائية حتخصصة أخرى
-)توريد تجارة عاحة

-)تفويض إدارة خدحات التنظيف)
وجمع النفايات املنزلية)،

-)أعمال ال7رق)،
أرق رحح والحفر)،

أعمال الزراعة والبستنة)،
)تركيب أنظمة اإلشارات والعزل

-)االعمال الهندسية عمارة سكنية
-)أعمال اإلصالح

ت7هير) العاحة.) الحفر  اعمال  (-
وال7رق) املختلفة  والشبكات  ال7رق 

واحدادات املياه والكهرباء)والهاتف.
 HAY ( ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 EL BARID AVENUE MOULAY
 HAFID NR 159  ES-SEMARA -

12000)السمارة))املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حم الدخيل)):))100)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( الدخيل) حم  السيد 
السمارة) (12000  02 زنقة تيرس رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( الدخيل) حم  السيد 
زنقة تيرس رقم)02  12000)السمارة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)01)يونيو)

2021)تمت رقم)125/2021.
939I

CASA MANAGEMENT

STYLE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CASA MANAGEMENT
 BD(RAHAL(MESKINI(N°(،  59
20300،(CASABLANCA(MAROC

ذات) شركة  ( (STYLE PROMO
املسؤولية املحدودة

 151 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
شارع سقراط حعارف)-)20300)الدار)

البيضاء)املغرب.
تمويل))املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.211195

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يونيو)2016)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»151)شارع سقراط حعارف)-)20300 
 230« إلى) املغرب») البيضاء) الدار 
شارع إبراهيم الروداني ال7ابق رقم)
٢  - 20300)الدار البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
أشت)2016)تمت رقم)00610059.
990I

BMA PARTNERS

BO DECO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BO DECO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 18 شارع 
نور حاندي - ال7ابق السفلي الدار 

البضاء - 20330 الدار البضاء الدار 
البضاء.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.350519
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يناير) (29 املؤرخ في)
حسؤلية) ذات  شركة  (BO DECO
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (500.000 رأسمالها)
نور) شارع  (18 اإلجتماعي) حقرها 
حاندي)-)ال7ابق السفلي الدار البضاء)
الدار البضاء) الدار البضاء) (20330 -

نتيجة لتصفية حسبقة.
و عين:

و) بنكيران  ( ( سلمى) السيد(ة))
فيال) سلوم  خليج  زنقة  عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  الدئاب  عين  بنكيران 
املغرب) البيضاء) الدار  (20180

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
شارع) (18 وفي) (2022 حاي) (31 بتاريخ)
الدار) السفلي  ال7ابق  (- حاندي) نور 
البيضاء) الدار  (20180 (- البضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(.- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-..
991I

MEDICOM HEALTHCARE SARL

 MEDICOM HEALTHCARE
SARL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MEDICOM HEALTHCARE SARL
املن7قة الحرة للتصدير بوخالف، 
الجزء رقم 20، الق7عة  رقم 9، 
ال7ابق األر�ضي، املكتب رقم 2 ، 

90000، طنجة املغرب
 MEDICOM HEALTHCARE SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 
الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 
رقم 20، الق7عة رقم 9، ال7ابق 
األر�ضي، املكتب رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11991

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MEDICOM الوحيد) الشريك  ذات 
حبلغ) ( (HEALTHCARE SARL
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الحرة) املن7قة  اإلجتماعي  حقرها 
(،20 رقم) الجزء) للتصدير بوخالف،)
األر�ضي،) ال7ابق  (،9 رقم) الق7عة 
املكتب رقم)2 - 90000)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)تصفية ودية قبل اآلوان.
و حدد حقر التصفية ب املن7قة)
الحرة للتصدير بوخالف،)الجزء)رقم)
20،)الق7عة رقم)9،)ال7ابق األر�ضي،)
املكتب رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:
و) ستاحاتيو  ( جورج) السيد(ة))
شوفيير) إحانويل  زنقة  عنوانه(ا))
(ة)) فرنسا كمصفي) ( باريس) (15015

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256206.
992I

UPSILON CONSULTING

EL FARAH EL ABIAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال7ابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
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EL FARAH EL ABIAD
 شركة حدنية عقارية

وعنوان حقرها االجتماعي سيدي 
يوسف بن علي دائرة البور جماعة 
الويدان - 90050 حراكش املغرب

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

65859
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم) (2022 حاي) (02 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
حن) أي  درهم») (1.900.000« قدره)
 100.000« إلى) درهم») (8.000.000«
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 التجارية بمراكش بتاريخ)

2022)تمت رقم)138010.

993I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 TOUNAZOUR DES
TRAVAUX

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 TOUNAZOUR DES TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي سوق حد 
جماعة ايموالس  - 83000 تارودانت 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
1)التجارة

2))االستراد والتصدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)911.
999I

HIDA SERVICE TAROUDANT

IHILE TRANSPORT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

IHILE TRANSPORT شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : دوار اوالد 
علي الكردان اوالد تايمة - 83000 

تارودانت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5019

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (28 املؤرخ في)
ذات) شركة  (IHILE TRANSPORT
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
تايمة) اوالد  الكردان  علي  اوالد  دوار 
نتيجة) املغرب  تارودانت  (83000  -

لصعوبة إيجاد عقود عمل.
و عين:

و) اهيل  ( عبدهللا) السيد(ة))
علي) اوالد  الكبير  دوار  عنوانه(ا))
الكردان أوالدتايمة)83000)تارودانت)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
دوار) وفي  (2022 يوليوز) (28 بتاريخ)
الكبير اوالد علي الكردان اوالد تايمة)

- 83000)تارودانت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)961.
995I

SOLUCIA EXPERTISE

KWF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
KWF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل طابق 5 املعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.998699

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))كوثر بوعشرين)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (900
1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))حالك)

بوعشرين بتاريخ)19)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832931.

996I

FIDUALOUKHOUA SARL

 SOCIETE RADESS
INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE RADESS INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : عرسة 
الزيتون حجموعة السكنية رقم 1 

عمارة 5 ال7ابق 1 شقة رقم 2 فاس 
30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.91951

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 08)دجنبر) املؤرخ في)
 SOCIETE RADESS INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)
وعنوان) درهم  (60.000 رأسمالها)
الزيتون) عرسة  اإلجتماعي  حقرها 
 5 عمارة) (1 رقم) السكنية  حجموعة 
 30000 فاس) (2 1)شقة رقم) ال7ابق)
فاس املغرب نتيجة لتمقيق الهدف)

االجتماعي.
و عين:

و) صافي  ( ادريس) السيد(ة))
الزيزفون) شارع  (99 رقم) عنوانه(ا))
نرجس)30000)فاس املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
وفي عرسة) (2021 دجنبر) (08 بتاريخ)
 1 رقم) السكنية  حجموعة  الزيتون 
2)فاس) 1)شقة رقم) 5)ال7ابق) عمارة)

30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)92/22.
991I

UPSILON CONSULTING

TWENTY FIVE PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال7ابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
TWENTY FIVE PARTNERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  99 زنقة 
أحمد بركات، ال7ابق السفلي، رقم 
3، حعاريف  - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550535
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TWENTY FIVE PARTNERS
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الخدحات) تقديم جميع  و  الخدحات 

املتعلقة بتعهيد العمليات التجارية.
و) االستشارات  خدحات  جميع 
الشركات) لجميع  املشورة  تقديم 
عملها،) حجال  عن  النظر  بغض 
واألفراد وأي هيئة عاحة أو شبه عاحة)

بغض النظر عن هيكلها القانوني.
جميع) (، اإلدارية) االستشارات 
والتدريب) االستشارة  عمليات 

والتوجيه..
99)زنقة) ( عنوان املقر االجتماعي):)
رقم) ال7ابق السفلي،) أحمد بركات،)
3،)حعاريف))-)20000))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد))عبد الجليل اسعيد):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 TWENTY TWO ( الشركة)
بقيمة) حصة  (PARTNERS( ( :( ( 499

100)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: السيد قا�ضي بوعلم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
اسعيد) الجليل  عبد  ( السيد)
 120 رقم) دو درب  دوحين  عنوانه(ا))
الدار) (21223 ( النواصر) بوعزة  دار 

البيضاء)املغرب.
 TWENTY TWO ( الشركة)
زنقة) (99 ( عنوانه(ا)) (PARTNERS
رقم) ال7ابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدار البيضاء) (20000 ( حعاريف) (،3

املغرب.

السيد قا�ضي بوعلم عنوانه(ا))30 

 Boulevard Fauriat    92000 Saint

.Etienne FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

اسعيد) الجليل  عبد  ( السيد)

 120 رقم) دو درب  دوحين  عنوانه(ا))

الدار) (21223 ( النواصر) بوعزة  دار 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

998I

mohammed boumzebra

STE FELLAH OUM ER-RBIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE FELLAH OUM ER-RBIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
لحالف جماعة دار ولد زيدوح سوق 

السبت - 23350 سوق السبت 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 55.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 دجنبر) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ال7اهر) (ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (100 الرحموني)

)السيد) 100)حصة لفائدة) حن أصل)

دجنبر) (21 بتاريخ) يونس عماري  (ة))

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

رقم) تمت  (2022 أشت) (22 بتاريخ)

.292

999I

إيمال

إيمال
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حالءحة النظام األسا�ضي للشركة

إيمال
شارع عبد املوحن الرقم 15 الشقة 2 

، 28810، حممدية املغرب
إيمال »شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 

عبد املوحن الرقم 15 الشقة 2  - - 
حممدية حغرب.

»حالءحة النظام األسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9233
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)يوليوز)2022
األسا�ضي) النظام  حالءحة  تقرر 
القانون:) حقتضيات  حع  للشركة 
حالئمة النظام األسا�ضي للشركة حع)
كل املحاضر و التغييرات حنذ تأسيس)
إلى) (15/11/2001 بتاريخ) الشركة 

تاريخ)06/01/2022 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1959.

950I

حكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

TELAP GREEN
إعالن حتعدد القرارات

حكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع حممد الخاحس عمارة بن7الب 
ال7ابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
TELAP GREEN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: حرآب 

رقم 16حي الشوبير دوار أياطة - - 
جرسيف املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1189

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
بودرس) العزيز  عبد  السيد  تفويت 
166حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
السيد) حن  كل  لفائدة  الواحدة 
العزيز) عبد  السيد  و  عاللي  يوسف 

بهضاض)83)حصة لكل حنهما
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
و) »االستيراد  جديد) نشاط  اضافة 

التصدير»
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) (:1 و) (6 بند رقم)

حايلي:)تقسيم حصص الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
يوليوز)2022)تمت رقم)1358/2022.

951I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

Société Azel print S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 Société Azel print S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  13 شارع 
الرباط احزورن الحسيمة الحسيمة 

32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3811
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Société Azel print S.A.R.L

أرض الشركة بإيجاز):)-طابعة.

أو) اإلنترنت  وتصميم  دراسة  (•

حواقع أخرى.

•)حقاول أعمال اإلعالن.

عنوان املقر االجتماعي):))13)شارع)

الحسيمة) الحسيمة  احزورن  الرباط 

32000)الحسيمة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

500)حصة) ( (: ( السيد حراد ازبزان)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: العربياتي) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).)

 Société Azel print ( الشركة)

S.A.R.L((:(1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) ( ازبزان) حراد  السيد 

علي) و  يوسف  ايت  الش7اري 

الحسيمة.)32000)الحسيمة املغرب.

السيد حممد العربياتي عنوانه(ا))

 32000 ( بوعياش) بني  اكادير  حي 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا))) ( ازبزان) حراد  ( السيد)

علي) و  يوسف  ايت  الش7اري 

الحسيمة.)32000)الحسيمة املغرب

السيد حممد العربياتي عنوانه(ا))

 32000 ( بوعياش) بني  اكادير  حي 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)599.

952I

LA CHOQUERA

LA CHOQUERA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA CHOQUERA
 TANGER 90000، 90000،

TANGER maroc
LA CHOQUERA شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين ال7ابق 2 رقم 

3 - 90090 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.93391

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
 LA(املؤرخ في)26)حاي)2022)تقرر حل
حسؤلية) ذات  شركة  (CHOQUERA
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
حقرها اإلجتماعي)5)شارع يوسف ابن)
 90090  -  3 رقم) (2 تاشفين ال7ابق)
طنجة املغرب نتيجة لنتيجة لخسارة)

الربح.
و عين:

السيد(ة))فرنسيسكو جاقيير))دياز)
  28081 بوركوص و عنوانه(ا))سيفيا)
اسبانيا اسبانيا كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
شارع) (5 وفي) (2022 حاي) (26 بتاريخ)
يوسف ابن تاشفين ال7ابق)2)رقم)3 

- 90090)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)5896.
953I

NOUSSAH CONSULTING

بكسن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

بكسن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
جورج سند فال فلوري املعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.329591

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (08 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( بكسن)
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
فلوري) فال  سند  جورج  زنقة  (11
البيضاء) الدار  (20000 (- املعاريف)
املغرب نتيجة ل):)عدم تمقيق هدف)

الشركة.
زنقة) (11 و حدد حقر التصفية ب)
(- جورج سند فال فلوري املعاريف)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

صبراني) ( الرزاق) عبد  السيد(ة))
ال7الب) اوالد  تجزئة  عنوانه(ا)) و 
املغرب) الدار البيضاء) (20000 ( زنقة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و) تروع  ( ( بوشعيب) السيد(ة))
زنقة) (1 سقلية) تجزئة  ( عنوانه(ا))
املغرب) البيضاء) الدار  (20000   11

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833000.
959I

إئتمانية الوفاء

GROSSETO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
GROSSETO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 
111 زنقة ابن حنير إقاحة الزرقاء 

ال7ابق األول الرقم 2 املعاريف الدار 
البيضاء - 20310 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551361
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROSSETO PROMO
حنعش) (1 (: أرض الشركة بإيجاز)

عقاري.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزرقاء) إقاحة  حنير  ابن  زنقة  (111
ال7ابق األول الرقم)2)املعاريف الدار)
البيضاء) الدار  (20310 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 9.000 ( (: رحال) شعوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد شعوب عبد العالي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) رحال  شعوب  السيد 
س7ات) يكرين  بني  البصارة  دوار 

26000)س7ات املغرب.
العالي) عبد  شعوب  السيد 
يكرين) بني  البصارة  دوار  عنوانه(ا))

س7ات)26000)س7ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رحال  شعوب  السيد 
س7ات) يكرين  بني  البصارة  دوار 

26000)س7ات املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832959.

955I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ميطا هاوس ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
حي7ا هاوس ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 10 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13903

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
حي7ا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هاوس ش م م.
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
 10 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة القرويين طريق عين الشقف)

فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 3.000 ( (: السيد ال7اهري حممد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
100)حصة) ( (: السيد جمال برحو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 650 ( (: ( برحو) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

650)حصة) ( (: ( السيد عزبز برحو)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد ال7اهري حممد عنوانه(ا))
3)طريق) 11)د تجزئة حي الزهور) رقم)
فاس) (30000 ( ( فاس) ( عين الشقف)

املغرب.
عنوانه(ا)) برحو  جمال  السيد 
عين) املاء) راس  االزدهار  تعاونية 
الشقف حوالي يعقوب فاس)30000 

فاس))املغرب.
عنوانه(ا)) ( برحو) ابراهيم  السيد 
عين) املاء) راس  االزدهار  تعاونية 
الشقف حوالي يعقوب فاس)30000 

فاس))املغرب.
عنوانه(ا)) ( برحو) عزبز  السيد 
عين) املاء) راس  االزدهار  تعاونية 
الشقف حوالي يعقوب فاس)30000 

فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ال7اهري حممد عنوانه(ا))
3)طريق) 11)د تجزئة حي الزهور) رقم)
فاس) (30000 ( فاس) ( الشقف) عين 

املغرب
عنوانه(ا)) برحو  جمال  السيد 
عين) املاء) راس  االزدهار  تعاونية 
الشقف حوالي يعقوب فاس)30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3251.
956I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA FACILITIES
إعالن حتعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
AERIA FACILITIES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الصناعية الجنوب الغربية، رقم 

189 - 28810 املحمدية  املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8923

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

حعاينة وفاة الشريك الوحيد و توزيع)

حصصه على ورثته

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

لحلو) عادل  حممد  السيد  ( تعيين)

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

بالدار) القاطن  و  (C611102 رقم)

املدينة) (،931 رقم) فيال  البيضاء،)

في) كشريك  بوسكورة  الخضراء،)

 31 لغاية) أي  أشهر  (6 ملدة) التسيير 

يناير))2023 

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

الحاحل) بوالل  نادية  السيدة  تعيين 

رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 

B511635)و القاطنة بالدار البيضاء،)

سيدي) (،115 رقم) (، حنظرنا) تجزئة 

حعروف كشريك في التسييرملدة أير)

حمدودة)

على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 

التوقيعات) تمديد صالحيات  حايلي:)

اإلجتماعية و البنكية

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

ذات) لشركة  الشركة  شكل  تمويل 

حسؤولية حمدودة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

.:)الذي ينص على حايلي:) بند رقم)

تميين النظام ااألسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1991.

951I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA HVAC
إعالن حتعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
AERIA HVAC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 
الصناعية الجنوب الغربية، رقم 
191  - 28810 املحمدية املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8193
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حعاينة وفاة الشريك الوحيد و توزيع)

حصصه على ورثته
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
لحلو) عادل  حممد  السيد  ( تعيين)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
بالدار) القاطن  و  (C611102 رقم)
املدينة) (،931 رقم) فيال  البيضاء،)
في) كشريك  بوسكورة  الخضراء،)
 31 لغاية) أي  أشهر  (6 ملدة) التسيير 

يناير)2023 
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
الحاحلة) بوالل  نادية  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 
B511635)و القاطنة بالدار البيضاء،)
سيدي) (،115 رقم) (، حنظرنا) تجزئة 
حعروف كشريك في التسييرملدة أير)

حمدودة)
على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 
التوقيعات) تمديد صالحيات  حايلي:)

اإلجتماعية و البنكية
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
ذات) لشركة  الشركة  شكل  تمويل 

حسؤولية حمدودة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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.:)الذي ينص على حايلي:) بند رقم)
تميين النظام ااألسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1996.

958I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA CHAUFFERIE
إعالن حتعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
AERIA CHAUFFERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 
الصناعية الجنوب الغربية،  رقم 
191 - 28810 املحمدية املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18313
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حعاينة وفاة الشريك الوحيد السيد)
طيب الخياري))و توزيع حصصه على)

ورثته
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
لحلو) عادل  حممد  السيد  ( تعيين)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
بالدار) القاطن  و  (C611102 رقم)
املدينة) (،931 رقم) فيال  البيضاء،)
في) كشريك  بوسكورة  الخضراء،)
 31 لغاية) أي  أشهر  (6 ملدة) التسيير 

يناير)2023 
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
الحاحلة) بوالل  نادية  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  التعريف  لب7اقة 
B511635)و القاطنة بالدار البيضاء،)
سيدي) (،115 رقم) (، حنظرنا) تجزئة 
حعروف كشريك في التسييرملدة أير)

حمدودة

على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 
التوقيعات) تمديد صالحيات  حايلي:)

اإلجتماعية و البنكية
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
ذات) لشركة  الشركة  شكل  تمويل 

حسؤولية حمدودة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
.:)الذي ينص على حايلي:) بند رقم)

تميين النظام ااألسا�ضي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1998.

959I

HIDA SERVICE TAROUDANT

VALATEX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

VALATEX شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي  عمارة 
الشواري ال7ابق الثاني رقم 8 فرق 
لحباب - 83000 تارودانت املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121531

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)19)دجنبر)2021)تم))تمويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة حن)»)
رقم) الثاني  ال7ابق  الشواري  عمارة 
تارودانت) (83000 (- لحباب) فرق  (8
591)تجزئة املسار) إلى)»رقم) املغرب»)
حراكش)) (90160 ( (- ( اسفي) طريق 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131916.

960I

T.B COMPETENCE PRIVE 

WAL EXPRESS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

T.B COMPETENCE PRIVE
 HAY LAARY CHEIKH AV

 HASSAN 1 5EME(ETAGE(APP 12
 RESIDENCE(ASSAYAH، 62000،

Nador Maroc
WAL EXPRESS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي حي أوالد 

بوطيب سكتور ب الناظور - 62000 
الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22161
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير) (2022 يناير) (26 في) املؤرخ 
في) وسيط  (-« حن) الشركة  نشاط 

تمويل األحوال.
أو) اإليرادات  حعاحالت  أداء) (-
تمويل) في  وسيط  (-« إلى) الدفع.»)

األحوال.
أو) اإليرادات  حعاحالت  أداء) (-

الدفع.
-)بائع التبغ بالتجزئة.».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1939.
961I

HORICOM

CASABAYT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
CASABAYT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املوحن حي سمية اقاحة شهرزاد 3 
ال7ابق 9 رقم 20 النخيل - 50000 

الدار البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.950601

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أحمد حولودي) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (2.500

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (2.500
يوليوز) (29 بتاريخ) حولودي  رشيد 

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)23211.

962I

SOCIETE MODYANI SARL

OGLO NUTS
إعالن حتعدد القرارات

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

OGLO NUTS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الصناعية السوق القديم ت7وان 

بارك رقم 63 - 93000 ت7وان 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31665

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

السيد) حن  املشترك:) التوقيع  تغيير 
ابراهيم أحغواش و السيد اليمياوي)

يوسف إلى السيد ملغيش أحمد جمال)

و السيد اليمياوي يوسف أو السيد)
ابراهيم أحغواش و السيد اليمياوي)

يوسف.

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:93 رقم) بند 
تلتزم الشركة بجميع األعمال) حايلي:)
املتعلقة بها بختم الشركة والتوقيع)
املشترك لكل حن السيد ملغيش أحمد)
يوسف) اليمياوي  السيد  و  جمال 
أو السيد ابراهيم أحغواش و السيد)

اليمياوي يوسف.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1633.

963I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Mboat
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط ال7ابق الخاحس 
حكتب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
Mboat  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 

كارنوط ال7ابق الخاحس رقم 2 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129105
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
.Mboat(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الخياطة.
23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 2 رقم) الخاحس  ال7ابق  كارنوط 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2021)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد الجياللي حراد):))500)حصة)
بقيمة)50.000)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيدة املتني حراد)
بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حراد  الجياللي  السيد 
اقاحة سفيان عمارة) (2 تجزىة االحل)
طنجة) (90000 طنجة) (152 رقم) (9

املغرب.
عنوانه(ا)) نداء) املتني  السيدة 
اقاحة سفيان عمارة) (2 تجزىة االحل)
طنجة) (90000 طنجة) (152 رقم) (9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) نداء) املتني  السيدة 
اقاحة سفيان عمارة) (2 تجزىة االحل)
طنجة) (90000 طنجة) (152 رقم) (9

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1358.
969I

BENZINA FIRDAOUS

STE BELYOUSERVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

STE BELYOUSERVE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي عين 
السبيت الرحاني الخميسات - 

15150 الرحاني  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

391
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELYOUSERVE SARL
أرض الشركة بإيجاز):)تجارة

استيراد و تصدير
تمويل االحوال..

عين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السبيت الرحاني الخميسات)-)15150 

الرحاني))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد الجليل الهيلع)):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( الزائري) ( السيد يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الهيلع)) الجليل  عبد  السيد 
الرحاني) السبيت  عين  عنوانه(ا))

الخميسات)15150)الرحاني))املغرب.
السيد يوسف))الزائري))عنوانه(ا))
الخميسات) الرحاني  السبيت  عين 

15150)الرحاني))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الهيلع) الجليل  عبد  السيد 
الرحاني) السبيت  عين  عنوانه(ا))

الخميسات)15150)الرحاني))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرحاني))بتاريخ)28)يوليوز)

2022)تمت رقم)26.

965I

ائتمانية الشريفي حبارك

Ste AHZAF احزاف
شركة التضاحن

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي حبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب

احزاف Ste AHZAF شركة 
التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي النسيم 
بلوك ا رقم 110  - 81000 كلميم 

املغرب
تأسيس شركة التضاحن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9281

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08
األسا�ضي لشركة التضاحن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضاحن.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)احزاف)

.Ste AHZAF
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  أرض 
شراء)كل اللوازم و املكاتب املكتبية و)

املدرسية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 81000  -   110 النسيم بلوك ا رقم)

كلميم املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد احزام حسن):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد فريد احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد احزام حسن عنوانه(ا))حي)
06)رقم) الرجاء)في هللا بلوك س زنقة)

23 81000)كلميم املغرب.
حي) السيد فريد احمد عنوانه(ا))
االدارسة)01)زنقة)01)رقم)39 81000 

كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد احزام حسن عنوانه(ا))حي)
06)رقم) الرجاء)في هللا بلوك س زنقة)

23 81000)كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2022)تمت رقم)302.
966I
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DIAGAUDIT

LILID LOGITRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIAGAUDIT
شارع حوالي يوسف اقاحة الفتح 

بلوك A ال7ابق الثاني رقم 5 شارع 
حوالي يوسف اقاحة الفتح بلوك 
A ال7ابق الثاني رقم 5، 90020، 

طنجة املغرب
LILID LOGITRANS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

 A حوالي يوسف اقاحة الفتح بلوك
ال7ابق الثاني رقم 5 طنجة 90020 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3992
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 حارس) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LILID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LOGITRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 A حوالي يوسف اقاحة الفتح بلوك)
 90020 طنجة) (5 ال7ابق الثاني رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: البقالي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) البقالي  خالد  السيد 
 90000 26 21)رقم) حي الزهراء)زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) البقالي  خالد  السيد 
 90000 26 21)رقم) حي الزهراء)زنقة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2021)تمت رقم)291195.

961I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

DESIGN GARD SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER(ETAGE(BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT(N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT(MAROC

DESIGN GARD SARL AU  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 شارع 
رحال املسكيني ال7ابق 2 الشقة 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551955

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DESIGN GARD SARL AU
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السالحة)))
)األحان

)الحدائق
تقديم الخدحة)،)التجارة.

30)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  5 2)الشقة) رحال املسكيني ال7ابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة سارة ايت لحسن):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
لحسن) ايت  سارة  السيدة 
عنوانه(ا))املدرسة الوطنية للتجارة و)

التسيير))26000)س7ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
لحسن) ايت  سارة  السيدة 
عنوانه(ا))املدرسة الوطنية للتجارة و)

التسيير))26000)س7ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25196.
968I

إئتمانية الوفاء

AFRICA FOOD UNITED
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
AFRICA FOOD UNITED شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 119 
حن7قة صناعية س7ات - 26000 

س7ات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5161
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حخوخ) أسماء) (ة)) السيد) تفويت 
 100 حصة اجتماعية حن أصل) (50
ياسين) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

القلش بتاريخ)13)يوليوز)2022.
حخوخ) أسماء) (ة)) السيد) تفويت 
 100 حصة اجتماعية حن أصل) (50
بو) كمال  (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

الفائز بتاريخ)13)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)21)يوليوز)

2022)تمت رقم)683/2022.
969I

حكتب الجرودي

DECOJAN

إعالن حتعدد القرارات

حكتب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 29 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
DECOJAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: حي االحل 
الغربي الدريوش 62000 الناضور 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16591

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)05)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
املصادقة عتى تفويت الحصص بين)
السيد ازحاف جمال و السيد ازحاف)

حيمون
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

استقالة حسيري الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
حسيرا) حيمون  ازحاف  السيد  تعيين 

وحيدا للشركة
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قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
و) العاحة  االشغال  انش7ة  حدف 
تاجير االليات و تنظيم الحفالت حن)

نشاط الشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل حقر الشركة الى شارع الحسن)

الثاني الدريوش
قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

حالءحة قوانين الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

السيد ازحاف حيمون)1.000)حصة
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
 100.000 حيمون) ازحاف  السيد 

درهم
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
و) االثاث  تجارة  هو  الشركة  نشاط 

االجهزة املنزلية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3581.
910I

QUARTIER CONSTRUCTION SARLAU

 QUARTIER
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 QUARTIER CONSTRUCTION
SARLAU

08 شارع حوالى ادريس االول 
طابق سفلي حكتب رقم 1 حي حرس 
السل7ان ، 20990، الدار البيضاء 

املغرب
 QUARTIER CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 90 شارع 
عمر اإلدري�ضي طابق سفلي حي حرس 
السل7ان - 20990 الدار البيضاء  

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.399915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (09 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»90)شارع عمر اإلدري�ضي طابق سفلي)
الدار) (20990 (- حي حرس السل7ان)
شارع) (08« إلى) املغرب») ( البيضاء)
سفلي) طابق  االول  ادريس  حوالى 
(- السل7ان) حي حرس  (1 حكتب رقم)

20990)الدار البيضاء))املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832909.

911I

LE LEGALISTE

DORSH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DORSH شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 90 تجزئة 
حفتاح الخير ال7ابق األر�ضي الزحاحرة 

- 29350 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3369
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 أشت) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DORSH

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)90)تجزئة)
حفتاح الخير ال7ابق األر�ضي الزحاحرة)

- 29350)سيدي بنور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: بنممو) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بنممو  يوسف  السيد 
ال7ابق) الخير  حفتاح  تجزئة  (90
األر�ضي الزحاحرة)29350)سيدي بنور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنممو  يوسف  السيد 
ال7ابق) الخير  حفتاح  تجزئة  (90
األر�ضي الزحاحرة)29350)سيدي بنور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)328.
912I

BUSINESS CENTER.COM

 NOYAU PRIVATE
ACADEMY

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املوحن رقم 236 إقاحة 

ف 8 ال7ابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

 NOYAU PRIVATE ACADEMY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املوحن رقم 236، زنقة باسكي، إقاحة 

ف8، طابق الثاني حكتب رقم 6 - 
20260 الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.965683

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (23 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة) (،236 املوحن رقم) »شارع عبد 
الثاني) طابق  ف8،) إقاحة  باسكي،)
حكتب رقم)6 - 20260)الدار البيضاء)
حجمع) البرج،) »حجمع  إلى) املغرب»)
(- ( بنسليمان) بوزنيقة،) املدارس،)

13100))بوزنيقة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833152.
913I

BMA PARTNERS

LA 25EME HEURE
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

LA 25EME(HEURE
قي) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
 L’APPART أع7ى) (2022 يوليوز) (21
 118131 املسجل بالسجل التجاري)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 
بارأنفا) ( القرنفل) زنقة  (8 ب) الكائن 
األول) وال7ابق  السفلي  ال7ابق 
(- البيضاء) الدار  الثاني  وال7ابق 
20110)الدار البيضاء)املغرب لفائدة)
LOUIS 25)ملدة)9)سنة تبتدئ حن)21 
يوليوز) (21 و تنتهي في) (2022 يوليوز)
قيمته) شهري  حبلغ  حقابل  (2031

35.000)درهم.
919I

M2 BUSINESS

 STE DECOLAGE
DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
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 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE DECOLAGE DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنيت 

بزنيس سنتر بوكار ال7ابق 3 شقة 19 
باب دكالة - 90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126811

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECOLAGE DISTRIBUTION
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املواد الغدائية.
زنيت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بزنيس سنتر بوكار ال7ابق)3)شقة)19 
باب دكالة)-)90000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ناجي) السيد حممودي 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ناجي  حممودي  السيد 
تولوز)31100)تولوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ناجي  حممودي  السيد 
تولوز)31100 31100)تولوز فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131185.
915I

AL KADIMA PROMOTION

AL KADIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AL KADIMA PROMOTION
 BASSATINE(GH 10 5 RDC(APT 3
 ،IMM 1 BOUSKOURA ، 27182

الدار البيضاء املغرب
 AL KADIMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
القدس املركب السكني القدس 

عمارة 8 الشقة 1 حي العمرية عين 
الشق -  - 20152 الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.192033

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السكني) املركب  القدس  »شارع 
القدس عمارة)8)الشقة)1)حي العمرية)
عين الشق)-))-)20152)الدار البيضاء)
م) ( بوسكورة) »بساتين  إلى) املغرب»)
ال7ابق السفلي شقة رقم) (10-5 س)
3)عمارة)1)بوسكورة))-)21182)الدار)

البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833186.
916I

evolrh

EVOLRH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

evolrh
عمارة حاجوريل 11، زنقة أبو حيان 
التوحيدي حعاريف ، 20310، الدار 

البيضاء املغرب
EVOLRH شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 
حاجوريل 11، زنقة أبو حيان 

التوحيدي حعاريف - 20310 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599603

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVOLRH

أرض الشركة بإيجاز):)االبتكار في)

املعلوحيات.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حيان) أبو  زنقة  (،11 حاجوريل)

الدار) (20310 (- التوحيدي حعاريف)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

الفياللي) كريم  حممد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الفياللي) كريم  حممد  السيد 

20310)ا) عنوانه(ا))املدينة الخضراء)

لدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الفياللي) كريم  حممد  السيد 

20310)ا) عنوانه(ا))املدينة الخضراء)

لدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-.

911I

حكتب الحسابات حالكي

comroc
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

حكتب الحسابات حالكي
291 شارع الكراحة حنفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب
comroc شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي االدريسية 
رقم 5 زنقة ليون 2 ايموزار كندر 
صفرو - 31000 صفرو املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13905

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 2 ليون) زنقة  (5 رقم) »االدريسية 
ايموزار كندر صفرو)-)31000)صفرو)
املغرب»)إلى)»رقم)999)شقة بال7ابق)
(- ( شارع حممد الفا�ضي االدارسة) (2

30000)فاس))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3259.
918I

AQUACOMPTE

اتقان ريان ترادينغ
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

اتقان ريان ترادينغ شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

الصفاء حجموعة 1 الرقم 5 سيدي 
حوحن - 20900 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.319055

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (06 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد اتقان ريان ترادينغ))
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
اقاحة) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
سيدي) (5 الرقم) (1 حجموعة) الصفاء)
حوحن)-)20900)الدار البيضاء)املغرب)
نتيجة ل):)عدم القدرة على املنافسة.

اقاحة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
سيدي) (5 الرقم) (1 حجموعة) الصفاء)
حوحن)-)20900)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد(ة))سعيد))زاكي و عنوانه(ا))
دوار اهل لغالم سيدي حوحن)20900 
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831691.
919I

M2 BUSINESS

STE META FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE META FROID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك ا 
رقم 6 املحاحيد حراكش - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126861

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.META FROID

:)حقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

تثبيت انظمة التبريد و الكهرباء.

ا) بلوك  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 90000 (- حراكش) املحاحيد  (6 رقم)

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: هشام) الحمزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ريضا) بداح  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحمزي هشام  السيد 

حراكش) (90000 ( املحاحيد) (3 رقم)

املغرب.

السيد ايت بداح ريضا عنوانه(ا))

 90000 ( املحاحيد) (22 رقم) ( بلوك)

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الحمزي هشام  السيد 

حراكش) (90000 ( املحاحيد) (3 رقم)

املغرب

السيد ايت بداح ريضا عنوانه(ا))

 90000 ( املحاحيد) (22 رقم) ( بلوك)

حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131829.

980I

حكتب الحسابات حالكي

BRITALS

إعالن حتعدد القرارات

حكتب الحسابات حالكي

291 شارع الكراحة حنفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب

BRITALS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: رقم 

1 زنقة برازيل شارع االسماعلية 

حنفلوري 1 - 30000 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69103

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1)تفويت حصص:)الذي)

حن) (%50 تفويت) حايلي:) على  ينص 

حصة))الشركة

قرار رقم)2)تغيير الشكل القانوني:)

تغيير الشكل) الذي ينص على حايلي:)

القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذي) 1)تفويت حصص:) بند رقم)

حن) (%50 تفويت) حايلي:) على  ينص 

للسيد) اململوكة  الشركة  ( حصة)

لصالح السيد احين) ( عدنان ابري7ل)

ابري7ل

تغيير الشكل القنوني) (2 بند رقم)

للشركة:)الذي ينص على حايلي:)تغيير)

شركة) حن  للشركة  القنوني  الشكل 

شركة) الى  حمدودة  حسؤولية  دات 

دات حسؤولية حمدودة))شريك وحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3251.

981I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE MOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE MOUNA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي 
- 90000 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9919
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE DE PROMOTION
حبلغ) ( (IMMOBILIERE MOUNA
درهم وعنوان) (2.000.000 رأسمالها)
شفشاون) زنقة  اإلجتماعي  حقرها 
 90000 (- رياض سعاد الحي الشتوي)
الظروف) (: حراكش املغرب نتيجة ل)

االقتصادية واملنافسة.
زنقة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي)

- 90000)حراكش املغرب.)
و عين:

و) بلخالفي  ( توفيق) السيد(ة))
9)شقة) اقاحة داليا عمارة) عنوانه(ا))
10)حاجوريل)90000)حراكش املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
زنقة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131829.

982I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

FRERES AZZAZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع حممد الخاحس  اقاحة 
الرحماني A3 ال7ابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
FRERES AZZAZI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59 
ال7اشرون  بوجنيبة  خريبكة 

25100 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1101
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRERES AZZAZI
أرض الشركة بإيجاز):))حقهى

ح7عم
أعمال حختلفة.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
خريبكة) ( بوجنيبة) ( ال7اشرون)

25100)خريبكة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عزازي صالح الدين)):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة عزازي نادية)):))300)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

الدين)) صالح  عزازي  السيد 
بوجنيبة)) ال7اشرون  (59 عنوانه(ا))

25100)خريبكة))املغرب.
عنوانه(ا)) ( نادية) عزازي  السيدة 
 25100 ( بوجنيبة) ال7اشرون  (59

خريبكة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الدين)) صالح  عزازي  السيد 
بوجنيبة)) ال7اشرون  (59 عنوانه(ا))

25100)خريبكة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)19)يوليوز)

2022)تمت رقم)330.
983I

M2 BUSINESS

STE CARE UNIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE CARE UNIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اسيف س 

رقم 230 - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126905
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARE UNIVERS

بيع حواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

التجميل و املكمالت الغدائية.

عنوان املقر االجتماعي):)اسيف س)
رقم)230 - 90000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: سليمة) لحبابي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لحبابي حممد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة لحبابي سليمة عنوانه(ا))

شقة9  (1 املسجد) اقاحة  حالك  احام 

جليز)90000)حراكش املغرب.

عنوانه(ا)) حممد  لحبابي  السيد 

اسيف س رقم)230 90000)حراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة لحبابي سليمة عنوانه(ا))

شقة9  (1 املسجد) اقاحة  حالك  احام 

جليز)90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131268.

989I

كافجيد

 CENTRE D›HEMODIALYSE
AL MANDAR AL JAMIL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 165 حجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

 CENTRE D›HEMODIALYSE AL

MANDAR AL JAMIL شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة ال7ابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.533183

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الشراردة ال7ابق السفلي) (10«
البيضاء) الدار  (20053 (- بوركون)
تجزئة) حوحن  »سيدي  إلى) املغرب»)
هدى بقعة رقم)1)عمارة)1)حمل رقم)
الدار) (20900 (- السفلي) ال7ابق  (1

البيضاء))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833155.
985I

كافجيد

NUANCES BEAUTY 50
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

كافجيد
86 زنقة 165 حجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
NUANCES BEAUTY 50 شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 
رياض م9 ، 18 زنقة أبو حعشر حي 
املستشفيات رقم 9-9أ ال7ابق 
السفلي - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.911911

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 حاي) (26 في) املؤرخ 
شركة) (NUANCES BEAUTY  50
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
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تجزئة رياض م9)،)18)زنقة أبو حعشر)
ال7ابق) 9-9أ  رقم) املستشفيات  حي 
البيضاء) الدار  (20200 (- السفلي)

املغرب نتيجة الألزحة االقتصادية.
و عين:

السيد(ة))ملياء))أالب و عنوانه(ا))
فرنسا)98800)فرنسا فرنسا كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
تجزئة) وفي  (2022 حاي) (26 بتاريخ)
زنقة أبو حعشر حي) (18 (، رياض م9)
ال7ابق) 9-9أ  رقم) املستشفيات 
البيضاء) الدار  (20200 (- السفلي)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833150.
986I

كافجيد

6S VISION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 حجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
6S VISION شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة ال7ابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.961101

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)21)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ) ( (6S VISION الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
زنقة الشراردة) (10 حقرها اإلجتماعي)
 20053 (- بوركون) السفلي  ال7ابق 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

األزحة االقتصادية.

زنقة) (10 و حدد حقر التصفية ب)

(- ال7ابق السفلي بوركون) الشراردة 

20053)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد(ة))عبد الرحيم)))الربماوي)

 2 2)ش) 256)حي القدس) و عنوانه(ا))

25020)خريبكة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833166.

981I

audilex accounting

DISTRIBUTION SKA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

DISTRIBUTION SKA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة أزلي 

الجنوبي رقم 962  - 90000 حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121699

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION SKA
و) توزيع  (: بإيجاز) أرض الشركة 

بيع املواد الغذائية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 90000  -   962 رقم) الجنوبي  أزلي 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: القسية) السيد حممد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) القسية  حممد  السيد 
 19 رقم) (1 أدرار) تجزئة  َأسكجور 

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) القسية  حممد  السيد 
 19 رقم) (1 أدرار) تجزئة  َأسكجور 

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138091.
988I

حكتب املحاسبة الفا�ضي

MOUSSA REAL ESTATE 
إعالن حتعدد القرارات

حكتب املحاسبة الفا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 9 ، 

93000، ت7وان املغرب
 MOUSSA REAL ESTATE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 102 شارع 
الجيش امللكي ال7ابق الثاني الشقة 

رقم 2  - 93000 ت7وان املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28199

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

السيد حممد العربي) ( وفاة الشريك)

حو�ضى و اقرار تقسيم الجديد لرأس)

حال االجتماعي)

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تفويت حصص الورثة لفائدة السيد)

احمد حو�ضى،))السيد حممد حو�ضى و)

السيدة احينة حو�ضى

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

االجتماعية) الحصص  حن  بيع جزء)

لفائدة السيد يوسف حو�ضى

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

تعديل النظام االسا�ضي)

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

تفويض حن اجل استكمال املس7رة)

القانونية)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

الشريك)) حساهمة  (: املساهمات)

درهم) (13.000 حو�ضى) احمد  السيد 

السيد) ( الشريك) حساهمة  ( نقدا،)

(، درهم) (29.000 حو�ضى) حممد 

احينة) السيدة  ( الشريك) حساهمة 

2.000)درهم نقدا و حساهمة) حو�ضى)

الخ7يب) يوسف  السيد  ( الشريك)

1.000)درهم نقدا.

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تمديد الراس) (: رأس حال االجتماعي)

درهم حقسمة الى) (100.000 املال في)

درهم) (100 اجتماعية) حصة  (1000

يلي) كما  حقسمة  (، الواحدة) لحصة 

حصة) (130 حو�ضى) احمد  السيد  (:

اجتماعية،))السيد حممد حو�ضى)290 

احينة) السيدة  (، اجتماعية) حصة 

اجتماعية،السيد) حصة  (20 حو�ضى)

حصص) (10 الخ7يب) يوسف 

اجتماعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1611.

989I



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022)الجريدة الرسمية   15416

M2 BUSINESS

STE ML FACTORY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS

 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE

 II(N°197 CM(DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE ML FACTORY شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنيت 

بزنيس سنتر بوكار ال7ابق 3 شقة 19 

باب دكالة - 90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ML FACTORY

حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االتصال.
زنيت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بزنيس سنتر بوكار ال7ابق)3)شقة)19 

باب دكالة)-)90000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيدة حع7وفي فاطمة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة حع7وفي فاطمة عنوانه(ا))

 90000 121)بن جرير) حي النور رقم)

بن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة حع7وفي فاطمة عنوانه(ا))

 90000 121)بن جرير) حي النور رقم)

بن جرير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138196.

990I

cabinet comptable aziz

AUTOPROPRE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 9 العهد الجديد ابن احسيك 

، 20950، الدارالبيضاء املغرب

AUTOPROPRE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 

2 حارس وشارع الخليل حي حوالي 

عبدهللا عين الشق - 20910 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.159931

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2009 أكتوبر) (01 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« أي حن) درهم») (990.000«

عن) درهم») (500.000« إلى) درهم»)

ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)13601.

991I

HIGH EDGE CONSULTING

KABILA NAUTIQUES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

KABILA NAUTIQUES شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي عالل 

الفا�ضي زنقة 3 اقاحة حساين رقم 
99 السدة  - 93000 ت7وان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31993

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (02
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KABILA NAUTIQUES
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واستيراد وتصدير وبيع وتأجير وصيانة)
النزهة) وقوارب  النفاثة  الزالجات 

وجميع األجهزة البمرية األخرى.
عالل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الفا�ضي زنقة)3)اقاحة حساين رقم)99 

السدة))-)93000)ت7وان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سمير) برأوتي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سمير  برأوتي  السيد 
شارع حمان الف7وكي رقم)121)ط)2 

الشقة)05  93000)ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سمير  برأوتي  السيد 
شارع حمان الف7وكي رقم)121)ط)2 

الشقة)05  93000)ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1616.

992I

NA CONSEIL

A.M chichoua IMMO SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 A.M chichoua IMMO SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 9 
د.م.م اقاحة خالد رقم 10 طابق 2 

طريق تاركة حراكش حراكش 90000 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121611

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 A.M ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.chichoua IMMO SARL
االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 9 شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)
 2 طابق) (10 د.م.م اقاحة خالد رقم)
 90000 طريق تاركة حراكش حراكش)

حراكش املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد عدنوني عادل):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد املزاني فؤاد)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عدنوني عادل):)500)بقيمة)
100)درهم.

بقيمة) (500 (: السيد املزاني فؤاد)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عادل  عدنوني  السيد 
شارع) (63 رقم) االجتماعي  السكن 
حراكش) (90000 حراكش) العراق 

املغرب.
عنوانه(ا)) فؤاد  املزاني  السيد 
ال7ابق) (619 رقم) الشرف  تجزئة 
حراكش) (90000 حراكش) السفلي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عادل  عدنوني  السيد 
شارع) (63 رقم) االجتماعي  السكن 
حراكش) (90000 حراكش) العراق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138019.
993I

fidogest(sarl

سما باتيمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidogest(sarl
 N°89 RUE 1 LOT(LALLA

 KHADIJA BD TAH AIN ACHOCK
، 20550، CASA(MAROC

سما باتيمون  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي  إقاحة 
الربيع طابق 9 الرقم 91 شارع أنفا  
الدار البيضاء 20013  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520131

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 شتنبر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

سما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

باتيمون).

أرض الشركة بإيجاز):)•)
االنعاش العقاري

•حختلف اشغال البناء

االشغال) جميع  عاحة  بصفة  و 

املتعلقة بالنشاط الرئي�ضي.

إقاحة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع أنفا)) (91 الرقم) (9 الربيع طابق)

الدار البيضاء)20013))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 390 ( (: عثمان) عزوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: لحسن) عزوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الحسين) عزوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عثمان  عزوزي  السيد 

س7ات)) (918 الرقم) كمال  تجزئة 

26000)س7ات املغرب.

عنوانه(ا)) لحسن  عزوزي  السيد 

س7ات)) (918 الرقم) كمال  تجزئة 

26000)س7ات املغرب.

السيد عزوزي الحسين عنوانه(ا))

الرباط)) (10210 ( حي النهضة الرباط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عثمان  عزوزي  السيد 
س7ات)) (918 الرقم) كمال  تجزئة 

26000)س7ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2021)تمت رقم)191558.
999I

حكتب حماسبة

VPM MAROCCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب حماسبة
عمارة 91 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52009، 

الرشيدية املغرب
VPM MAROCCO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي كراج 

رقم 20 زنقة حوحى او حمو الزياني 
شارع الب7ما ارفود - 52200 ارفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2022/16191
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VPM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAROCCO SARL
حشغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

النقل السياحي.
عنوان املقر االجتماعي):)كراج رقم)
زنقة حوحى او حمو الزياني شارع) (20
الب7ما ارفود)-)52200)ارفود املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد باتريس اللن):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حممد بنعياد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اللن  باتريس  السيد 
فرنسا)15056)اورلين فرنسا.

عنوانه(ا)) بنعياد  حممد  السيد 
ال7ابق) (132 عمارة) الشرف  تجزئة 
 9000 االزدهار حراكش) (02 الشقة) (2

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بنعياد  حممد  السيد 
ال7ابق) (132 عمارة) الشرف  تجزئة 
 9000 االزدهار حراكش) (02 الشقة) (2

حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
يوليوز)2022)تمت رقم)909/2022.
995I

حوثق

 PRODUCTION ARTISANAL
DE FROMAGE
إعالن حتعدد القرارات

حوثق
1 شارع املعتمد ابن عباد إقاحة ابن 
الخ7يب بلوك أ ال7ابق األول رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
 PRODUCTION ARTISANAL DE
FROMAGE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: الرباط، 
عمارة 28، شقة رقم 1ن زنقة جبل 

تونكال - 10100 الرباط املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.101655

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)02)أشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) حصص:) تفويت  رقم  قرار 
السيدة) تفويت  حايلي:) على  ينص 
حصة) (660 الرحمان) عبد  كريمة 
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العزيز) عبد  حوالي  السيد  ( لفائدة)
لبعلوي الهاشمي)

القانوني) الشكل  تغيير  رقم  قرار 
للشركة:)الذي ينص على حايلي:)تغيير)
القانوني للشركة حن شركة) الشكل 
دات حشؤولية حمدودة دات الشريك)
حسؤولية) دات  شركة  الى  الوحيد 

حمدودة
قرار رقم انسحاب حسير الشركة:)
انسحاب) حايلي:) على  ينص  الذي 
حن) الرحمان  عبد  كريمة  السيدة 

حهاحها كمسير للشركة
قرار رقم تعيين حسير جديد:)الذي)
ينص على حايلي:)تعيين السيد حوالي)
حسيرا) الهاشمي  العلوي  العزيز  عبد 

للشركة)
قرار رقم اعادة القانون االسا�ضي)
للشركة:)الذي ينص على حايلي:)اعادة)

القانون االسا�ضي للشركة
السل7ات:) (/ قرار رقم الشكليات)
(/ الشكليات) الذي ينص على حايلي:)

السل7ات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي) حصص:) تفويت  رقم  بند 
السيدة) تفويت  حايلي:) على  ينص 
حصة) (660 الرحمان) عبد  كريمة 
العزيز) عبد  حوالي  السيد  ( لفائدة)

لبعلوي الهاشمي)
القانوني) الشكل  تغيير  رقم  بند 
للشركة:)الذي ينص على حايلي:)تغيير)
القانوني للشركة حن شركة) الشكل 
دات حشؤولية حمدودة دات الشريك)
حسؤولية) دات  شركة  الى  الوحيد 

حمدودة
بند رقم انسحاب حسير الشركة:)
انسحاب) حايلي:) على  ينص  الذي 
حن) الرحمان  عبد  كريمة  السيدة 

حهاحها كمسير للشركة
بند رقم تعيين حسير جديد:)الذي)
ينص على حايلي:)تعيين السيد حوالي)
حسيرا) الهاشمي  العلوي  العزيز  عبد 

للشركة)
بند رقم اعادة القانون االسا�ضي)
للشركة:)الذي ينص على حايلي:)اعادة)

القانون االسا�ضي للشركة

السل7ات:) (/ الشكليات) رقم  بند 
(/ الشكليات) الذي ينص على حايلي:)

السل7ات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)6535.

996I

CABINET NORD ASSISTANCE

SLIMANI PÊCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 90

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

SLIMANI PÊCHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حيناء 
الصيد - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129351
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLIMANI PÊCHE
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وإصالح وتجارة أدوات الصيد.
حيناء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصيد)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 13.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حممد الخيري):))10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
10)حصة) ( (: السيد أحمد الخيري)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: السيد عبد السالم الخيري)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: الخيري) حص7فى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد الخيري):))10)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة أحينة الخيري):))10)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة عبيدة الخيري):))10)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: الخيري) ل7يفة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: الخيري) ف7يمة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: الخيري) الزهرة  السيدة ف7يمة 
10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة نادية الخيري):))10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة أسماء)الخيري):))10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
10)حصة) ( (: السيدة ليلى الخيري)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الخيري  حممد  السيد 
حي اإلدريسية زنقة)25)رقم)8 90000 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الخيري  أحمد  السيد 
 90000  3 رقم) (39 حي البوأاز زنقة)

طنجة املغرب.
الخيري) السالم  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي البوأاز زنقة)39)رقم)3 

90000)طنجة املغرب.
السيد حص7فى الخيري عنوانه(ا))
 90000  3 رقم) (39 حي البوأاز زنقة)

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الخيري  سعيد  السيد 
 90000 11 زنقة الزبير بن عوام رقم)

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الخيري  أحينة  السيدة 
 90000  3 رقم) (39 حي البوأاز زنقة)

طنجة املغرب.
السيدة عبيدة الخيري عنوانه(ا))
 90000  52 رقم) البساتين  تجزئة 

طنجة املغرب.

السيدة ل7يفة الخيري عنوانه(ا))
 26 رقم) روز  لبريري  تجزئة  بوبانة 

90000)طنجة املغرب.
السيدة ف7يمة الخيري عنوانه(ا))
 90000 11 زنقة الزبير بن عوام رقم)

طنجة املغرب.
الخيري) الزهرة  ف7يمة  السيدة 
عنوانه(ا))ثكنة الدرك امللكي)19000 

القني7رة املغرب.
عنوانه(ا)) الخيري  نادية  السيدة 
 90000  52 رقم) البساتين  تجزئة 

طنجة املغرب.
الخيري عنوانه(ا)) السيدة أسماء)
 28810  913 رقم) الوحدة  حي 

املحمدية املغرب.
السيدة ليلى الخيري عنوانه(ا))حي)
البوأاز زنقة)39)رقم)3 90000)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الخيري  حممد  السيد 
حي اإلدريسية زنقة)25)رقم)8 90000 

طنجة املغرب
عنوانه(ا)) الخيري  سعيد  السيد 
 90000 11 زنقة الزبير بن عوام رقم)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256060.
991I

Soft(finances(sarl

STE VIKINGS  CLASS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl
شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 9 ، 

16000، سيدي قاسم الغرب
STE(VIKINGS  CLASS  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي افكا 
رقم 158 سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29221

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (31

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VIKINGS  CLASS

بائع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اللحوم

حقاولة لنقل البضائع.

حي افكا) (: عنوان املقر االجتماعي)

 16000 (- قاسم) سيدي  (158 رقم)

سيدي قاسم املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: التجاني حجاج) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد التجاني حجاج عنوانه(ا))

 16000 ( حي الكرينات الحاج قاسم)

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد التجاني حجاج عنوانه(ا))

 16000 قاسم) الحاج  الكرينات  حي 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

يوليوز)2022)تمت رقم)181.

998I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 BERRIMOU SERVICES ET
MAINTENANCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 810

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 BERRIMOU SERVICES ET
MAINTENANCES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

3/191 الياسمين 2 االزدهار حراكش 
- 90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121165

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BERRIMOU SERVICES ET

.MAINTENANCES
-1أسل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات وصيانتها
املساحات) وتنظيف  -2صيانة 

الخضراء
املحالت) واجهات  -3تنظيف 

واملحالت التجارية والشقق.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االزدهار حراكش) (2 الياسمين) (191/3

- 90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد زكرياء)بريمو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد سهيل بريمو):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بريمو  زكرياء) السيد 
حراكش) ( سعادة) (993 رقم) (1 افاق)

90000)حراكش))املغرب.
عنوانه(ا)) بريمو  سهيل  السيد 
السويهلة) الفالحي  التقني  املعهد 
حراكش) (90000 حراكش) سعادة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بريمو  زكرياء) السيد 
حراكش) ( سعادة) (993 رقم) (1 افاق)

90000)حراكش املغرب
عنوانه(ا)) بريمو  سهيل  السيد 
السويهلة) الفالحي  التقني  املعهد 
حراكش) (90000 حراكش) سعادة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8191.
999I

حكتب الرياني للمماسبة

STE DESTIMMO SARL
إعالن حتعدد القرارات

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم230  ت7وان ، 

93090، ت7وان املغرب
STE DESTIMMO SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 
القاهرة تجزئة أفيالل رقم 31 
ت7وان - 93000 ت7وان املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10321
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)حاي)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
:)حن) تمويل املقر االجتماعي للشركة)
 31 شارع القاهرة تجزئة أفيالل رقم)
شارع) العنوان الجديد:) الى  (. ت7وان)
ال7وابل) ( (68 رقم) التبر  زنقة  بغداد 

السفلى ت7وان.

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
رفع راسمال الشركة))):))حن)10.000 

الى)1.640,800)درهم).)
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
املقر االجتماعي الجديد):)شارع بفداد)
ال7وابل السفلى) (68 التبر رقم) زنقة 

ت7وان.
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
(: ( قدره) بملغ  الشركة  راسمال  رفع 
1.630.800)درهم اي حن)10.000)الى)
درهم عن طريق تقديم) (1.640,800

حصص عينية.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
20)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)2016.

500I

ارنك

FERTI HANSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 19 
 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب
FERTI HANSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

حوارعة الرحل - العواحرة لوكوس - 
92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1001

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 FERTI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HANSA
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تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املنتجات الزراعية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- لوكوس) العواحرة  (- الرحل) حوارعة 

92000)العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد سعيد وهدة):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة حنان ديمو):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وهدة  سعيد  السيد 
 92000  68 رقم) الخضراء) التجزئة 

العرائش املغرب.
عنوانه(ا)) ديمو  حنان  السيدة 
العواحرة) ( دوار حوارعة الرحل ج و ق)

لوكوس)92000)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وهدة  سعيد  السيد 
 92000  68 رقم) الخضراء) التجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 
رقم) تمت  (2022 أشت) (03

.26011122012035
501I

فيكاحيد

AK TECHNOLOGY  
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
  AK TECHNOLOGY شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 رقم 

01  - 93000 ت7وان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22339
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))حممد))الخشين)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
 01 بتاريخ) ازكيط  ( العربي) حممد 

يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
25)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1633.

502I

فيكاحيد

MONDIAL NEGOCE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
MONDIAL NEGOCE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 

عمارة 80 حا يبن ال7ابقين رقم 02 - 
93000 ت7وان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))حممد الخشين)
990)حصة اجتماعية حن أصل)980 
حممد) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
العربي ازكيط بتاريخ)30)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
18)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1599.

503I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SUD FERNOX II
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SUD FERNOX II شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة، رقم 9035 - 13000 

الداخلة  املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22015
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERNOX II
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الفوالذ املقاوم للصدأ
نجارة األملنيوم

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)
حـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو أيـر حـبـاشـرة باألنـشـ7ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 13000  -  9035 رقم) الوحدة،)

الداخلة))املغرب).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حممد) لعسل  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد لعسل حممد عنوانه(ا))حي)
الوحدة،)رقم)3889 13000))الداخلة))

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد لعسل حممد عنوانه(ا))حي)
الوحدة،)رقم)3889 13000))الداخلة))

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1211.

509I

فيكاحيد

HARD NORD
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
HARD NORD شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
لكوس اقاحة الحماحة - 93000 

ت7وان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9303

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))حممد الخشين)
حصة اجتماعية حن أصل) (10.000
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
حممد العربي ازكيط بتاريخ)30)يونيو)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
19)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1603.

505I
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فيكاحيد

HARD NORD
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
HARD NORD  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

لوكوس عمارة الحماحة - 93000 
ت7وان املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9303
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة)))ازكط)

حممد العربي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
19)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1603.
506I

فيكاحيد

AK TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة
فيكاحيد

3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 
، 93000، ت7وان املغرب

AK TECHNOLOGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 رقم 

01  - 93000 ت7وان .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22339

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

25)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)
2022)تمت رقم)1633.

501I

فيكاحيد

AK TECHNOLOGY 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
 AK TECHNOLOGY  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 رقم 

01 - 93000 ت7وان املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22339

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 01)يوليوز) املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))ازكيط)

حممد العربي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1633.
508I

AUDITAX

LUXIFIQUE MODE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDITAX
 Bloc(C(n° 77 citée(djemaa

 Casablanca ، 20000،
Casablanca Maroc

LUXIFIQUE MODE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

الفتح 211 شارع ابراهيم الروداني, 
ال7ابق 1 رقم 3 الدار البيضاء - 

20000  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551231
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXIFIQUE MODE
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
,املنسوجات) األقمشة) وتصدير 

,املالبس وإكسسوارات املوضة.
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الروداني,) ابراهيم  شارع  (211 الفتح)
(- البيضاء) الدار  (3 رقم) (1 ال7ابق)

20000))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيدة فائزة بكنة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة فائزة بكنة عنوانه(ا))ديار)
 901 رقم) (9 طابق) (5 عمارة) العائلة 
بوسكورة الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة فائزة بكنة عنوانه(ا))ديار)
 901 رقم) (9 طابق) (5 عمارة) العائلة 
بوسكورة الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832853.

509I

LZ EXPERTS

AFRICA SALES NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,9

Casablanca Maroc
 AFRICA SALES NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 
الزرق7وني ال7ابق الثاني شقة 6 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599251
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA SALES NETWORK
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والتواصل) املعلوحات  حعدات  أجزاء)

في املتاجر املتخصصة.
96)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 6 شقة) الثاني  ال7ابق  الزرق7وني 

20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 DC( PARTNERS( :( ( 50 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
50)حصة) ( (: السيد طيب لحكيم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 DC PARTNERS الشركة)
ابراهيم) شارع  (211 عنوانه(ا))
الدار) (20330 الروداني إقاحة الفتح)

البيضاء)املغرب.
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عنوانه(ا)) لحكيم  طيب  السيد 
 15 تجزئة) امليمون  حنازل  تجزئة 
إقاحة ال باستيل ال7ابق)5)الشقة)32 

20390)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحكيم  طيب  السيد 
تجزئة حنازل امليمون تجزئة)15)إقاحة)
 32 ال باستيل ال7ابق الثاني الشقة)

20390)الدار البيضاء)املغرب
فارس) العلوي  كريم  السيد 
السياب) بدر  شارع  (18 عنوانه(ا))
 20060 ه) ج  الشقة  الثاني  ال7ابق 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830611.

510I

LZ EXPERTS

ZENATA AUTO PRIX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,9

Casablanca Maroc
ZENATA AUTO PRIX شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 
الزرق7وني ال7ابق الثاني شقة 6 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599299
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZENATA AUTO PRIX
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
في السيارات و تقديم خدحات إصالح)

السيارات
96)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 6 شقة) الثاني  ال7ابق  الزرق7وني 

20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 DIWAN ATTADBIR الشركة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 DIWAN ATTADBIR الشركة)
زنقة اركاشون إقاحة كنزة) عنوانه(ا))
 1 شارع املقاوحة ال7ابق) (191 زاوية)

20120)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد اد القائد عنوانه(ا))
الرابع) ال7ابق  املدارس،) زنقة  (92
الدار) (20200 بيرجي) حي  (1 الشقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830610.

511I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NOUKATEL SUD
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
NOUKATEL SUD  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 96، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

ال7ريس - 13000 الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22031

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOUKATEL SUD

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

الصالح) املاء) بالكهرباء،و  املتعلقة 

للشرب)

األشغال العاحة

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)

حـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو أيـر حـبـاشـرة باألنـشـ7ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله)
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الخالق) شارع الوالء،) (،96

ال7ريس)-)13000)الداخلة))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد قشيبل نور الدين)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الدين)) نور  قشيبل  السيد 
عنوانه(ا))رقم)33،)عمارة د9،)حدائق)

دار السالم السوي�ضي)10000)الرباط)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الدين)) نور  قشيبل  السيد 
عنوانه(ا))رقم)33،)عمارة د9،)حدائق)
دار السالم السوي�ضي)10000)الرباط)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1186.
512I

REAL OFFICE SARL

MEDINA SANTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MEDINA SANTE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف بن تاشفين، ال7ابق 2، رقم 
3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129913

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDINA SANTE
حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

احراض الكلى وأسيل الكلى.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم) (،2 ال7ابق) يوسف بن تاشفين،)

3 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: الحسني) عادل  السيد 
حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الحسني  عادل  السيد 
حجمع لوتيماس طريق الزياتن فيال)2 

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحسني  عادل  السيد 
حجمع لوتيماس طريق الزياتن فيال)2 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256232.

513I

GCCI SARL

GCCI SARL
إعالن حتعدد القرارات

GCCI SARL
 AV DE LA PAIX RES

 CHOUROUK(BLOC(A(N° 6 ،
90000، TANGER(MAROC

GCCI SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 
السالم إقاحة الشروق بلوك أ رقم 

6 - - طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15565

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قبول تفويت خمسمائة)(500))حصة)
للحصة) درهم  ((100) حائة) بقيمة 
الواحدة التي يمتلكها السيد أكريروت)
 »GCCI SARL(«((عبد الرفيع في شركة
للسيد الصياد عبد الوهاب الحاحل)
رقم) للتعريف  الوطنية  للب7اقة 

.C511392

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
املوافقة على استقالة السيد) حايلي:)
جميع) حن  الرفيع  عبد  أكريروت 
حهاحه في الشركة وحنمه إبراء)الذحة)
حن أجل فترة تسييره وتعيين السيد)
الوحيد) الوهاب املسير  الصياد عبد 

للشركة وذلك ملدة أير حمدودة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
واملستندات) الوثائق  كل  تخضع 
جميع) وكذا  بالشركة  الخاصة 
إلى) البنكية  واملعاحالت  الشيكات 
توقيع املسير الوحيد السيد الصياد)

عبد الوهاب.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تمويل 
حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك واحد.
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
اعتماد النظام األسا�ضي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حبلغ)) في  الشركة  رأسمال  يمدد 
 1000 إلى) حقسم  درهم  ( ألف) حائة 
درهم للحصة) (100,00 حصة بقيمة)
في) و  بالكاحل  حمررة  وهي  الواحدة 
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  حوزة 

الوهاب الصياد.
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
العام) الجمع  ملقتضيات  تبعا  حايلي:)
يوليوز) (01 في) املؤرخ  االستثنائي 
القانوني) الشكل  تمويل  تم  (2022
املسؤولية) ذات  شركة  حن  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
املحدودة بشريك واحد دون إحداث)
شخص حعنوي جديد حع االحتفاظ)
نفس) نفس املدة،) بنفس الرأسمال،)
النشاط)،)حع تغيير الشركاء)و التسيير)
و التوقيع و الشكل القانوني و بالتالي)
اعتماد النظام األسا�ضي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
بند رقم)15:)الذي ينص على حايلي:)
الصياد) الوهاب  عبد  السيد  يعين 

حسيرا للشركة ملدة أير حمددة.)

على) ينص  الذي  (:18 رقم) بند 
حايلي:)تخضع جميع العقود والوثائق)
البنكية) املعاحالت  وكل  والشيكات 
الوحيد) للتوقيع  بالشركة  الخاصة 

للسيد عبد الوهاب الصياد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256013.
519I

فيكاحيد

MONDIAL NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
MONDIAL NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 

عمارة 80 حا يبن ال7ابقين رقم 02 - 
93000 ت7وان .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تمويل) 30)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
18)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1599.
515I

فيكاحيد

MONDIAL NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

فيكاحيد
3، شارع الوحدة ال7ابق األول رقم 1 

، 93000، ت7وان املغرب
MONDIAL NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حممد بلحسن الوزاني زنقة 01 

عمارة 80 حا يبن ال7ابقين رقم 02 - 
93000 ت7وان املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13999
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))ازكيط)

حممد العربي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
18)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1599.

516I

FIDUCIAIRE AL QODS

 ROMA YOUNESS
IMMOBILIER

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

  ROMA YOUNESS IMMOBILIER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

نادية رقم 8 بني حالل - 23000 بني 
حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11969

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ROMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. YOUNESS IMMOBILIER
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املختلفة و حنعش عقاري).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني) (23000 (- بني حالل) (8 نادية رقم)

حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 
500.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:

 5.000 ( (: ( يونس) بع7ي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( يونس) بع7ي  السيد 
تجزئة نادية رقم)8 23000)بني حالل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( يونس) بع7ي  السيد 
تجزئة نادية رقم)8 23000)بني حالل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)حاي) )بتاريخ) االبتدائية ببني حالل)

2021)تمت رقم)531.
511I

hhamid001@gmail.com

DISTRIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقاحة احينة 5 اوالد 
طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق ال7ابق االول 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب
DISTRIKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 
الصناعية رقم 263 ال7ابق الثاني 
املحمدية - 33200 املحمدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11653

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 يونيو) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (3.000.000«

»2.000.000)درهم»)إلى)»5.000.000 

درهم»)عن طريق):))إدحاج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2020)تمت رقم)800.

518I

BUREAU NAJAH

 STE EL KOURI BEN
MOHAMED TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUREAU NAJAH

شارع األحير حوالي عبد هللا رقم 11 

العيون ، 10000، العيون املغرب

 STE EL KOURI BEN MOHAMED

TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

ححج حممد السادس قيسارية ولد 

لـمهيدي رقم 05 العيون - 10000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92553

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EL KOURI BEN MOHAMED

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

جميع) (- الغير) لحساب  البضائع 

خدحات النقل)-)خدحات عاحة).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ولد) قيسارية  السادس  حممد  ححج 
 10000 (- العيون) (05 رقم) لـمهيدي 

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: داوودي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
داوودي) السالم  ابراهيم  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) داوودي  رشيد  السيد 
تجزئة أرب حدرسة األحير حوالي عبد)
 82000 ( طان7ان) هللا حي الصحراء)

طان7ان))املغرب.
داوودي) السالم  ابراهيم  السيد 
حي القدس تجزئة الراحة) عنوانه(ا))
شارع عبد الرحمان بن ابي بكر رقم)
215)العيون))10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) داوودي  رشيد  السيد 
تجزئة أرب حدرسة األحير حوالي عبد)
 82000 ( طان7ان) هللا حي الصحراء)

طان7ان))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2939.
519I

AFRINORTH LOGISTICS

أفرينور لوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AFRINORTH LOGISTICS
 LOTS(SANAE 2 RUE 5 N°9 ،

90000، TANGER(MAROC
أفرينور لوجيستيك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
سناء 2 زنقة 5 رقم 9 . - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111919

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السالم)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية حن) (150 الرحبوك)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
يوليوز) (20 بتاريخ) الزياني  رشيد  (ة))

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1191.

520I

FIDUNION-MAROC

QUALIMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

QUALIMAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 190 

تجزئة ياسمينة  - 28820 املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15239

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جون) ايميل  (ة)) السيد) تفويت 

1)حصة اجتماعية حن) حاري كوكون)

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1 أصل)

حاثيو لويك جون كلود كوكون بتاريخ)

23)حاي)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1528.

521I
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advanced(finance(corporate

DECORAT MAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

advanced(finance(corporate
 riad 2 n°168 1er(etg(bd

 palestine(el(alia(mohammedia ،
20800، mohammedia(maroc

DECORAT MAROC  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 
ال7ابق السفلي رقم 199 تجزئة 
حوحن  - 20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31131

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DECORAT MAROC
حصنع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األثاث املعدني
)االستيراد والتصدير

التداول
حتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (199 رقم) السفلي  ال7ابق 

حوحن))-)20800)املحمدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
:  السيد وليد األ د ري�ضي العلمي)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

العلمي) ري�ضي  د  األ  وليد  السيد 

عنوانه(ا))حي الفتح الرقم)51)الزحاحر))

29350)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بالحو  حسام  السيد 

دوار بني حغيت عين بوحشاد الخدود)

املحمدية) (20800 ( يخلف) بني  (02

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1989.

522I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BIRGANTOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

BIRGANTOURS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 91 شارع 

املسجد، ال7ابق الثاني  195 

املن7قة الصناعية، حي السالم 

130000 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2305

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (3.000.000«

 3.100.000« إلى) درهم») (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1231.

523I

ف ر لالستشارة

 BUREAU D›ETUDE ET DE
METRE LAHSINI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 حارس و 
القدس اقاحة املجد عمارة J رقم 8 
عين الشق ، 20960، الدار البيضاء 

املغرب
 BUREAU D›ETUDE ET DE

METRE LAHSINI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
188 حي حوالي عبدهللا  - 20910 

الدارالبيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.129001

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (18 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 BUREAU D’ETUDE ET DE METRE
رأسمالها) حبلغ  ( (LAHSINI SARL
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حوالي) حي  (188 زنقة) (2 اإلجتماعي)
الدارالبيضاء) (20910 (- ( عبدهللا)
املغرب))نتيجة ل):)حل املبكر للشركة)

التي تم تشكيلها بينهما.
زنقة) (2 و حدد حقر التصفية ب)
 20910 (- ( عبدهللا) حوالي  حي  (188

الدارالبيضاء)املغرب).)
و عين:

و) لحسيني  ( عادل) السيد(ة))
زنقة) عبدهللا  حوالي  حي  عنوانه(ا))
 20910 الشق) عين  (9 رقم) (188
(ة)) كمصفي) ( املغرب) الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832899.
529I

CREATION STATION

CREATION STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CREATION STATION
تجزئة حسرور 2 رقم 191 ، 12200، 

تمارة تمارة
CREATION STATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 25 

قيسارية أحمد كريم زنقة عمر 
السالوي قبيبات - 12000 الرباط 

الرباط.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.131123

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)أكتوبر)2020)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
قيسارية أحمد كريم زنقة عمر) (25«
الرباط) (12000 (- قبيبات) السالوي 
رقم) (2 حسرور) »تجزئة  إلى) الرباط»)

191 - 12200)تمارة))تمارة».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (11 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2020)تمت رقم)108615.
525I

AVICHI SARL

AZUL PECHE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZUL PECHE SARL
شارع حممد الخاحس اقاحة هناء 9 
برج خليج طنجة طابق 5 رقم 100 ، 

90000، طنجة املغرب
AZUL PECHE  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس اقاحة هناء 9 برج 
خليج طنجة طابق 5 رقم 100 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
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.82551

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)22)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

   AZUL PECHE الوحيد) الشريك 

حبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

حممد) شارع  اإلجتماعي  حقرها 

خليج) برج  (9 هناء) اقاحة  الخاحس 

 90000  -  100 رقم) (5 طنجة طابق)

طنجة املغرب نتيجة ل):)التوقف عن)

حمارسة النشاط.

شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

برج) (9 هناء) اقاحة  الخاحس  حممد 

 -  100 رقم) (5 طابق) طنجة  خليج 

90000)طنجة املغرب).)

و عين:

السيد(ة))رشيد))زراع و عنوانه(ا))

حي) (19 زنقة املوز بلوك) (11 الق7اع)

املغرب)) الرباط  (10100 ( الرياض)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

برج) (9 هناء) اقاحة  الخاحس  حممد 

خليج طنجة طابق)5)رقم)100

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8036.

526I

DA MECANIQUE

د أ ميكانيك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DA MECANIQUE

 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3 5ème(étage,

 N°22 Palmiers، 20000،

CASABLANCA maroc

د أ حيكانيك شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

سمية إقاحة شهرزاد 3 إقاحة  

ال7ابق 5،رقم 22 النخيل  20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

591015

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (09

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

أ) د  (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

حيكانيك.

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وحستلزحات) أيار  لق7ع  حستورد 

أنواع) وجميع  واآلالت  السيارات 

املركبات.

والتشغيل) امليكانيكي  إلصالح 

امليكانيكية) األعمال  بجميع  والقيام 

بشكل عام والكهرباء)سيارة.

لتصنيع) الالزحة  األصناف  شراء)

األجزاء)امليكانيكية وكذلك بيع جميع)

واآلالت) السيارات  أيار  ق7ع  أجزاء)

وجميع أنواع املركبات.

•)طالء)وهياكل السيارات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سمية إقاحة شهرزاد)3)إقاحة))ال7ابق)

الدار) (20000 ( النخيل) (22 5،رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

الرحيم) عبد  الغوزي  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  الغوزي  السيد 

 28810 حرودة) عين  عنوانه(ا))

املحمد ية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الرحيم) عبد  الغوزي  السيد 

 28810 حرودة) عين  عنوانه(ا))

املحمد ية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-.

521I

DILIGOR

ANZID AUTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR

 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue

 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 

املغرب

ANZID AUTO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 198 بيس 

شارع 1 ساملية 2 س د الدار البيضاء 

- 20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551613

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ANZID(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AUTO

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وق7ع) املعدات  وتسويق  وتوزيع 
آلالت) والخدحات  وامللحقات  الغيار 
الزراعية) واآلالت  العاحة  األشغال 
والجرارات) والشاحنات  والجرارات 
على ال7رق وآالت الدرفلة واملعدات)

الهيدروليكية والهوائية
اآلالت) واستيراد  وبيع  شراء)

واألجزاء)الجديدة واملستعملة
استيراد وتصدير
التوريد الصناعي

زيوت صناعية
التجزئة والجملة

خدحة الصيانة واإلصالح
واملساعدة) التدريب  استشارات 

الفنية
عملية) أي  فإن  (، أعم) وبشكل 
أعاله) املذكور  بالنشاط  حرتب7ة 
ضرورية أو حفيدة ببساطة لتمقيق)
أن) املرجح  وحن  املؤس�ضي  أرضها 

تعزز نموها وت7ورها..
عنوان املقر االجتماعي):)198)بيس)
شارع)1)ساملية)2)س د الدار البيضاء)-)

20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة أنزيد كوثر):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حي) السيدة أنزيد كوثر عنوانه(ا))
رقم) (91 عمارة) املنزه  إقاحة  القدس 
الدار) (20600 البرنو�ضي) سيدي  (9

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حي) السيدة أنزيد كوثر عنوانه(ا))
رقم) (91 عمارة) املنزه  إقاحة  القدس 
الدار) (20600 البرنو�ضي) سيدي  (9

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832230.
528I
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PLURIDIS

ACCENT CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 

األش7ر عمارة ربح A، ال7ابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20310، 

الدار البيضاء املغرب

ACCENT CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع قائد 

 C - األش7ر وبير انزران إقاحة ربح

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.265965

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (19 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ACCENT CONSEIL))حبلغ رأسمالها)

حقرها) وعنوان  درهم  (1.000

وبير) األش7ر  قائد  شارع  اإلجتماعي 

الدار) (C - 20000 انزران إقاحة ربح)

البيضاء)املغرب نتيجة ل):)تأثير األزحة)

الصحية كوفيد.

شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

 C(قائد األش7ر وبير انزران إقاحة ربح

20000 -)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

 SANDRA  RAKI السيد(ة))

شارع) عنوانه(ا)) و  (RECHIGNAC

ربح) إقاحة  انزران  وبير  األش7ر  قائد 

املغرب) البيضاء) الدار  (C 20000

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832186.

529I

Galan Energy SARL AU

Galan Energy SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Galan Energy SARL AU

 Rue(Khalid(Ibn(Oualid 3 12

 eme(Etg(N8 ، 90000، TANGER

 Maroc ، 90000، TANGER

Maroc

Galan Energy SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 شارع 

خالد ابن الوليد ، ال7ابق 3 رقم 8، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129299

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 Galan (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.Energy SARL AU

األعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الكهربائية املختلفة والجهد املتوسط)))

والتبريد) الهواء) واملنخفض وحعالجة 

الصناعي والتكييف.

12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
(،8 3)رقم) ال7ابق) (، خالد ابن الوليد)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد ربيع املداني)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( املداني) ربيع  السيد 

ت7وان)) (92 رقم) (9 زنقة) بوسافو 

93000)ت7وان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( املداني) ربيع  السيد 

ت7وان)) (92 رقم) (9 زنقة) بوسافو 

93333)ت7وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255991.

530I

حكتب حعيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

KOUIZRAM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

حكتب حعيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 19200، سيدي سليمان 

املغرب

KOUIZRAM شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي تجزئة 

جوهرة رقم 222 كراج رقم 1 - 

16000 سيدي قاسم املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21215

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تغيير) (2022 01)أشت) املؤرخ في)

املواد) »بيع  حن) الشركة  نشاط 

الغدائية)»)إلى)»عقاقير)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أشت)2022)تمت رقم)189/2022.

531I

Audit(&(Analyse

BEAZ TANGER CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Audit & Analyse

شارع يوسف إبن تاشفين، إقاحة 

الشاطئ الذهبي، رقم 22، طنجة، 

املغرب

BEAZ TANGER CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة (في طور 

التصفية) 

وعنوان حقرها اإلجتماعي، تجزئة 

81، حكتب رقم 11، ال7ابق األول، 

املن7قة الحرة، طنجة، املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83599

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ) ( (BEAZ TANGER CONSEIL

وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)

حكتب) (،81 حقرها اإلجتماعي تجزئة)

املن7قة) األول،) ال7ابق  (،11 رقم)

(: ل) نتيجة  ( املغرب) طنجة،) الحرة،)

اإلنمالل املسبق للشركة.

تجزئة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

ال7ابق األول،) (،11 حكتب رقم) (،81

املن7قة الحرة،)طنجة،)املغرب.

و عين:

 Eric Gérard Jean السيد(ة)

 rue 25(ا)وعنوانه()Marie BESSON

de la Faisanderie,)،)باريس،)فرنسا

)كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ب7نجة  التجارية 

2022)تمت رقم)1983.

532I
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fiduciaire(belfisc

AL AMANE POUR ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
 AL AMANE POUR ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 922 

ساحة حمممد الخاحس - 25050 
ابي الجعد اململكة املغربية.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الخاحس) حمممد  ساحة  (922«
ابي الجعد اململكة املغربية») (25050
ابي) (25050 (- درب الزاوية) (120« إلى)

الجعد))اململكة املغربية».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)29.
533I

AVICHI SARL

AVICHI SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AVICHI SARL
طنجة البالية تجزئة نرجس رقم 92 

، 90000، طنجة املغرب
AVICHI SARL شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي طنجة 

البالية تجزئة نرجس رقم 92 - 9000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113239
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)AVICHI SARL))حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
البالية) طنجة  اإلجتماعي  حقرها 
تجزئة نرجس رقم)92 - 9000)طنجة)
النشاط لم يم�ضي) (: املغرب نتيجة ل)

جيدا في حن7قة املختارة.
طنجة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 -  92 رقم) نرجس  تجزئة  البالية 

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

بم�ضي) ( ( حممد املهدي) السيد(ة))
تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه(ا)) و 
نرجس رقم)92 90000)طنجة املغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
طنجة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

البالية تجزئة نرجس رقم)92
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1119.
539I

AMGHAR MOHAMED

SAMIFER PLUS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

SAMIFER PLUS  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 155تجزئة 

إدا وقنيدف بن صفار - 31000 
صفرو املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2561
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»155تجزئة إدا وقنيدف بن صفار)-)

  3/156A«(31000)صفرو املغرب»)إلى
صفرو)) (31000 (- رفايف) بلوك1)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تمت رقم)990.

535I

حوثق

 MORTERO Y COLA DE
MARRUECOS

إعالن حتعدد القرارات

حوثق

1 شارع املعتمد ابن عباد إقاحة ابن 

الخ7يب بلوك أ ال7ابق األول رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب

 MORTERO Y COLA DE

MARRUECOS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: طنجة - 3 

، شارع بيتهوفن ،  اقاحة املوحدين ، 

ال7ابق التاسع ، رقم 193 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63399

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تفويت جميع األسهم اململوكة للسيد)

Jorge RIERA MONCADA))والسيد)

حايعادل حائة) (، عبد الل7يف أوهانا)

لفائدة) (، لهما) حملوك  سهم  ((100(

السيد حممد املهدي العلوي الهاشمي)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 Jorge RIERA(حايلي:)انسحاب السيد

والسيد عبد الل7يف) (MONCADA

أوهانا حن الشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 Jorge RIERA حايلي:)استقالة السيد)

كمسير) حهاحه  حن  (MONCADA

للشركة)

على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 

حايلي:)تعيين السيد أنس أناز كمسير)

حمدودة) أير  لفترة  للشركة  وحيد 

وبصالحيات أوسع)

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

حن النظام) (15 و) (01 تعديل املادتين)

األسا�ضي)؛

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

القانوني للشركة ذات) تغيير الشكل 

إلى شركة ذات) ( املسؤولية املحدودة)

الشريك) دات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

الشكليات)/)السل7ات

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تفويت جميع األسهم اململوكة للسيد)

Jorge RIERA MONCADA))والسيد)

حايعادل حائة) (، عبد الل7يف أوهانا)

لفائدة) (، لهما) حملوك  سهم  ((100(

السيد حممد املهدي العلوي الهاشمي)

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تفويت جميع األسهم اململوكة للسيد)

Jorge RIERA MONCADA))والسيد)

حايعادل حائة) (، عبد الل7يف أوهانا)

لفائدة) (، لهما) حملوك  سهم  ((100(

السيد حممد املهدي العلوي الهاشمي)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

 Jorge RIERA حايلي:)استقالة السيد)

كمسير) حهاحه  حن  (MONCADA

للشركة)

على) ينص  الذي  (:9 رقم) بند 

حايلي:)تعيين السيد أنس أناز كمسير)

حمدودة) أير  لفترة  للشركة  وحيد 

وبصالحيات أوسع)

بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

حن النظام) (15 و) (01 تعديل املادتين)

األسا�ضي)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

القانوني للشركة ذات) تغيير الشكل 

إلى شركة ذات) ( املسؤولية املحدودة)

الشريك) دات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
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بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الشكليات)/)السل7ات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8058.
536I

AMGHAR MOHAMED

METACERISES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

METACERISES  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 201 زنقة 
املعتمد بن عباد ملقاسم  - 31000 

صفرو  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3805
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. METACERISES
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  أرض 
إصالح األجهزة لألتصاالت)ـ)بيع التبغ.

عنوان املقر االجتماعي):)201)زنقة)
 31000 (- ( املعتمد بن عباد ملقاسم)

صفرو))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خالد) درعاوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) خالد  درعاوي  السيد 
 31000 حساي) ياواندي  زنقة  (03

صفرو))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا))) خالد  درعاوي  السيد 
 31000 حساي) ياواندي  زنقة  (03

صفرو))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
26)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تمت رقم)931.

531I

AMGHAR MOHAMED

PORT-LINES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

PORT-LINES  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 93 شارع 

الشنوني تجزئة بوعبيد الحسين 

وشركاءه - 31000  صفرو  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2125

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يناير) (13 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤلية) ( (PORT-LINES

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

شارع الشنوني) (93 حقرها اإلجتماعي)

(- وشركاءه) الحسين  بوعبيد  تجزئة 

31000))صفرو))املغرب نتيجة لعدم)

التوقف) تجاري  نشاط  بأي  القيام 

النهائي عن املزاولة.

و عين:
جمال) ( ( الدين) نور  ( السيد(ة))
العرب و عنوانه(ا))93)شارع الشنوني)
31000))صفرو))املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
93)شارع) وفي) (2022 يناير) (13 بتاريخ)
الحسين) بوعبيد  تجزئة  الشنوني 

وشركاءه)-)31000))صفرو))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (02 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2022)تمت رقم)202.
538I

AMGHAR MOHAMED

INOVA DRIP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

INOVA DRIP  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 91 بلوك 
1 تجزئة حوالي اسماعيل  - 31000 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3801
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 INOVA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DRIP
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
تركيب) الفالحية  واملعدات  األدوات 
ال7اقة) و  السقي  أنضمة  بيع  و 

الشمسية.

91)بلوك) عنوان املقر االجتماعي):)
 31000 (- ( 1)تجزئة حوالي اسماعيل)

صفرو املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الخاتير ر�ضى) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ر�ضى  الخاتير  ( السيد)
تجزئة الريان الزهور) (25 239)عمارة)

2   30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ر�ضى  الخاتير  ( السيد)
تجزئة الريان الزهور) (25 239)عمارة)

2   30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تمت رقم)935.
539I

AMGHAR MOHAMED

LEYNA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

LEYNA CAR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 683/2 
تجزئة إدا وقنيدف شارع الوفا حي 
النهضة بن صفار - 31000 صفرو  

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3699

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع) وقنيدف  إدا  تجزئة  (2/683«
الوفا حي النهضة بن صفار)-)31000 
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تجزئة) (2/22« إلى) املغرب») ( صفرو)
(- املنزل) طريق  النصر  حي  النخيل 

31000)صفرو)))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تمت رقم)929.

590I

MOUSSAOUI HAJJI

SORALUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SORALUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي النهضة 
شارع األحير حوالي عبدهللا ال7ابق 
السفلي رقم 203 أرفود - 52200 

أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16115
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SORALUX
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األملنيوم
نجارة الخشب

األشغال املختلفة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبدهللا) حوالي  األحير  شارع  النهضة 
(- أرفود) (203 رقم) السفلي  ال7ابق 

52200)أرفود املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد بوأانم رشيد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: عثمان) ح7الب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) رشيد  بوأانم  السيد 
تجزئة) بوستة  احمد  زنقة  (28 رقم)
النخيل ارفود)52200)ارفود املغرب.

عنوانه(ا)) عثمان  السيد ح7الب 
 52200 ارفود) (126 حي السالم رقم)

ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رشيد  بوأانم  السيد 
تجزئة) بوستة  احمد  زنقة  (28 رقم)

النخيل ارفود)52200)ارفود املغرب
عنوانه(ا)) عثمان  السيد ح7الب 
 52200 ارفود) (126 حي السالم رقم)

ارفود املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)913.
591I

ائتمانية حوحن

STE FETNESS BOUARFA
شركة التضاحن
تفويت حصص

ائتمانية حوحن
تجزئة الوحدة شارع حممد الخاحس 
رقم 163 حكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
STE FETNESS BOUARFA شركة 

التضاحن
وعنوان حقرها اإلجتماعي 136 
تجزئة املغرب العربي - 61200 

بوعرفة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.611

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

افقير)) سهام  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (600
150)حصة لفائدة))السيد)(ة))خلبل)

السعودي بتاريخ)20)يونيو)2022.
الجبار) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (300 املاحي)
(ة)) السيد) ( 150)حصة لفائدة) أصل)
يونيو) (20 بتاريخ) السعودي  خلبل 

.2022
الجبار) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
املاحي)950)حصة اجتماعية حن أصل)
150)حصة لفائدة))السيد)(ة))رضوان)

الع7ار بتاريخ)20)يونيو)2022.
سهام) سهام  (ة)) السيد) تفويت 
150)حصة اجتماعية حن أصل)150 
حصة لفائدة))السيد)(ة))لبنى بونيف)

بتاريخ)20)يونيو)2022.
حممد) (ة)) السيد) تفويت 
150)حصة اجتماعية حن) عبداللوي)
(ة)) السيد) ( 150)حصة لفائدة) أصل)

لبنى بونيف بتاريخ)20)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2022)تمت رقم)160.
592I

ائتمانية حوحن

STE FETNESS BOUARFA 
شركة التضاحن

تمويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية حوحن
تجزئة الوحدة شارع حممد الخاحس 
رقم 163 حكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
 STE FETNESS BOUARFA شركة 

التضاحن
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب العربي رقم 136 - 61200 

بوعرفة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.611

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  136 رقم) العربي  املغرب  »تجزئة 

»تجزئة) إلى) بوعرفة املغرب») (61200
بوعرفة)) (61200  -  213 رقم) بدر 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2022)تمت رقم)160.
593I

AMGHAR MOHAMED

MED SAKAN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

MED SAKAN  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 03/101 
تجزئة ليلى زنقة العلويين كاف املال 

- 31000 صفرو املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2091

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (10 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة ليلى زنقة العلويين) (101/03«
صفرو املغرب») (31000 (- كاف املال)
زنقة) ليلى  تجزئة  (101/03« إلى)
31000)صفرو)) (- العلويين كاف املال)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

2022)تمت رقم)358.
599I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الشركة العقارية إبن حيان
إعالن حتعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
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الشركة العقارية إبن حيان  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: زاوية 
شارع فاس وشارع حليلية - - طنجة  

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18031

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الحصص) ترقيم  على  املصادقة 

االجتماعية حن)1)إلى)1000
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الشريك) حمل  جدد  شركاء) إحالل 
و) بشير،) ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األحر بالسيد حممد ابن بشير-
حص7فى ابن بشير-حليمة ابن بشير-
نزهة ابن بشير-)نعيمة ابن بشير-نور)
بشير-) ابن  بشير-حسام  ابن  الدين 

عالء)ابن بشير
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
100.000,00درهم) رأسمال الشركة:)
اجتماعية) حصة  (1000 حن) حكون 
حوزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)
 611 بشير) ابن  حممد  يلي:) كما 
حصة اجتماعية و)59/3)حن أصل)2 
-)حص7فى ابن) حصص على الشياع)
 59/3 111)حصة اجتماعية و) بشير)
حن أصل)2)حصص على الشياع)-)نور)
الدين ابن بشير)31)حصة اجتماعية)
على) حصص  (2 أصل) حن  (59/1 و)
 31 بشير) ابن  حسام  (- الشياع)
حن أصل) (59/1 حصة اجتماعية و)
حممد) (- الشياع) على  حصص  (2
31)حصة اجتماعية) ابن بشير) عالء)
على) حصص  (2 أصل) حن  (59/1 و)
الشياع)-)حليمة ابن بشير)55)حصة)
 2 أصل) حن  (59/15 و) اجتماعية 
ابن) نزهة  (- الشياع) على  حصص 
 59/15 55)حصة اجتماعية و) بشير)
(- )حصص على الشياع) (2 حن أصل)
نعيمة ابن بشير)55)حصة اجتماعية)

)حصص على) (2 حن أصل) (59/15 و)

الشياع)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255529.

595I

BEST COMPTA SARL

TRANSFER TECHNOLOGIE
إعالن حتعدد القرارات

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE(4°(ETAGE(N°(7(،(93000،

TETOUAN MAROC

 TRANSFER TECHNOLOGIE

املحدودة) املسؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد»

شارع) االجتماعي:) حقرها  وعنوان 

املوحدين) اقاحة  امللكي  الجيش 

ت7وان) (93000  -  30 رقم) (8 ال7ابق)

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:)

.23291

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تصحيح خ7أ في اسم الشركة بدل)

 TRANSFER TECHNOLOGIE ( حن)

 TRANSFERTبـ تعوض 

 TECHNOLOGIE

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

حالءحة النظام األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

 TRANSFERT تأخذ الشركة تسمية)

TECHNOLOGIE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

09)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1516.

596I

jouid mohamed

DOHA PALACE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jouid mohamed
 rue  el(mesjid(app(n°3 errachidia
، 52000، ERRACHIDIA(MAROC
DOHA PALACE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 56 حكرر 
شارع عالل بن عبد هللا - 52150  

بودنيب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15115
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 DOHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PALACE SARL
حخبزة و) (: أرض الشركة بإيجاز)

حلويات.
عنوان املقر االجتماعي):)56)حكرر)
  52150 (- هللا) عبد  بن  عالل  شارع 

بودنيب املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
الرحمان) عبد  سماحي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (900 ( (:

للحصة.
 900 ( (: السيد سماحي املص7فى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد سماحي عبد العزيز):))200 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الرحمان) عبد  سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب.

املص7فى) سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب.
العزيز) عبد  سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الرحمان) عبد  سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب
املص7فى) سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب
العزيز) عبد  سماحي  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا))

املحمدي)52150))بودنيب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2022)تمت رقم)15115.

591I

KAOUN

 EQUIPEMENTS MENAGER
FETWAKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EQUIPEMENTS MENAGER
FETWAKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة رقم 93 املحاحيد حراكش - 
90000 حراكش  حغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121903

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EQUIPEMENTS MENAGER

.FETWAKA

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األجهزة اإللكترونية

الراديو) أجهزة  يصنع  تاجر 

للصوت) وحلحقاتها  والتلفزيون 

والصورة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- املحاحيد حراكش) (93 النهضة رقم)

90000)حراكش))حغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: لهداوي) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: لهداوي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد الهداوي عنوانه(ا))

املحاحيد) (91 رقم) النهضة  تجزئة 

حراكش)90000)حراكش املغرب.

لهداوي عنوانه(ا)) السيد لحسن 

املحاحيد) (93 رقم) النهضة  تجزئة 

حراكش)90000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حممد الهداوي عنوانه(ا))

املحاحيد) (91 رقم) النهضة  تجزئة 

حراكش)90000)حراكش املغرب

السيد لحسن الهداوي عنوانه(ا))

املحاحيد) (93 رقم) النهضة  تجزئة 

حراكش)90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تمت رقم)

.-

598I

 MOGADOR(حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة ت س ب ت انترناسيونال 
TSBT INTERNATIONAL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال7ابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 99000، 
الصويرة املغرب

شركة ت س ب ت انترناسيونال 
TSBT INTERNATIONAL  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي عند شركم 
حوطادور بيزنيس سنتر بالشقة 

بال7ابق الثاني تجزئة البميرة رقم 
5-950 شارع العقبة الصويرة - 

99000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6263
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 TSBT انترناسيونال) ت  ب  س  ت 

. INTERNATIONAL
بيع حواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

التجميل بالتقسيط
التصدير و االستيراد
تاجر بصفة عاحة).

عند) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شركم حوطادور بيزنيس سنتر بالشقة)
رقم) البميرة  تجزئة  الثاني  بال7ابق 

(- الصويرة) العقبة  شارع  (5-950
99000)الصويرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بلكا  توفيق  السيد 
سويسرا)00000 0000)سويسرا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بلكا  توفيق  السيد 
سويسرا)000 000)سويسرا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)296.

599I

omri compta sarl au

AICHA LARA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
  AICHA LARA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
سريمة قيادة قصر بجير قيادة 

سيدي سالحة قصر الكبير - 92000  
قصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3993

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AICHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. LARA TRANS SARL

ناقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األفراد نيابة عن اآلخرين.
)االستيراد)/)التصدير

)التداول
ناقل البضائع نيابة عن الغير.

)أعمال حتنوعة
الصعيدين) على  الركاب  نقل 

املحلي والدولي.
والدولي) الوطني  البري  النقل 

للبضائع.
تأجير أي وسيلة نقل.

شراء)وبيع جميع وسائل النقل
-)التجارة العاحة والتوزيع والشراء)
والبيع والتمثيل واالستيراد والتصدير)

ألي حادة أو بضائع.
املشاركة أو االهتمام بأي شكل) (
لغرض) شركة  أي  في  األشكال  حن 

حماثل أو ذي صلة.
إدارة) (، تأجير) (، حيازة) (، إنشاء) (
(، تأجير) (، األعمال) لجميع  إيجار 
املؤسسات) جميع  تشغيل  (، تركيب)
والشركات واملصانع والورش املتعلقة)

بأي حن األنش7ة املحددة.
)ق7ع أيار

)املنتجات الغذائية
ونقل) واستغالل  وحيازة  أخذ 
االختراع) وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش7ة.
)املشاركة املباشرة أو أير املباشرة)
للشركة في جميع املعاحالت املالية أو)
العقارية أو األوراق املالية وفي جميع)
الصناعية) أو  التجارية  املؤسسات 
التي قد تكون حرتب7ة بغرض الشركة)

أو أي أرض حشابه أو ذي صلة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سريمة قيادة قصر بجير قيادة سيدي)
)قصر) (92000 (- سالحة قصر الكبير)

الكبير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة سلوى كلة)):))950)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد احمد عنان)):))550)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( كلة) سلوى  السيدة 
 92000  1505 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.
السيد احمد عنان))عنوانه(ا))دوار)
سريمة قيادة قصر بجير قيادة سيدي)
قصر) (92000 الكبير) قصر  سالحة 

الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد احمد عنان))عنوانه(ا))دوار)
سريمة قيادة قصر بجير قيادة سيدي)
قصر) (92000 الكبير) قصر  سالحة 

الكبير املغرب
عنوانه(ا)) ( كلة) سلوى  السيد 
 92000  1505 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أشت)2022)تمت رقم)919.
550I

ائتمانية حوحن

STE TRV IDRISSI HOUDA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حوحن
تجزئة الوحدة شارع حممد الخاحس 
رقم 163 حكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
STE TRV IDRISSI HOUDA شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد رقم 80 - 61252 تالسينت 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1095

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRV IDRISSI HOUDA
:)حقاول في) أرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة و البناء
االشغال الفالحية

تاجر في اللوازم املكتبية.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تالسينت) (61252  -  80 الجديد رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هدى) عيناني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) هدى  عيناني  السيدة 
 61252 تالسينت) املسيرة  حي 

تالسينت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هدى  عيناني  السيدة 
 61252 تالسينت) املسيرة  حي 

تالسينت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2022)تمت رقم)216.
551I

Audimi

IMPOGOODEX
إعالن حتعدد القرارات

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

IMPOGOODEX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 

رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 

ب ، ال7ابق 2، حكتب رقم 9، - - 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.506059
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
-)تعديل املادة)2)حن النظام األسا�ضي)

بعد تغيير أرض الشركة،
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
-)تعديل املادة)3)حن النظام األسا�ضي)
للشركة))بعد تغيير االسم القانوني إلى)
»AGRINAIRY»)شركة ذات املسولية)

املحدودة ذات الشريك))الوحيد)؛
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
حن النظام) (8 و) (1 تعديل املادتين) (-
سهم) (1000 ( تفويت) بعد  األسا�ضي 
الرحيم) عبد  نصيبي  السيد  يمتلكها 

لصالح السيد نعيري نبيل)؛
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
(: للشركة) الوحيد  املسير  استقالة  (-
وتعيين) الرحيم  عبد  نصيبي  السيد 
وحيد) كمسير  نبيل  نعيري  ( السيد)

لفترة أير حمددة)؛
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)

-))تميين النظام األسا�ضي للشركة.)
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
حايلي:)الغرض حن الشركة في املغرب)
الزراعي) االستغالل  هو:) والخارج 
الزراعية) املزارع  وإدارة  تشغيل  ؛)
والنباتات) والحبوب  الخضار  ؛)
املاشية) وتربية  إنتاج  إلخ.) الع7رية،)
وتصدير) استيراد  واملاعز...) واألأنام 
؛) املنتجات) أنواع  جميع  وتسويق 
بجميع) والوساطة  التجاري  التمثيل 
أشكالها)؛)وعموحا،)أي عملية تتصل)
أي) أو  الحيوانية،) والثروة  بالزراعة 
أو) حنقولة،) أير  أو  حنقولة  عملية 
قد) حالية،) أو  تجارية،) أو  صناعية،)
تكون لها صلة حباشرة أو أير حباشرة)
بهذا املوضوع أو قد تيسر تمقيقه أو)

تنميته.

بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
 »AGRINAIRY« هو) الشركة  اسم 
شركة ذات املسولية املحدودة ذات)

الشريك))الوحيد.
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قدم السيد نعيري نبيل إلى الشركة))
درهم) ((100.000) ألف) حائة  حبلغ 

نقدا.
بند رقم)8:)الذي ينص على حايلي:))
حائة ألف)(100.000))درهم هو رأس)
حال الشركة))حقسم إلى ألف)(1000) 
درهم) ((100) حائة) بقيمة  سهم 
 1000 إلى) (1 حن) حرقمة  حنها،) لكل 
نعيري) للسيد  بالكاحل  وحخصصة 

نبيل.
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 
أير) ملدة  الشركة،) إدارة  يتم  حايلي:)
نعيري) السيد  قبل  حن  (، حمدودة)
في) املزداد  (، الجنسية) حغربي  نبيل،)
شارع) في  واملقيم  (،20/09/1983
(،GH1 نفيس،عمارة) ،اقاحة  سبتة)

ال7ابق)2)رقم)11،)املحمدية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833289.
552I

فيسكونت خدحات

THERMANOR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيسكونت خدحات
شارع حممد حجاج ت7وان، 93090، 

ت7وان املغرب
THERMANOR شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن التاني حجمع السكني واد لو 
سنتير  واد لو 93000 ت7وان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31929

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
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القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THERMANOR
أرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستراد املعدات االلكترونية..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن التاني حجمع السكني واد لو)
سنتير))واد لو)93000)ت7وان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: حسناء) العربتي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حسناء) العربيتي  السيدة 
عنوانه(ا))شارع حممد حجاج رقم5- 

93000)ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حسناء) العربيتي  السيدة 
عنوانه(ا))شارع حممد حجاج رقم.5 

93000)ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
15)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1590.

553I

la sincérité(إنتمائية(

PLANET SYSTEM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حالءحة النظام األسا�ضي للشركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

30000، فاس املغرب

PLANET SYSTEM »شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: رقم 18 
زنقة سبتة أطلس فاس - 30000 

فاس املغرب.
»حالءحة النظام األسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25359
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يوليوز)2022
األسا�ضي) النظام  حالءحة  تقرر 
القانون:) حقتضيات  حع  للشركة 
بيع) نتيجة  األسا�ضي  النظام  حالئمة 

الحصص اإلجتماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9110.
559I

ائتمانية)»حكتب الدراسات كنتوس»)ش.ذ.م.م)

»حكتب حعتمد حن طرف الدولة»

 SMART CLIMATE
TRANSITION

إعالن حتعدد القرارات

ائتمانية »حكتب الدراسات كنتوس» 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 9، أكدال 
الرباط ، 10090، الرباط املغرب

  SMART CLIMATE TRANSITION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: أكدال، 
22 زنقة واد زيز، رقم 01، عند 
كينتوس كوم - 10090 الرباط 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.159003

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  في  زيادة  حايلي:)
ليصبح) درهم  (50000.00 بمبلغ)

100000.00)درهم.

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة حدير الشركة السيد حممد)

بوسعيد.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
السيد) للشركة  جديد  حدير  تعيين 

رشيد الناصري.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) الوحيد  الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

ش.ذ.م.م.
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
االسا�ضي) القانون  على  املصادقة 
للشركة في شكله الجديد)*ش.ذ.م.م*.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
حايلي:)حدد راسمال الشركة في حبلغ)
 1000 إلى) حجزأة  100000درهم 
للحصة) درهم  (100 فئة) حن  حصة 
السيد) كالتالي:) حقسمة بين الشركاء)
500)حصة،)والسيد) حممد بوسعيد)

رشيد الناصري)500)حصة.
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 
قرار) صدور  وحتى  اآلن  حن  حايلي:)
جديد حن قبل الشركاء،)يدير الشركة)
في) املقيم  الناصري،) رشيد  السيد 
(، (320 رقم) شارع بئرأنزاران،) تنغير،)
حن حواليد تنغير) الجنسية حغربية،)
لب7اقة) وحاحل  (،9-10-1992 في)

.PA150991(التعريف رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126936.
555I

AUDEXIA CONSULTING

PHARMACIE BOUALAM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE BOUALAM شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع حي 
سوارت 5 رقم 59 عين برجا الدار 
البيضاء - 36500 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

592581
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نونبر) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE BOUALAM
أرض الشركة بإيجاز):)الصيدلية

شراء)وبيع األدوية).
عنوان املقر االجتماعي):)شارع حي)
الدار) برجا  عين  (59 رقم) (5 سوارت)
البيضاء) الدار  (36500 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 190.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.900 ( (: بوعالم) احينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1900 (: بوعالم) احينة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوعالم  احينة  السيدة 
زاوية شارع الروي�ضي وشارع كورليس)
 11 شقة) (،2 ال7ابق) (،C الدرج) (–

11920)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوعالم  احينة  السيدة 
زاوية شارع الروي�ضي وشارع كورليس)
 11 شقة) (،2 ال7ابق) (،C الدرج) (–

11920)الدار البيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حاي)2022)تمت رقم)823531.
556I

AUDEXIA CONSULTING

 PHARMACIE DE L’H0PITAL
MOHAMED 5

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN
 CASABLANCA165( ،( 20042،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE DE L’H0PITAL
MOHAMED 5)شركة ذات حسؤلية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد
أقاحة) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
(- حممدي) حي  (62 رقم) املوحدين 

11300)الدار البيضاء)املغرب
حسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

599903
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نونبر) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE DE L’H0PITAL

.MOHAMED 5
أرض الشركة بإيجاز):)صيدلية
شراء)وبيع األدوية الصيدالنية.

أقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- حممدي) حي  (62 رقم) املوحدين 

11300)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 590.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

الدين) شهاب  حكيمة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.900 ( (:

للحصة).
(: الدين) شهاب  حكيمة  السيدة 

5900)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الدين) شهاب  حكيمة  السيدة 
ال7ابق) (، سهام) اقاحة  (1 عنوانه(ا))
كاليفورني) (- (11 شارع) (، (5 شقة) (، (2

36500)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الدين) شهاب  حكيمة  السيدة 
ال7ابق) (، سهام) اقاحة  (1 عنوانه(ا))
كاليفورني) (- (11 شارع) (، (5 شقة) (، (2

36500)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831281.

551I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

YOUR HOME
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاوحة رقم 1 حي الوحدة  
ال7ابق 2 حكتب رقم 3 ، 28800، 

املحمدية املغرب
YOUR HOME »شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: 211 
زنقة 11 الحسنية 1 شارع املقاوحة 
املحمدية - 28800 املحمدية املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12119
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 MA’ADEN ALUMINIUM

COMPANY

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1519.
558I

GLOFID

UNI-PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة ال7ابق 

الثاني الرقم 9 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

UNI-PARK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15شارع 
11 يناير ال7ابق األول الشقة ر169 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551615
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
UNI- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARK
أرض الشركة بإيجاز):)اإليجارات)

و إدارة اإليجارات.
15شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)
11)يناير ال7ابق األول الشقة ر169 - 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: املولى) السيد سبيل عبد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد سبيل عبدل7يف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد سبيل عبد املولى عنوانه(ا))
درج و) (2 زنقة إبن كتير إقاحة املولد)

الدار) (20000 املعاريف) الشقة10)

البيضاء)املغرب.

عبدل7يف) سبيل  السيد 

و) عمارة  (2 املولد) إقاحة  عنوانه(ا))
املعاريف)) كتير  إبن  زنقة  (35 شقة)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد سبيل عبد املولى عنوانه(ا))
درج و) (2 زنقة إبن كتير إقاحة املولد)

الدار) (20000 املعاريف) الشقة10)

البيضاء)املغرب

عبدل7يف) سبيل  السيد 

و) عمارة  (2 املولد) إقاحة  عنوانه(ا))
املعاريف)) كتير  إبن  زنقة  (35 شقة)

20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832252.

559I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

INRZAF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 ال7ابق 2  رقم 391 شارع 

املغرب العربي حي الوحدة ورزازات ، 

95000، ورزازات املغرب

INRZAF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

اسلداي اأرم نوكدال - 95253 

ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11861

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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)عمران)) (ة))حممد) تفويت السيد)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (22 بتاريخ) اورحو  سليمان 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)299.
560I

VFC MOROCCO

 PEARL FOR TRADING AND
INVESTMENT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VFC MOROCCO
 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC
 PEARL FOR TRADING AND

INVESTMENT  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  91 شارع 
عمر إبن العاص إقاحة إسماعيل 

املكتب رقم 09  - 19000  القني7رة  
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66119

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PEARL FOR TRADING AND

. INVESTMENT
أرض الشركة بإيجاز):)اإلستراد و)

التجارة
بيع املعدات الرياضية

عنوان املقر االجتماعي):))91)شارع)
إسماعيل) إقاحة  العاص  إبن  عمر 
09  - 19000))القني7رة)) املكتب رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الجواني) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد ياسين الجواني عنوانه(ا))
الرباط) إضافي  (2 النهضة) حي  (585

10000))الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
املصلوت)) رضا  رشيد  السيد 
 2 1)شارع الصنوبر تدارت) عنوانه(ا))

80000))أكادير))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92120.
561I

FIDUTRACO CONSULTING

APPEL›SWISS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
APPEL›SWISS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 ال7ابق الرابع - 
20130 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599925
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.APPEL’SWISS
حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اتصال هاتفي.
زنقة) (2 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ال7ابق الرابع) (12 الصنوبر الشقة)

20130)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد أنس الخيدر):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الخيدر  أنس  السيد 
51390)باأني) 15)شارع دوبوا دوأوا)

سور سولكس)-)-)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الخيدر  أنس  السيد 
51390)باأني) 15)شارع دوبوا دوأوا)

سور سولكس)-)-)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حاي)2022)تمت رقم)825119.
562I

MOGADOR GESTION

LES BLOTS D›ESSAOUIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

LES BLOTS D›ESSAOUIRA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
احشاش جماعة سيدي كاوكي تمنار  

- 99000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6259

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLOTS D’ESSAOUIRA
:)حقاول في) أرض الشركة بإيجاز)
تسيير املعاحالت التجارية و الخدحات)

(دار الضيافة).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احشاش جماعة سيدي كاوكي تمنار))

- 99000)الصويرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 GAUTHIER YANNICK السيد)
BAPTISTE(:((490)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
 JOLIBOIS السيدة)
 FREDERIQUE( CHANTAL( :( ( 510

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 GAUTHIER YANNICK السيد)
احشاش) دوار  عنوانه(ا)) (BAPTISTE
 99000 ( جماعة سيدي كاوكي تمنار)

الصويرة املغرب.
 JOLIBOIS السيدة)
 FREDERIQUE CHANTAL
جماعة) احشاش  دوار  عنوانه(ا))
سيدي كاوكي تمنار))99000)الصويرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 GAUTHIER YANNICK السيد)
احشاش) دوار  عنوانه(ا)) (BAPTISTE
 99000 ( جماعة سيدي كاوكي تمنار)

الصويرة املغرب
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 JOLIBOIS السيدة)
 FREDERIQUE CHANTAL
جماعة) احشاش  دوار  عنوانه(ا))
سيدي كاوكي تمنار))99000)الصويرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)291/2022.
563I

STE FICOGEMISS

STE RENT KASSEM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 ال7ابق السفلي حي بام، 33250، 

حيسور املغرب
STE RENT KASSEM شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  ال7ابق 
الثاني قسارية حممد الدرة شارع 
حوالي احفيظ حيسور  - 33250  

حيسور  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2223
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENT KASSEM
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق).
ال7ابق) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع) الدرة  حممد  قسارية  الثاني 
  33250 (- ( حيسور) احفيظ  حوالي 

حيسور))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قاسمي) حممد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) قاسمي  حممد  السيد 
تانديت)12)افري7يسة اوطاط الحاج)

33250)حيسور املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قاسمي  حممد  السيد 
تانديت)12)افري7يسة اوطاط الحاج)

33250)حيسور املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2022)تمت رقم)969.
569I

IDEA TOWN MA

IDEA TOWN MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 IDEA(TOWN(MA  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية.
رقم القيد في السجل التجاري : 

92333
برأسمال 00 ,000 .100 درهم

املقر اإل جتماعي : العرفان ج ح  31 
عمارة 316 ال7ابق الثالث رقم 15 

- طنجة.
حل الشركة

)بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (01 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ رأسمالها) ( (IDEA TOWN  MA
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
31)عمارة) ( :)العرفان ج ح) اإلجتماعي)
316)ال7ابق الثالث رقم)15)-)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)انعدام النشاط.
و حدد حقر التصفية ب):)العرفان)
ال7ابق الثالث) (316 31)عمارة) ( ج ح)
(: طنجة املغرب نتيجة ل) (- (15 رقم)

انعدام النشاط.

و عين:
و) احغيلي  أيوب  السيد(ة))
الغرفة) تجزئة  (2 البرانص) عنوانه(ا))
 90000  11 زنقة ورأة أحمد رقم) (2

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (30 بتاريخ) ب7نجة  التجارية 

2022)تمت رقم)6191
نسخة قصد اإلطالع املسير.

565I

facompta

ماركة بالنكا بتيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

facompta
30 زنقة كمال حممد ال7ابق 

االول الدارالبيضاء الدارالبيضاء، 
maroc 20000، الدار البيضاء
حاركة بالنكا بتيمو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 03 

زنقة ايت ورير شارع حوالي يوسف 
ال7ابق 2  الدارالبيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.996931

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 أكتوبر) (13 في) املؤرخ 
شركة) بتيمو  بالنكا  حاركة  حل 
حبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
ايت) زنقة  (03 اإلجتماعي) حقرها 
  2 ورير شارع حوالي يوسف ال7ابق)
الدارالبيضاء) (20000 الدارالبيضاء)
املغرب نتيجة اللخسائر املتوالية على)
الشركة وتأكد عجزها عن االستمرار.

و عين:
و) الكوداحي  ( هشام) السيد(ة))
عنوانه(ا))عمارة)19)شقة)10)ال7ابق)
 20000 البيضاء) النواصر  س  م  (2

(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)
للشركة.

و) اس7يلي  ( ( سميرة) السيد(ة))
س) م  الداخلة  تجزئة  عنوانه(ا))
 20000 االلفة) (91 رقم) عمارة  (2
(ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)13)أكتوبر)2021)وفي)03)زنقة)
ايت ورير شارع حوالي يوسف ال7ابق)

2  - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حاي)2022)تمت رقم)996931.

566I

TENDANCE VISION

TENDANCE VISION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TENDANCE VISION
211 زنقة الحسنية 1 شارع املقاوحة 

، 28810، املحمدية املغرب
TENDANCE VISION شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 زنقة 
الحسنية 1 شارع املقاوحة، - 28810 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31119
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TENDANCE VISION
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وكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
إنتاج سمعي بصري

أصلية) فيديو  حقاطع  إنتاج  (-
وأفالم إبداعية

التقاط الفيديو والصور
إنتاج األفالم والفيديو.

عنوان املقر االجتماعي):)211)زنقة)
الحسنية)1)شارع املقاوحة،)-)28810 

املحمدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: املعا�ضي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) املعا�ضي  حمزة  السيد 
بني يخلف) (868 2)رقم) تجزءة الفتح)

28810)املحمدية))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) املعا�ضي  حمزة  السيد 
بني يخلف) (868 2)رقم) تجزءة الفتح)

28810)املحمدية))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1963.
561I

زوبير بوتغماس

 STE DROGUERIE
SOLUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE DROGUERIE SOLUTION

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي تيزي وسلي 
املركز تازة - 35000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6313

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 STE DROGUERIE SOLUTION
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (SARL
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي تيزي)
وسلي املركز تازة)-)35000)تازة املغرب)

نتيجة ل):)انعدام املردودية.
و حدد حقر التصفية ب تيزي وسلي)

املركز تازة)-)35000)تازة املغرب.)
و عين:

قجوان) ( الجالل) عبد  السيد(ة))
تازة) املركز  وسلي  تيزي  عنوانه(ا)) و 
(ة)) كمصفي) املغرب  تازة  (35000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)311.
568I

FORMAFID CONSEIL

PHARMACIE CHADID
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
PHARMACIE CHADID شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز اوالد 
فارس  - 26050 ابن احمد  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1135

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE CHADID

أرض الشركة بإيجاز):)صيدلية).

عنوان املقر االجتماعي):)حركز اوالد)

فارس))-)26050)ابن احمد))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد يوسف شديد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد يوسف شديد)

بلوك بام)1))رقم)110)حركز اوالد احرح))

26050)ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد يوسف شديد)

بلوك بام)1))رقم)110)حركز اوالد احرح)

26050)ابن احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( احمد) ببن  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)20/22.

569I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

الشركة العقارية بني قاسم
إعالن حتعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب

الشركة العقارية بني قاسم »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: زاوية 

شارع فاس وشارع حليلية - - طنجة  

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16315
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الحصص) ترقيم  على  املصادقة 

االجتماعية حن)1)إلى)500
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الشريك) حمل  جدد  شركاء) إحالل 
و) بشير،) ابن  الرحمان  عبد  املتوفى 
يتعلق األحر بالسيد عبد السالم ابن)
الدين) نور  (- خديجة شرودة) بشير-)
حممد) بشير-) ابن  بشير-حسام  ابن 

عالء)ابن بشير
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
الشريك) حمل  جدد  شركاء) إحالل 
و) بشير،) ابن  السالم  عبد  املتوفى 
يتعلق األحر بالسيد حممد ابن بشير-
حص7فى ابن بشير-حليمة ابن بشير-
نزهة ابن بشير-)نعيمة ابن بشير-نور)
بشير-)) ابن  بشير-حسام  ابن  الدين 

حممد عالء)ابن بشير
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
رأسمال الشركة:)500.000,00)درهم)
اجتماعية) حصة  (500 حن) حكون 
حوزعة) للحصة  درهم  (1000 بقيمة)
 219 بشير) ابن  حممد  يلي:) كما 
حن) (59/6 ( و) اجتماعية  حصة 
و)) الشياع  على  حصص  (2 أصل)
حصص) (3 أصل) حن  (11669/509
على الشياع)-)حص7فى ابن بشير)69 
حصة اجتماعية و)59/6)حن أصل)2 
حصص على الشياع و)11669/509 
حن أصل)3)حصص على الشياع)-)نور)
الدين ابن بشير)31)حصة اجتماعية)
حصص على) (2 حن أصل) (59/11 و)
أصل) حن  (11669/2085 و) الشياع 
-)حسام ابن) 3)حصص على الشياع)
 59/11 31)حصة اجتماعية و) بشير)
حصص على الشياع و) (2 حن أصل)
حصص) (3 حن أصل) (11669/2085
ابن) عالء) حممد  ( (- الشياع) على 
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 59/11 31)حصة اجتماعية و) بشير)
حصص على الشياع و) (2 حن أصل)
حصص) (3 حن أصل) (11669/2085
 32 حليمة ابن بشير) (– على الشياع)
حصة اجتماعية و)59/3)حن أصل)2  
حصص على الشياع و)11669/252 
(- الشياع) حصص على  (3 حن أصل)
32)حصة اجتماعية) نزهة ابن بشير)
حصص على) ( (2 حن أصل) (59/3 و)
 3 حن أصل) (11669/252 الشياع و)
ابن) نعيمة  ( (- الشياع) على  حصص 
 59/3 اجتماعية و) ( 32)حصة) بشير)
)و) 2))حصص على الشياع) حن أصل)
حصص) (3 أصل) حن  (11669/252
 10 ( خديجة شرودة) (- الشياع) على 
 11669/3695 حصص اجتماعية و)

حن أصل)3))حصص على الشياع))))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255531.
510I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CONITEX MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

CONITEX MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة رقم 
1 عمارة رقم 91 جت سكن بنسركاو 

أكادير - 80000 أكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
CONITEX MAROC))حبلغ رأسمالها)
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي شقة رقم)1)عمارة رقم)91 
 80000 (- جت سكن بنسركاو أكادير)
أكادير املغرب نتيجة ل):)قفل الشركة.
حركب) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
ال7ابق الثاني حكتب) (1 إتران عمارة)
الجماعة الحضرية الدشيرة) (31 رقم)
الجهادية)-)86360)الدشيرة الجهادية)

املغرب.)
و عين:

و) اوزال  ( ابراهيم) ( السيد(ة))
 2828 رقم) تيليال  حي  عنوانه(ا))
80000)أكادير املغرب) تيكوين أكادير)

كمصفي)(ة))للشركة.
و) القد�ضي  ( رشيد) السيد(ة))
عنوانه(ا))بلوك ل رقم)99)حي الهدى)
أكادير)80000)أكادير املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)115853.
511I

GENERAL DE COMPTABILITE

 PARC POMMIER
D›AMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع حممد اديوري حكاتب زالغ 
ال7ابق التاني الرقم 5 فاس ، 

30000، فاس املغرب
 PARC POMMIER D›AMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي بالد امل7ع 
اوالد ال7يب فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65053

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  PARC POMMIER D’AMOUR
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي بالد امل7ع)
فاس) (30000 (- فاس) ال7يب  اوالد 
املغرب نتيجة ل):)عدم تمقيق الهدف)

االسا�ضي حن تأسيس الشركة.
و حدد حقر التصفية ب بالد امل7ع)
فاس) (30000 (- فاس) ال7يب  اوالد 

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))السغروشني))عبد الغني)
بالد امل7ع اوالد ال7يب) و عنوانه(ا))
فاس املغرب كمصفي) (30000 فاس)

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9098.
512I

حوثق

ِرَيا َصيان
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حوثق
الحي الشتوي، إقاحة وردة »س» 

شارع اإلحام أبو حنيفة ال7ابق األول 
رقم 9 حراكش ، 90000، حراكش 

املغرب
ِرَيا َصيان شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية، تقاطع شارع حوالي الحسن 

و شارع حممد السادس، اقاحة 
البردعي عمارة ب شقة رقم 2 - 

90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121913
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) تم إعداد  (2022 يوليوز) (01
 األسا�ضي لشركة ذات حسؤلية حمدودة
ذات الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
ِرَيا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

َصيان.
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري و جميع املعاحالت التجارية و)
كراء،) شراء،) تبادل،) بيع،) (: العقارية)

بناء،)ترحيم و تأجير و أيره.)
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحرية،)تقاطع شارع حوالي الحسن و)
شارع حممد السادس،)اقاحة البردعي)
 90000  -  2 رقم) شقة  ب  عمارة 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ياسين) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ياسين  حممد  السيد 
ساحل) (3091 ص.ب) (18 ابيدجان)
العاج)3091)ابيدجان ساحل العاج.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ياسين  حممد  السيد 
ساحل) (3091 ص.ب) (18 ابيدجان)

العاج)3091)ابيدجان ساحل العاج
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138283.
513I

Global Sharp Consulting

FORGET FLAMMES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Global Sharp Consulting
حركز األعمال أ حممد الخاحس، 
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زاوية شارع حممد الخاحس وزنقة 
ألبرت األول، ال7ابق التاسع، حكتب 
رقم 903 الدار البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
FORGET FLAMMES شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي فضاء 
ابواب انفا 3 شارع باب حنصور 

ال7ابق االول حكتب رقم 3 -  20250 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.900.000«
 1.500.000« إلى) درهم») (100.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831968.

519I

ADVOLIS

BIOUI TRAVAUX
إعالن حتعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

BIOUI TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: دوار 
السناينة جماعة اسلي  - 60000 

وجدة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16331

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
ياحنة) قي�ضي  السيدة  وهبت  حايلي:)
100.000)حصة لفائدة السيد بعوي)
-)وهبت السيدة بعيوي) عبد الرحيم)
لفائدة) حصة  (100.000 فاتمة)

السيد بعوي عبد الرحيم
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تمويل  حايلي:)
للشركة حن)»)شركة ذات املسؤولية)
الى)»)شركة ذات حسؤلية) املحدودة»)

حمدودة ذات الشريك الوحيد)»
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
العام) الجمع  أعضاء) اتفق  حايلي:)
القانوني) تميين  على  وباالجماع 

االسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي) بند رقم القانون االسا�ضي:)
القانون) تميين  حايلي:) على  ينص 

االسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1109.
515I

SOCAGECOM SARL

بوابة االستيراد والتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCAGECOM SARL
29 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجاحع قرب حسجد العتيق 29 زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجاحع 

قرب حسجد العتيق، 25000، 
خريبكة املغرب

بوابة االستيراد والتصدير شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 89 تجزئة 
ابوبكر الصديق - خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1303

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)2022)تقرر حل)
بوابة االستيراد والتصدير شركة ذات)

رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي)89)تجزئة ابوبكر الصديق)

خريبكة املغرب) (25000 (- خريبكة) (-

نتيجة القفال الشركة.

و عين:

السيد(ة))هشام))حزيم و عنوانه(ا))

08)عمارة قسو حي م.ش.ف)-)خريبكة)

25000)خريبكة املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

بتاريخ)11)يوليوز)2022)وفي)89)تجزئة)

 25000 (- خريبكة) (- ابوبكر الصديق)

خريبكة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)361.

516I

AMOURI CONSULTING

PROXY MARKET
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

ال7بيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

PROXY MARKET

 21 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)

أنور) ( السيد(ة)) أع7ى  (2021 نونبر)

العسري الحاحل)(ة))للب7اقة الوطنية)

بالسجل) املسجل  (G111151 ( ( رقم)

التجاري)151269)باملحكمة التجارية)

لألصل) الحر  التسيير  حق  ب7نجة 

(، القرب) سوق  ب  الكائن  التجاري 

(- ابن عجروم) شارع  (، (2 ليليا) حبنى 

للسيد(ة)) املغرب  ( طنجة) (90020

للب7اقة) (ة)) إبراهيم التيهالي الحاحل)

 1 ملدة) ( (JE201569 ( ( رقم) الوطنية 

و) (2021 نونبر) (21 حن) تبتدئ  سنة 

تنتهي في)26)نونبر)2022)حقابل حبلغ)

شهري)5.000))درهم.

511I

la sincérité(إنتمائية(

EPICERIE TABAC NAKHIL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

30000، فاس املغرب
EPICERIE TABAC NAKHIL شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 2 

زنقة عبد الحميد إبن باديس حلعب 
الخيل - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13911
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EPICERIE TABAC NAKHIL
:)بيع املواد) أرض الشركة بإيجاز)

الغدائية بالتسقيط
بيع التبغ).

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الحميد إبن باديس حلعب)

الخيل)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
يقدم) (: السيد أوصالي عبد هللا)
جميع) للشركة  الوحيد  املساهم 
الفردية) حلكيته  وخصوم  أصول 
التجزئة) تاجر  نشاط  تمارس  التي 
في) واملسجلة  (، التبغ) وبيع  لألأذية 
السجل التجاري))تمت الرقم)66812 
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بموجب) املساهمة  هذه  تقديم  يتم 
النظام التفضيلي الذي وضعه قانون)
حادته) في  سيما  وال  العام  الضرائب 
ا)،)ووفًقا لشرط األهلية لهذا)

ً
161)ثالث

وتقدر قيمة هذه) النظام التفضيلي.)
درهم) (200.000.00 املساهمة بمبلغ)
(حائتي ألف درهم))،)في ضوء)التقرير)
الذي أعده السيد بن كيران حممد)
حدقق االشتراكات املعين حن) (، نبيل)
 100 بقيمة) الوحيد  املساهم  قبل 

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد أوصالي عبد هللا عنوانه(ا))
 30000 زنقة املشماش حي زازا) (301

فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد أوصالي عبد هللا عنوانه(ا))
 30000 زنقة املشماش حي زازا) (301

فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3269.
518I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

MOKAMA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MOKAMA PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551101
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOKAMA PRO
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
إقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البسمة)2)عمارة)2)رقم)8)عين السبع)
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة اشهل سلوى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد اشهل عبدالرزاق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سلوى  اشهل  السيدة 
حي الرحماني زنقة)13)رقم)31)سيدي)

حوحن)20000)الدارالبيضاء)املغرب.
عبدالرزاق) اشهل  السيد 
 13 زنقة) الرحماني  حي  عنوانه(ا))
 20000 حوحن) سيدي  (31 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سلوى  اشهل  السيدة 
حي الرحماني زنقة)13)رقم)31)سيدي)

حوحن)20000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833399.
519I

Mckenzo(&(co

saket group sarl 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mckenzo & co
 Bd(Mohamed(V 343 1ere

 étage(bureau(n° 1 Beni(mellal،
23000، Beni(mellal(Maroc

 saket group sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم حي حفتاح إقاحة حي إداري 

سابق الجديد 2-12  بني حالل 
23000 بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12901

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 saket ( (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.group sarl
حؤسسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

تعليمية خاصة)
شركة اعمال حختلفة و إنشاءات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إداري) حي  إقاحة  حفتاح  حي  السالم 
حالل) بني  ( (2-12 الجديد) سابق 

23000)بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد الساكت عبد العالي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: ( حممد) الساكت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العالي) عبد  الساكت  السيد 
 20 شارع) ويزران  تجزئة  عنوانه(ا))
بني) (23000 ( بني حالل) (1 أشت رقم)

حالل))املغرب.
السيد الساكت حممد))عنوانه(ا))
والد) حماحة  والد  يوسف  والد  دوار 
سعيد الواد)23000)بني حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

العالي) عبد  الساكت  السيد 
 20 شارع) ويزران  تجزئة  عنوانه(ا))
بني) (23000 ( بني حالل) (1 أشت رقم)

حالل))املغرب
السيد الساكت حممد))عنوانه(ا))
والد) حماحة  والد  يوسف  والد  دوار 
سعيد الواد)23000)بني حالل))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)993.
580I

ZODIREC Consulting

MWD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ZODIREC Consulting

RUE(AL(BATINIA, EX- ,96
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MWD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE AL   وعنوان حقرها اإلجتماعي
 BATINIA, EX-RUE(BOUCHER,

 DERB(GHALLEF, MAARIF
 46 CASABLANCA 20370

الدارالبيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.921135

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حفاد) ( اسماء) (ة)) تفويت السيد)
800)حصة اجتماعية حن أصل)800 
حصة لفائدة))السيد)(ة))عبدالصمد))

الفدو�ضي بتاريخ)20)يونيو)2022.
العلج) ايمان  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (1.100
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.100
 20 بتاريخ) الفدو�ضي  عبدالصمد 

يونيو)2022.
تفويت السيد)(ة))حممد الشرايبي)
اجتماعية حن) حصة  (1.100 عجاج)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.100 أصل)
 20 عبدالصمد الفدو�ضي بتاريخ) (ة))

يونيو)2022.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832325.

581I

ARABIA OF ELEVATORS

 ARABIA « العربية للمصاعد 
»OF ELEVATORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ARABIA OF ELEVATORS
 Rue Soumaya

 RésidenceShehrazade 3, 5ème
 étage, N°22 Palmiers ، 20000،

CASABLANCA maroc
 ARABIA « العربية للمصاعد 
OF ELEVATORS» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
سمية إقاحة شهرزاد 3 إقاحة  

ال7ابق 5،رقم 22 النخيل 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
538115

 09 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ARABIA OF (« للمصاعد) العربية 

.»ELEVATORS
-جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وصيانة) وصيانة  وإصالح  وتركيب 

جميع أنواع املصاعد والرافعات.
-استيراد وتصدير)؛

-التجارة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمية إقاحة شهرزاد)3)إقاحة))ال7ابق)
الدار) (20000 النخيل) (22 5،رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد خليل ياسين)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيد طالل سعد)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ياسين  خليل  السيد 
برشيد))26100)برشيد))املغرب.

عنوانه(ا)) سعد  طالل  السيد 
برشيد))26100)برشيد))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ياسين  خليل  السيد 
برشيد))26100)برشيد))املغرب

عنوانه(ا)) سعد  طالل  السيد 
برشيد))26100)برشيد))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تمت رقم)-.

582I

BENABBOU CONSULTING SARL

 BENABBOU CONSULTING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BENABBOU CONSULTING
SARL

23 شارع عقبة بن نافع الحي 
املحمدي الدار البيضاء ، 20290، 

الدار البيضاء املغرب
 BENABBOU CONSULTING
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي  - 
20290 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550913

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BENABBOU CONSULTING

.SARL

 Conseil (: أرض الشركة بإيجاز)

. de gestion

23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- ( املحمدي) الحي  نافع  بن  عقبة 

20290)الدار البيضاء))املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

50.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

((: عبو) بن  الل7يف  عبد  السيد 

250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.

 250 ( (: ( عبو) بن  احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عبو) بن  الل7يف  عبد  السيد 

عمارة) الضخاحة  اقاحة  عنوانه(ا))

الدار) (21182 بوسكورة) (3 الرقم) (59

البيضاء))املغرب).

عنوانه(ا)) ( السيد احمد بن عبو)

 2 عمارة) (98 ديار االندلس حجموعة)

الدار) (21182 بوسكورة) (11 الرقم)

البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عبو)) بن  الل7يف  عبد  السيد 

عمارة) الضخاحة  اقاحة  عنوانه(ا))

الدار) (21182 بوسكورة) (3 الرقم) (59

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832319.

583I

BOUCHTA COMPTA

ZAYD TEXTILE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
ZAYD TEXTILE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املجد رقم 882 و 620 - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63115

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم»)أي حن)»100.000 
عن) درهم») (1.000.000« إلى) درهم»)
إدحاج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1392.
589I

LEADER FIN

GARAGE BELGIUM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 
E» ال7ابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
GARAGE BELGIUM شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 81 زنقة 

سانت سيسن شارع املح7ة بلفدير - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.189693

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يناير) (05 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 GARAGE الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 حبلغ رأسمالها) ( (BELGIUM
 81 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
املح7ة) شارع  سيسن  سانت  زنقة 
البيضاء) الدار  (20000 (- بلفدير)
الخسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن اإلستمرار..
زنقة) (81 و حدد حقر التصفية ب)
سانت سيسن شارع املح7ة بلفدير)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الخلوفي  ( حسن) ( السيد(ة))
بلجيكا) (0000 بلجيكا) عنوانه(ا))

بلجيكا كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2022)تمت رقم)00810295.

585I

CLICKING CONSEIL MAROC

 BOUTIQUE
ALIMENTATION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع حوالي عبد هللا تجزئة البستان 
زنقة الفردوس رقم 80 ، 90090، 

حراكش املغرب
  BOUTIQUE ALIMENTATION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي االقاحة 
رقم 18 باب دكالة املدخل د1 باب 
دكالة حراكش - 90000 حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BOUTIQUE ALIMENTATION
أأذية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عاحة
و) الغذائية  املواد  وتوزيع  بيع 

املنتجات بالجملة و التقسيط.
االقاحة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
باب) باب دكالة املدخل د1) (18 رقم)
حراكش) (90000 (- حراكش) دكالة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
نورالدين) السنو�ضي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
(: نورالدين) السنو�ضي  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
نورالدين) السنو�ضي  السيد 
عنوانه(ا))شارع حممد الخاحس رقم)
211)حراكش)90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
نورالدين) السنو�ضي  السيد 
عنوانه(ا))شارع حممد الخاحس رقم)
211)حراكش)90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138282.
586I

EDIAN CONSULTING

STRALSIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
98 زنقة طارق بن زياد حكتب رقم 
3 القني7رة، 19000، القني7رة 

املغرب
STRALSIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 

أنوال إقاحة فلوري 11 حكتب 
رقم 9 حيموزة القني7رة - 19000 

القني7رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65981
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STRALSIF
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة في كل حن املغرب والخارج:
•)نقل البضائع

ال7ري) والقمح  الحبوب  تاجر  (•
والدقيق والشعير والذرة

•)تاجر املواد الغذائية العاحة
الغذائية واألطعمة) املواد  تاجر  (•

املعلبة
•)تاجر علف

•)تاجر األعالف الحيوانية
•)التاجر

•)تأجير حعدات النقل
•)أعمال أو إنشاءات حتنوعة

•)تاجر جميع املنتجات الغذائية
وبصورة أعم)،)أي حعاحلة تجارية)
أو صناعية أو حالية أو حنقولة أو أير)
بشكل) حرتب7ة  تكون  قد  (، حنقولة)
األشياء) بأحد  حباشر  أير  أو  حباشر 
أو قد تعزز ت7وير) (، املذكورة أعاله)

الشركة..
23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
أنوال إقاحة فلوري)11)حكتب رقم)9 
حيموزة القني7رة)-)19000)القني7رة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 600 ( (: السيد السعداوي احمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: عمر) السعداوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: السيد السعداوي حممد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد السعداوي احمد عنوانه(ا))
زنقة)90)حي االرشاد رقم)339 19000 

القني7رة املغرب.
السيد السعداوي عمر عنوانه(ا))
زنقة)90)حي االرشاد رقم)321 19000 

القني7رة املغرب.
حممد) السعداوي  السيد 
حي االرشاد رقم) (90 زنقة) عنوانه(ا))

321 19000)القني7رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد السعداوي احمد عنوانه(ا))
زنقة)90)حي االرشاد رقم)339 19000 

القني7رة املغرب
حممد) السعداوي  السيد 
حي االرشاد رقم) (90 زنقة) عنوانه(ا))

321 19000)القني7رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2188.
581I

LEADER FIN

 FRUIT&VEGETABLE
FRESH&CO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LEADER FIN
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زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 
E» ال7ابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

 FRUIT&VEGETABLE(FRESH&CO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 265   

شارع الزرق7وني طابق 9 رقم 92 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.316959
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
 2020 شتنبر) (28 في) املؤرخ 
حسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 
  FRUIT&VEGETABLE(FRESH&CO
حبلغ رأسمالها)50.000)درهم وعنوان)
شارع) ( ( (265 اإلجتماعي) حقرها 
الزرق7وني طابق)9)رقم)92 - 20000 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
زيادة الخسائر الشركة وعجزها عن)

اإلستمرار..
  265 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
 -  92 رقم) (9 شارع الزرق7وني طابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))أنور)))شريفي و عنوانه(ا))
البيضاء) الدار  (0000 البيضاء) الدار 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
أكتوبر)2020)تمت رقم)00199380.
588I

LEADER FIN

 PROMOTION
 PHARMACEUTIQUE POUR

« LA SANTE «2 P S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 

E» ال7ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

 PROMOTION

 PHARMACEUTIQUE POUR

LA(SANTE «2 P(S » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 113 إقاحة 

اليماحا  أ عبد املوحن الشقة 18 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.229115

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 أبريل) (06 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل 

 PROMOTION املحدودة)

 PHARMACEUTIQUE POUR LA

رأسمالها) حبلغ  ( (« (SANTE »2 P S

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

أ) ( اليماحا) إقاحة  (113 اإلجتماعي)

 20000  -  18 الشقة) املوحن  عبد 

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

زيادة الخسائر الشركة وعجزها عن)

اإلستمرار..

 113 ب) التصفية  حقر  حدد  و 

أ عبد املوحن الشقة) ( إقاحة اليماحا)

18 - 20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) لحبابي  ( ( حممد) السيد(ة))

عنوانه(ا))الدار البيضاء)0000)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)00826892.

589I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE A.M OLIVIER JARDIN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU

حركز كماسة شيشاوة ، 90000، 

حراكش املغرب

  STE A.M OLIVIER JARDIN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 12 

عمارة 1 لالزدهار 3 املحاحيد حراكش. 

- 90000 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81293

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (03 املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

A.M OLIVIER JARDIN SARL)))حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

عمارة) (12 رقم) اإلجتماعي  حقرها 

(- حراكش.) املحاحيد  (3 لالزدهار) (1

(: ل) نتيجة  املغرب  حراكش  (90000

وقف نشاط الشركة بسبب الضرفية)

لالقتصادية)..

 12 و حدد حقر التصفية ب رقم)

عمارة)1)لالزدهار)3)املحاحيد حراكش.)

- 90000)حراكش املغرب.)

و عين:

و) ( الزويتي) ( ( احمد) السيد(ة))

3)عمارة) عنوانه(ا))املحاحيد االزدهار)

1)شقة)12)حراكش).)90000)حراكش))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131995.

590I

CABINET CC ORGA

MONTANEL SOLUTIONS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة حممد باهي حي بالمي ال7ابق 

2 رقم 19 املعاريف ، 20330، 
البيضاء املغرب

MONTANEL SOLUTIONS شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ال7ابق 3 الشقة رقم 5 - 

20120 الدرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551533
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONTANEL SOLUTIONS
تركيبات) (: أرض الشركة بإيجاز)
 (installation électriques)(كهربائية
وتسويق االتصال الداخلي والتليفون)

تهيئة و الديكور
االستراد و التصدير.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  5 رقم) الشقة  (3 ال7ابق) الحرية 

20120)الدرالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد التوني عبدالكريم):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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عبدالكريم) التوني  السيد 

عنوانه(ا))56)زنقة احام حسلم وازيس)

20910)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عبدالكريم) التوني  السيد 

عنوانه(ا))56)زنقة احام حسلم وازيس)

20910)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833161.

591I

Auditax Maroc

AVERDA TANGER
تعيين حدير عام

Auditax Maroc

 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd(Roudani 2°ét. bur.

 n°22, 20330 Bd(Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،

CASABLANCA Maroc

AVERDA TANGER شركة  

املساهمة

وعنوان حقرها االجتماعي  شارع 

ادريس األول، إقاحة طنجة حكتب 

املركز، ال7ابق الثالث، حكتب رقم 

28 - - طنجة املغرب.

تعيين حدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89135

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)حاي)2022

فهد) السيد(ة)) تعيين  تقرر 

 AVERDA(كاسمي حديرا عاحا لشركة

TANGER)بتاريخ)19)حاي)2022

وتتمثل الصالحيات املخولة فيما)

يلي:)االدارة العاحة للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256110.

592I

CADES SARL

KAIZEN AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KAIZEN AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 191 شارع 
املقاوحة ’ اقاحة افا , طابق 2 , حكتب 

29 - 20200 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.923991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم»)أي حن)»100.000 
عن) درهم») (1.000.000« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832191.
593I

s1 consulting

زيد فيزيو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

زيد فيزيو شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
1 تجزئة الدهبية الصخيرات تمارة 

تمارة 12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

136813

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (10
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
زيد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فيزيو.
اخصائي) (: أرض الشركة بإيجاز)

نظارات.
عنوان املقر االجتماعي):)حمل رقم)
تمارة) الصخيرات  الدهبية  تجزئة  (1

تمارة)12000)تمارة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة زهرة عاكيدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة زهرة عاكيدي عنوانه(ا))
تمارة) اتيج  عين  (08 دوار حداد رقم)

12000)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة زهرة عاكيدي عنوانه(ا))
تمارة) اتيج  عين  (08 دوار حداد رقم)

12000)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2022)تمت رقم)1508.
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EDIAN CONSULTING

SCI-DEV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
حكتب) زياد  بن  طارق  زنقة  (98
القني7رة) (،19000 القني7رة،) (3 رقم)

املغرب

حسؤلية) ذات  شركة  (SCI-DEV
حمدودة ذات الشريك الوحيد

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
 BEST SIDE عند) حستوطنة 
 98 ب عمارة رقم) ( (CONSULTING
عمير) ولد  ( فال) شارع  (1 رقم) شقة 
أكدال الرباط)10000)الرباط املغرب
حسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

161189
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
SCI- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEV
أرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(، الخارج) وفي  املغرب  في  الشركة 
عن) وبالنيابة  نفسها  عن  باألصالة 
أو) ال7بيعيين  األشخاص  (، الغير)

االعتباريين:
أعمال حتنوعة أو إنشائية

إنشاء)أعمال الري الرئيسية
أعمال حفر وحفر اآلبار

)بناء)وتركيب حعدات الري
األبواب) قنوات  وتركيب  حد 

وأنابيب الري
)اعمال الصرف الصحى والصرف)

الزراعى
(أعمال) األرا�ضي) ت7وير  أعمال 

تسوية األرض
ت7وير املسارات الزراعية والريفية
حعدات) تركيب  (

HYDROMECANIQUE
تركيب حعدات الضخ للري

أعمال التشجير وإعادة التأهيل
)رجل أعمال في إدارة املزارع

االستغالل الزراعي بكافة أشكاله
)التبريد

أأذية زراعية
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أعمال حتنوعة حتعلقة بالنشاط)
الزراعي

تاجر جميع املنتجات الزراعية
باالستيراد) يقوم  الذي  التاجر 

والتصدير
املمتلكات) جميع  وتأجير  اقتناء)

الزراعية
كافة) وتصدير  واستيراد  تسويق 

املنتجات واملعدات الزراعية
بشكل) حرتب7ة  حشاريع  إنجاز  (

حباشر أو أير حباشر بالعالم الريفي
املشاركة في برناحج املغرب األخضر)

الوطني بكافة حكوناته
حكونات) وتجميع  تجميع  (
حعدات الشبكات الهوائية والحرارية)
املستخدحة في حجال تكييف وتهوية)

التدفئة)(HVAC))؛
)تصنيع اآلالت واملعدات)NCA)؛

والحرارة) الكهرباء) وتوزيع  إنتاج 
والبرودة والبخار وتكييف الهواء.

التصميم) الهندسية:) الخدحة 
والنمذجة) والتخ7يط  والدراسة 
واإلدارة) واإلشراف  ((BIM) الرقمية)
لشبكات) ((CTM) املركزية) الفنية 
توزيع السوائل والهوائية والشبكات)

الكهربائية)؛
كفاءة) في  الهندسية  الخدحات 

ال7اقة وكفاءة املياه.
)هندسة وتجميع وتوريد وتركيب)
واإللكترونية) الرقمية  األنظمة 
لإلشراف)(املراقبة))على حرافق اإلنتاج)
وشبكات) الهواء) وتكييف  للتدفئة 

السوائل واملعدات الكهربائية)؛
السوائل) في  حتخصص  عمل 
(، املضغوط) والهواء) (، والغاز) (،
(، الحرائق) حن  والحماية  (، والبخار)
 VMC(وتكييف الهواء)،)والتدفئة)،)و
واستخراج الدخان)،)وحعالجة الهواء)
،)والبرد الصناعي)،)والعزل الحراري)،)

والكهرباء)CFO / CFA)؛
وتشغيل) وتوريد  هندسة  (
ال7اقة) املتجددة:) ال7اقة  حم7ات 
وال7اقة) الحرارية  الشمسية 
(، الرياح) وطاقة  (، الكهروضوئية)
(، والهيدروليكية) (، الحيوية) والكتلة 

وال7اقة الحرارية األرضية)؛

(، التقنية) املتعددة  الصيانة 
وتجديد املعدات واملرافق الصناعية)
وتكييف الهواء) (، وتركيبات السوائل)
(، والكهرباء) (، والسباكة) (، والتهوية) (،

وال7اقات املتجددة)؛
التوزيع املحلي والدولي للبضائع.

واستيراد) وتمثيل  وبيع  شراء) (
والسلع) املواد  جميع  وتصدير 
واملنتجات واملواد أو املواد واألدوات)

الالزحة لألنش7ة املذكورة أعاله.
تأجير) ؛) حوقعك) العملية.) اقتناء)
واملعدات) اآلالت  ؛) املعدات) جميع 
،)حن جميع) للهندسة املدنية والبناء)
أنش7ة) لتنفيذ  واملخازن  الورش 

الكائن املذكور
(، أشكاله) بجميع  االستمواذ 
األسواق) جميع  وتشغيل  وإنشاء)
وجميع براءات) (، العاحة والصناعية)
براءات) تراخيص  لجميع  (، االختراع)
التجارية) والعالحات  (، االختراع)

للعمليات املتعلقة بغرض الشركة.
جميع) في  الشركة  حشاركة  (
الشركات املغربية أو األجنبية التي تم)
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي)
أو) حباشر  بشكل  حرتب7ة  تكون  قد 
وذلك) الشركة  بموضوع  حباشر  أير 
عن طريق املساهمة في االكتتاب أو)
الجمعيات) اندحاج  أو  األسهم  شراء)

املشاركة.
(، (جميع الحرف)) وبشكل أعم) (
املالية) أو  التجارية  املعاحالت  جميع 
أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية)
املتعلقة بشكل حباشر أو أير حباشر)
حن) والتي  أعاله  املذكور  بال�ضيء)

املحتمل أن تسهل ت7وير الشركة.
وبصورة أعم)،)أي حعاحلة تجارية)
أو صناعية أو حالية أو حنقولة أو أير)
بشكل) حرتب7ة  تكون  قد  (، حنقولة)
املذكور) حباشر أو أير حباشر بال�ضيء)

أعاله)،)أو قد تعزز ت7وير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي):)حستوطنة)
  BEST SIDE CONSULTING عند)
1)شارع) 98)شقة رقم) ب عمارة رقم)
فال))ولد عمير أكدال الرباط)10000 

الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 5.000 ( (: السيد حممد اشعايب)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد اشعايب عنوانه(ا))
عمراوي) حممد  و  حعمورة  زاوية 
 19000   6 رقم) الشقة  ب  حدخل 

القني7رة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد اشعايب عنوانه(ا))
عمراوي) حممد  و  حعمورة  زاوية 
 19000   6 رقم) الشقة  ب  حدخل 

القني7رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)126611.
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KBH CONSULTING

fashion brand kat
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
fashion brand kat شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع لال 
عائشة حبنى أشجار النخيل ال7ابق 
الخاحس حكتب 95 حلعب الخيل - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13901
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.fashion brand kat

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املالبس.

:)شارع لال) عنوان املقر االجتماعي)

عائشة حبنى أشجار النخيل ال7ابق)

(- الخيل) حلعب  (95 الخاحس حكتب)

30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

 50 ( (: السيدة حريم برادة رخاحي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيدة ايمان تدالوي فوز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

فوز) تدالوي  ايمان  السيدة 
عنوانه(ا))زنقة القا�ضي علي بلكناوي)
الرباط) (10000 ( السوي�ضي) (16 رقم)

املغرب.

ارخاحي) برادة  حريم  السيدة 

عنوانه(ا))شارع بنزرت اقاحة حداءق)
فاس) (30000  2 رقم) (2 فاس سايس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

فوز) تدالوي  ايمان  السيدة 
عنوانه(ا))زنقة القا�ضي علي بلكناوي)
الرباط) (10000 ( السوي�ضي) (16 رقم)

املغرب

ارخاحي) برادة  حريم  السيدة 

عنوانه(ا))شارع بنزرت اقاحة حداءق)
فاس) (30000  2 رقم) (2 فاس سايس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3291.

596I
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ACO CONSULTING

EXFER CONCEPT
إعالن حتعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,10
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
EXFER CONCEPT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 59، شارع 
الزرق7وني - إقاحة الزهور - ال7ابق 
الثاحن - رقم 29 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.365311

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

هبة حصص اجتماعية
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل الشكل القانوني للشركة حن)
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
القانوني) الشكل  تغيير  رقم  بند 
حايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
للشركة) األسا�ضي  النظام  اعتماد 

بشكلها الجديد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833193.
591I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

اوريزون موكادور ش م م 
 HORIZON - للشريك الوحيد

MOGADOR SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

95، شارع العقبة، ، 99000، 
الصويرة املغرب

اوريزون حوكادور ش م م للشريك 
 HORIZON MOGADOR - الوحيد

SARL AU  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 
السفي دائرة حوالي بوزرق7ون - 

99000 الصويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1559

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم»)أي حن)»150.000 
عن) درهم») (1.150.000« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)290.
598I

FIDUNEL

AGRI CHIMIE
إعالن حتعدد القرارات

FIDUNEL
51 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال7ابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب
AGRI CHIMIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: كلمتر 

9.500 شارع الشفشاوني - 20250 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91311
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تقرير حول وفاة املسيرالسيد براهيم)

الصادق بتاريخ)09)يونيو)2022.
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

الصادق) حص7فى  السيد  تعيين 
واحمد الصادق حسيران للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
احمد) للسيدان  يع7ي  العام  لجمع 
الصادق و حص7فى الصادق املسيران)
املشترك لجميع حا) للشركة االحضاء)
 11-15 يتعلق بالشركة حسب البند)

و19)حن القانون االسا�ضي للشركة.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
تبعا لوفاة السيد براهيم الصادق و)
حسب عقد االراثة قرر الجمع العام)
التي) االجتماعية  الحصص  تقسيم 
على ذوي الحقوق) ( في حلكية املتوفي)
(: الصادق) حفيظ  *السيد  (: كالتالي)
39.103)حصة)))اي))3.410.300,00 
(: بوشويق) فاطمة  *السيدة  درهم)
    487.200,00 اي) ( ( حصة) (9.812

درهم
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
يصبح الرأسمال االجتماعي للشركة)
*السيد) (: التالي) الشكل  حقسم على 
حصة))) (39.103 (: الصادق) حفيظ 
*السيدة) درهم) (3.410.300,00 ( اي)
حصة))) (9.812 (: بوشويق) فاطمة 
*السيد) درهم) ( ( ( (487.200,00 اي)
حصة))) (38.915 (: الصادق) احمد 
*السيد) درهم) (3.897.500,00 ( اي)
حصة))) (36.509 (: الصادق) حص7فى 
*السيد) ( درهم) (3.650.900,00 اي)
عبد الل7يف الصادق)36.509)حصة)
*السيدة) درهم) (3.650.900,00 اي)
29.032)حصة اي) خديجة الصادق)
2.403.200,00)درهم وبذلك حجموع)
اي)) ( حصة) (115.000 الحصص هو)

17.500.000,00)درهم
قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

تعديل القانون االسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) (:1 و) (6 بند رقم)
االجتماعي) الرأسمال  يصبح  حايلي:)
(: التالي) الشكل  للشركة حقسم على 
 39.103 (: الصادق) حفيظ  *السيد 
درهم) (3.410.300,00 ( اي) ( ( حصة)
 9.812 (: بوشويق) فاطمة  *السيدة 
درهم))) ( (487.200,00 اي) ( ( حصة)

 38.915 (: الصادق) احمد  *السيد 
درهم) (3.897.500,00 ( اي) ( ( حصة)
*السيد حص7فى الصادق):)36.509 
درهم)) (3.650.900,00 اي) ( ( حصة)
الصادق) الل7يف  عبد  *السيد 
 3.650.900,00 اي) حصة  (36.509
الصادق) خديجة  *السيدة  درهم)
 2.403.200,00 اي) حصة  (29.032
الحصص) حجموع  وبذلك  درهم 
اي)) ( حصة) (115.000 هو)

17.500.000,00)درهم
بند رقم)15:)الذي ينص على حايلي:)
الصادق) حص7فى  السيد  تعيين 

واحمد الصادق حسيران للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832961.

599I

somadik

NKL RENT CAR
إعالن حتعدد القرارات

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

NKL RENT CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 

ادريس الحارثي عمارة 91 رقم 96 - - 
العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.90065
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
حايلي:)تغيير نشاط الشركة)

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
رقم) الى  الشركة  حقر  تمويل  حايلي:)
E 392))حشروع حدينة الوفاق العيون
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

األسا�ضي) القانون  تعديل  حايلي:)

للشركة بالفصل)02.09

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22)يوليوز)

2022)تمت رقم)2325.

600I

EXCELLENTIA Consulting

جلوبال كنسولطنتس 

)GLOBAL CONSULTANTIS(
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليمان عزحي ال7ابق 

6 حكتب 16 شارع الزرق7وني 

الدارالبيضاء ، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب

 GLOBAL) جلوبال كنسول7نتس

CONSULTANTIS) شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي  202, 

شارع عبد املوحن رقم 5 ال7ابق 

السفلي  - 20092 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550113

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL) كنسول7نتس) جلوبال 

.(CONSULTANTIS

أرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة.
(,202 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) (5 رقم) املوحن  عبد  شارع 
البيضاء) الدار  (20092 (- ( السفلي)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: العشراوي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد احمد العشراوي عنوانه(ا))
املدينة) (338 فيال) سيتي  أولف 
 21182 الخضراء)بوسكورة البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد احمد العشراوي عنوانه(ا))
املدينة) (338 فيال) سيتي  أولف 
 21182 الخضراء)بوسكورة البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832092.
601I

wimocab

محل تجاري  »سناك سالدان»

عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

ال7بيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

حمل تجاري  »سناك سالدان»
 02 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في)
أشت)2022)أع7ى السيد(ة)))حممد)
صالح الدين زكي الحاحل)(ة))للب7اقة)
املسجل) (b191230 ( ( رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري)239956)باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)حق التسيير)
ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
ساحة) جونتي  لوي  زنقة  رقم23)
  20390 (- الدارالبيضاء) حاريشال 
عبد) للسيد(ة)) املغرب  الدارالبيضاء)
للب7اقة) (ة)) الحاحل) بونصير  العزيز 

الوطنية رقم)))E690929))ملدة)2)سنة)

تبتدئ حن)01)أشت)2022)و تنتهي في)
2029)حقابل حبلغ شهري) يوليوز) (31

2.500))درهم.

602I

بنبو خديجة

SOCIETE MEBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بنبو خديجة

261 املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب

SOCIETE MEBA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 129 بلوك 

10 القدس 1 - 35000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3955

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأسمالها) حبلغ  ( (SOCIETE MEBA

حقرها) وعنوان  درهم  (50.000

 1 القدس) (10 بلوك) (129 اإلجتماعي)

- 35000)تازة املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجود السيولة الكافية.

و حدد حقر التصفية ب)129)بلوك)

10)القدس)1 - 35000)تازة املغرب.)

و عين:

و) البشاري  ( حممد) السيد(ة))
3)رقم) 3)حجموعة) عنوانه(ا))القدس)

(ة)) تازة املغرب كمصفي) (35000 69

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)390.

603I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

تمودة شاطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
تمودة شاطو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد هللا أنون و زنقة أبي جرير 
ال7بري إقاحة تسنيم بالزا أ ال7ابق 

األول، حكتب رقم 1 - 90000 طنجة  
املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93331
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (11 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم») (10.598.000« قدره)
إلى) درهم») (21.196.000« حن)
(: طريق) عن  درهم») (10.598.000«

تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255535.
609I

LEADER FIN

FELXIVEL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 
E» ال7ابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

FELXIVEL شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 133   زنقة 

حممد سميما  - 20500 الدار 
البيضاء  املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.196109
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)03)يوليوز)2020)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ) ( (FELXIVEL الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
زنقة حممد) ( ( (133 حقرها اإلجتماعي)
البيضاء)) الدار  (20500 (- ( سميما)
الخسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن اإلستمرار.
  133 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
الدار) (20000 (- ( زنقة حممد سميما)

البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) هللا  هودا  ( ( خالد) السيد(ة))
عمارة) الفتح  بيت  إقاحة  عنوانه(ا))
 20000 السبع) عين  (13 رقم) (8
(ة)) املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
يوليوز)2020)تمت رقم)00139169.
605I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE TIGHAZRINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
 STE TIGHAZRINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

ايت فسكى جماعة أريس العلوي 
كلميمة - 52250 كلميمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19965

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يونيو) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGHAZRINE TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الهندسة املدنية

بيع حواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)

فسكى جماعة أريس العلوي كلميمة)

- 52250)كلميمة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: عي�ضى) جعوان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: فاطمة) عكيش  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عي�ضى  جعوان  السيد 

العلوي)) أريس  فسكى  ايت  قصر 

52250)كلميمة املغرب.

السيدة عكيش فاطمة عنوانه(ا))

العلوي)) أريس  فسكى  ايت  قصر 

52250)كلميمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عي�ضى  جعوان  السيد 

العلوي)) أريس  فسكى  ايت  قصر 

52250)كلميمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يونيو)2021)تمت رقم)929.

606I

BIG ACCOUNTING

FIRMARYHOUD GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،90000 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC

FIRMARYHOUD GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

شارع 88 رقم 11 ال7ابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112659

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 01)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ) ( (FIRMARYHOUD GROUP
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

شارع) نجيبة  حي  اإلجتماعي  حقرها 
88)رقم)11)ال7ابق السفلي)-)90000 

شركة أير) (: طنجة املغرب نتيجة ل)

نشي7ة.

و حدد حقر التصفية ب حي نجيبة)
(- ال7ابق السفلي) (11 رقم) (88 شارع)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))حريم))فوزي و عنوانه(ا))
شارع)2)رقم)39)زنقة ايت حجو حريرت)

(ة)) حريرت املغرب كمصفي) (59950

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

حاي) (11 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)9235.

601I

CABINET CC ORGA

B.H SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CABINET CC ORGA
3 زنقة حممد باهي حي بالمي ال7ابق 

2 رقم 19 املعاريف ، 20330، 
البيضاء املغرب

B.H SOURCING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي:   29 
زنقة االقموان حي بوسيجور - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293955
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (13 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
تاني) كشعار  (DESTOCK LIGHT

B.H SOURCING(لشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831213.
608I

DAR COMPTABILITE

 LLIAM SOLUTIONS
OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC
 LLIAM SOLUTIONS OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 

السالم ال7ابق 3رقم 12 حي امل7ار  - 
62010 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29393

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 LLIAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOLUTIONS OFFSHORE

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

تكنولوجيا) تسويق  في  االستشارات 

املعلوحات التدريب الرقمي و التوجيه)

املنهي واملوارد البشرية).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السالم ال7ابق)3رقم)12)حي امل7ار))-)

62010)الناظور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد الياس طارق):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

البنو�ضي) حممداحين  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الياس طارق عنوانه(ا))حي)

الناضور) (62050 اأماريا بني انصار)

املغرب.

البنو�ضي) حممداحين  السيد 

 32000 ( تيفيناغ) (98 عنوانه(ا))

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الزحافي  حممد  السيد 

 62000  60 طوكيورقم) شارع 

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2110.

609I

AFRODITA

STE AMAL CARRIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AFRODITA
 11Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

  STE AMAL CARRIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
حممد الخاحس وشارع السين - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19.209

العام) الجمع  بمقت�ضى 
يوليوز) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2022
درهم») (19.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (11.000.000« حن) أي 
((: طريق) عن  درهم») (30.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256290.
610I

AFRODITA

STE AMAL CARRIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

AFRODITA
 11Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

  STE AMAL CARRIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
حممد الخاحس وشارع السين - 

90000 طنجة  املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19.209

 بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تم) (2022 يوليوز) (25 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم») (6.000.000« قدره)
إلى) درهم») (30.000.000« حن)
(: طريق) عن  درهم») (29.000.000«

تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256290.

611I

DAR COMPTABILITE

ALYA PATIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC
ALYA PATIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الرئي�ضي تاويمة  رقم 16-18 عاريض  
- 62020 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23999

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PATIS
حخبزة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حلويات وتموين الحفالت.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
18-16)عاريض)) الرئي�ضي تاويمة))رقم)

- 62020)الناضور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 390 ( (: حممد) الشقيفي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (330 ( (: ( السيد عزيززاهر)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حممدالبقالي):))330)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) ( عزيززاهر) السيد 
 62010  85 رقم) (1 زنقة) الكندي 

الناضور املغرب.
عنوانه(ا)) حممدالبقالي  السيد 
عريض)3)زنقة)189)رقم)88  62020 

الناضور املغرب.
السيد الشقيفي حممد عنوانه(ا))
  12 ش) (3 ع) السعادة  تجزئة  امل7ار 

62010)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) ( عزيززاهر) السيد 
 62010  85 رقم) (1 زنقة) الكندي 

الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)25)أبريل)

2022)تمت رقم)698.
612I

شارحاكو

إلكترونيك تكنولوجي كونسولتن
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شارحاكو
113 شارع عبد الكريم الخ7ابي 
عمارة املهندس حدخل أ 8-1 ، 

90010، حراكش املغرب
إلكترونيك تكنولوجي كونسولتن 

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 50 تجزئة 
سكينة  - 90000 حراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68033
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2019)تقرر حل) 30)شتنبر) املؤرخ في)
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كونسولتن) تكنولوجي  إلكترونيك 
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) حبلغ  الوحيد  الشريك 
حقرها) وعنوان  درهم  (10.000
(- ( سكينة) تجزئة  (50 اإلجتماعي)
90000)حراكش املغرب نتيجة لعدم)
التمكن حن كسب املردودية املتوخاة..

و عين:
مل7يري) ( الدين) صالح  السيد(ة))
تجزئة سكينة) (50 شليح و عنوانه(ا))
(ة)) 90000)حراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)30)أبريل)2022)وفي)50)تجزئة)

سكينة))-)90000)حراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138165.
613I

FCF

PUBLIC METAL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FCF
 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 
املغرب

PUBLIC METAL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 28 

رقم 10 السعادة سيدي البرنو�ضي - 
20600 الدارالبيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.286019
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (12 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السعادة سيدي) (10 رقم) (28 »زنقة)
الدارالبيضاء) (20600 (- البرنو�ضي)
عمارة) (2 االحل) »تجزئة  إلى) املغرب»)
 11 رقم) حكتب  (3 طابق) (FB39
الدارالبيضاء)) (29690 (- حليل) تيط 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831882.
619I

FCF

COLLECT FER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FCF
 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 
املغرب

COLLECT FER شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 199 زنقة 
حممد سميمة ال7ابق 6 حكتب رقم 
35 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.509631

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (16 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»199)زنقة حممد سميمة ال7ابق)6 
حكتب رقم)35 - 20000)الدارالبيضاء)
عمارة) (2 االحل) »تجزئة  إلى) املغرب»)
 12 رقم) حكتب  (3 طابق) (FB39
الدارالبيضاء)) (29690 (- حليل) تيط 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832162.
615I

ESPACE COMPETENCES  SARL

BELKAID CONSULTING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .02، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب

BELKAID CONSULTING شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 01C وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم
، حشروع حدينة الوفاق العيون 
العيون 10000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92985

 21 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELKAID CONSULTING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتصدير،)تجارة عاحة.
 01C(عنوان املقر االجتماعي):)رقم
العيون) الوفاق  حدينة  حشروع  (،

العيون)10000)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد اسماعيل بلقائد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد اسماعيل بلقائد عنوانه(ا))

العيون)10000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد اسماعيل بلقائد عنوانه(ا))

العيون)10000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)25)يوليوز)

2022)تمت رقم))2335/2022 .

616I

شارحاكو

ميل اوغيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

شارحاكو
113 شارع عبد الكريم الخ7ابي 
عمارة املهندس حدخل أ 8-1 ، 

90010، حراكش املغرب
حيل اوأيون  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 39 تجزئة 

حبروكة كلم 12 طريق اوريكة 
تاسل7انت  - 90000 حراكش 

املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93111

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2022 حاي) (28 في) املؤرخ 
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

جيغونس بيير اييف))كمسير وحيد
تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138259.
611I

ESPACE COMPETENCES  SARL

NS NETWORKS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .02، العيون
70000 ، .1349، العيون املغرب
NS NETWORKS  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  حي  األحل 
، رقم 339، العيون العيون 10000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92999
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 15 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 NS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NETWORKS
خذحات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستشارة الدراسات واالعمال.
عنوان املقر االجتماعي):))حي))األحل)
 10000 العيون العيون) (،339 رقم) (،

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حهروق) ( السيد يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حهروق عنوانه(ا)) ( السيد يوسف)

العيون)10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حهروق عنوانه(ا)) ( السيد يوسف)

العيون)10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)20)يوليوز)

2022)تمت رقم)2213/2022 .

618I

SOFICODEX

PROMO RADICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

PROMO RADICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 199 زنقة 
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد 
سميمة ، ال7ابق السادس الشقة 
35 - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO RADICAL
الت7وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

العقاري
(، والبيع) الشراء) (، الوساطة)

اإليجار)،)إدارة املمتلكات.
شراء) (، جرداء) أرض  على  البناء)
بكافة) عقاري  ح7ور  (، شقة) بيع  (،

أشكاله
بكافة) العقارية  الوكالة  نشاط 

أشكاله
نصائح حول املعاحالت العقارية

وأعمال) العاحة  األشغال  تنفيذ 
الهندسة املدنية ملصلحة خاصة أو)

عاحة.
البنية) تصميم  في  املشاركة 
واألنفاق) كال7رق  العاحة  التمتية 

والسدود والجسور واملوانئ وأيرها.
الحفر) أعمال  بجميع  القيام 

وترحيم الواجهات وهدم املباني.
(، العاحة) البناء) بأعمال  القيام 
والخرسانة) (، اإلنشائية) واألعمال 
التش7يب) وأعمال  (، املسلحة)
أو) اإلنشائية  للمشاريع  والتش7يب 
للمباني) التجديدية  أو  التوسعية 
والجماعية) والتجارية  الصناعية 

والخاصة.
واآلالت) املواد  جميع  اقتناء)

واملعدات.
املعاحالت) جميع  (، عام) وبوجه 
التجارية والصناعية واألوراق املالية)

بشكل) املتعلقة  واملالية  والعقارية 
حباشر أو أير حباشر بغرض الشركة)
وكذلك أي حشاركة) وتعزيز ت7ويرها.)
حباشرة أو أير حباشرة بأي شكل حن)
تسعى) التي  الشركات  في  (، األشكال)
لتمقيق أهداف حماثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي):)199)زنقة)
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد)
الشقة) السادس  ال7ابق  (، سميمة)

35 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد بنشيخ سعيد):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 350 ( (: الحسين) بنشيخ  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 350 ( (: ابوبكر) بنشيخ  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بنشيخ رشيد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سعيد  بنشيخ  السيد 
كاليفورنيا) (9 رقم) سلمى  تجزئة 

20500)البيضاء)املغرب.
السيد بنشيخ الحسين عنوانه(ا))
كاليفورنيا) (9 رقم) سلمى  تجزئة 

20500)البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ابوبكر  بنشيخ  السيد 
كاليفورنيا) (9 رقم) سلمى  تجزئة 

20500)البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) رشيد  بنشيخ  السيد 
كاليفورنيا) (9 رقم) سلمى  تجزئة 

20500)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ابوبكر  بنشيخ  السيد 
كاليفورنيا) (9 رقم) سلمى  تجزئة 

20500)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832682.

619I

شركة فيدوسو

EL AKKAOUI Recyclage
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

102 شارع املوحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب

EL AKKAOUI Recyclage شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

الروحان  السفلي رقم 81 الحسيمة - 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3805

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AKKAOUI Recyclage

تدوير) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حواد البالستيك

-)فرز نفايات البالستيك

-)حياوم.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الروحان))السفلي رقم)81)الحسيمة)-)

32000)الحسيمة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد العقاوي يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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السيد العقاوي يوسف عنوانه(ا))

الحسيمة) الروحان  حي  اسلي  زنقة 

32000)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد العقاوي يوسف عنوانه(ا))

الحسيمة) الروحان  حي  اسلي  زنقة 

32000)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)511.

620I

FCF

COLLECT FER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FCF

 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

COLLECT FER شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

االحل 2 عمارة FB39 طابق 3 

حكتب رقم 12 تيط حليل - 29690 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.509631

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع) تم  (2022 حاي) (16 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»500.000)درهم»)أي حن)»500.000 

عن) درهم») (1.000.000« إلى) درهم»)

إدحاج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832162.

621I

Fiduciaire jazouli mohammed

LINA TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة
Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
LINA TRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان حقرها االجتماعي تجزئة 

القرويين  طريق عين الشقف  ق7عة  
رقم 885 ، ال7ابق األول  فاس 

30000 فاس .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30689

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2022)تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3211.
622I

Fiduciaire jazouli mohammed

LINA TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة
Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
LINA TRA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة  
القرويين ، طريق عين الشقف ، 
فاس ق7عة  رقم 885 ، ال7ابق 
األول  فاس 30000 فاس املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30689
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 15)يوليوز) املؤرخ في)
نبيل))) حسير جديد للشركة السيد(ة))

ليلى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3211.

623I

LEADER FIN

GCTECH ENGINEERING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 

E» ال7ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

GCTECH ENGINEERING شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 59  شارع 

الزرق7وني طابق 6 رقم 18 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398329

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 نونبر) (11 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 GCTECH الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) حبلغ  ( (ENGINEERING

حقرها) وعنوان  درهم  (10.000

اإلجتماعي)59))شارع الزرق7وني طابق)
البيضاء) الدار  (20000  -  18 رقم) (6
الخسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن اإلستمرار..

و حدد حقر التصفية ب)59))شارع)
الزرق7وني طابق)6)رقم)18 - 20000 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الروي  ( ( حمزة) السيد(ة))

الريش) ( (0000 الريش) ( عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2022)تمت رقم)00810291.

629I

cabinet bidiagh

SANLUCAR MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cabinet bidiagh
تقاطع زنقة روحا وزنقة احستردام 
اقاحة ريم رقم 9 ، 20990، الدار 

البيضاء املغرب
SANLUCAR MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 326 ، 

تجزئة املندر الجميل حوالي بوسلهام 
- 19302  حوالي بوسلهام املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)-.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (10 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم») (400.000,00« قدره)
إلى) درهم») (100.000,00« حن)
»500.000,00)درهم»)عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تمت  (2022 يوليوز) (01 بتاريخ)

.391

625I

حكتب املحاسبة الفا�ضي

ATSISTEMAS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب املحاسبة الفا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 9 ، 

93000، ت7وان املغرب
ATSISTEMAS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

احمد الحريزي تجزئة تاحسنا رقم 
06  - 93000 ت7وان  املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (22

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATSISTEMAS

ت7وير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وتمليل وتصميم براحج الكمبيوتر..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

احمد الحريزي تجزئة تاحسنا رقم)06  

- 93000)ت7وان))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

ريفيونو) حانويل  جوز  السيد 

بقيمة) حصة  (10.000 ( (: فيرناندز)

10.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

ريفيونو) حانويل  جوز  السيد 

 28232 ( اسبانيا) فيرناندز عنوانه(ا))

حدريد))اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

ريفيونو) حانويل  جوز  السيد 

 28232 ( اسبانيا) فيرناندز عنوانه(ا))

حدريد اسبانيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

28)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1663.

626I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كغوبمون كومغسيال دي 

ديتغوا (كغوميد)
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب

كغوبمون كوحغسيال دي ديتغوا 

(كغوحيد)  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

فاس وشارع حليلية - 90000 طنجة  

املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19139

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)

ابن) السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

بشير حسام))كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255896.

621I

Fiduciaire jazouli mohammed

LINA TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب

LINA TRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

القرويين  طريق عين الشقف  ق7عة 
رقم 885 ال7ابق األول فاس 30000 

فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30689

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نبيل)) فؤاد  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية حن أصل) (31.113
(ة)))) السيد) ( لفائدة) حصة  (31.113

ليلى نبيل))بتاريخ)15)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3211.
628I

challengeaudit

DROGUERIE HAMDANE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES( ،( 50000،( MEKNES

MAROC
 DROGUERIE HAMDANE
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي):)تجزئة)
 50000 (- ( تالل) (358 رقم) (2 الفتح)

حكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري):)
.91925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 أكتوبر) (13 في) املؤرخ 
 DROGUERIE HAMDANE حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) حبلغ  الوحيد  الشريك 
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 358 رقم) (2 اإلجتماعي تجزئة الفتح)
تالل))-)50000)حكناس املغرب نتيجة)

الألزحة.
و عين:

و) حمدان  ( عثمان) السيد(ة))
  2 الفتح) تجزئة  (916 رقم) عنوانه(ا))
(ة)) 50000)حكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
وفي تجزئة) (2021 أكتوبر) (13 بتاريخ)
 50000 (- ( تالل) (358 رقم) (2 الفتح)

حكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (09 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2022)تمت رقم)9.
629I

GLOBAL ADVICE

F2T CONSULTING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
11 شارع باحماد طابق 9 رقم 1 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
F2T CONSULTING شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 1  

زنقة أحمد توكي ال7ابق 2 رقم 10 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599651
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 F2T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
التنظيم) االدارية,في  االستشارات 

واالستراتيجية
االتصاالت) في  استشارات 

والتسويق.
  1 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  10 2)رقم) زنقة أحمد توكي ال7ابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: طق7ق) فائزة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طق7ق  فائزة  السيدة 
السالم) حي  (12 رقم) اريان  تجزئة 
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) طق7ق  فائزة  السيدة 
السالم) حي  (12 رقم) اريان  تجزئة 
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.
630I

رياض زناتة

H.S.K TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رياض زناتة
تجزئة كمال رقم 25 عين حرودة 

املحمدية، 20630، املحمدية املغرب
H.S.K TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا بن ياسين إقاحة بلدون 
ال7ابق الخاحس رقم 5 - 20303 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.521503
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 دجنبر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 H.S.K (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

بلدون) إقاحة  ياسين  بن  هللا  عبد 

 20303  -  5 رقم) الخاحس  ال7ابق 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد بلكاسم ايت املقدم):))500 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: سميدا) عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

املقدم) ايت  بلكاسم  السيد 

 1098 تجزئة الشالل رقم) عنوانه(ا))

املحمدية) (28630 الشالالت) (3 ط)

املغرب.

السيد عبدهللا سميدا عنوانه(ا))

الشالالت) سعيد  بابا  أوالد  دوار 

28630)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

املقدم) ايت  بلكاسم  السيد 

 1098 تجزئة الشالل رقم) عنوانه(ا))

املحمدية) (28630 الشالالت) (3 ط)

املغرب

السيد عبدهللا سميدا عنوانه(ا))

الشالالت) سعيد  بابا  أوالد  دوار 

28630)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2021)تمت رقم)806695.

631I

اتمانية الزيتون

 INSTITUT DE METIERS ET
 DE L›HOTELERIE ET DE

RESTAURATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 حكتب 

رقم 3 ، 90000، حراكش ا
 INSTITUT DE METIERS ET
 DE L›HOTELERIE ET DE

RESTAURATION  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي تمنصورت 

الش7ر االول رقم6  - 90000 
حراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91693
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 11)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 INSTITUT DE METIERS ET
 DE L’HOTELERIE ET DE
رأسمالها) حبلغ  ( ( (RESTAURATION
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
االول) الش7ر  تمنصورت  اإلجتماعي 
املغرب) حراكش  (90000  - رقم6  

نتيجة ل):)توقف عن النشاط.
و حدد حقر التصفية ب تمنصورت)
الش7ر االول رقم6)حراكش))-)90000 

حراكش املغرب.)
و عين:

 ROBERT   GUY EMILE((ة)السيد
تمنصورت) عنوانه(ا)) و  (ROGER
 90000 حراكش) الش7ر االول رقم6)
حراكش املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138121.
632I

بورا كون�ضي

ISYOUT TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بورا كون�ضي
6 عمارة الغزالي زنقة اإلسكندرية 
شقة رقم 3 املدينة الجديدة ، 

50000، حكناس املغرب
ISYOUT TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 215 

تجزئة حوالي حسعود سيدي سعيد - 
50000 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56315

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISYOUT TRAV
اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري)-)أشغال عاحة أو
بناء.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)215 
تجزئة حوالي حسعود سيدي سعيد)-)

50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 390 ( (: اسماعيل) ملراني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حراني يوسف):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ملراني عثمان):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد ملراني اسماعيل عنوانه(ا))
حسعود) حوالي  تجزئة  (215 رقم)
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حكناس) (50000 سعيد) سيدي 
املغرب.

عنوانه(ا)) يوسف  حراني  السيد 
حسعود) حوالي  تجزئة  (215 رقم)
حكناس) (50000 سعيد) سيدي 

املغرب.
السيد ملراني عثمان عنوانه(ا))رقم)
سيدي) حسعود  حوالي  تجزئة  (215

سعيد)50000)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ملراني اسماعيل عنوانه(ا))
حسعود) حوالي  تجزئة  (215 رقم)
سيدي سعيد)50000)حكناس املغرب
عنوانه(ا)) عثمان  ملراني  السيد 
حسعود) حوالي  تجزئة  (215 رقم)
سيدي سعيد)50000)حكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (03 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2055.
633I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

نوفاشيك ش م  م
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
نوفاشيك ش م  م شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب 39 
عمارة البوبيا ال7ابق 6 شارع عالل 

بن عبدهللا  م ج فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13919

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نوفاشيك ش م))م.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

حنتجات الصيدلة و االستراد.

عنوان املقر االجتماعي):)حكتب)39 

شارع عالل) (6 عمارة البوبيا ال7ابق)

بن عبدهللا))م ج فاس)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 2.000 ( (: قوبيلي) أيمن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) قوبيلي  أيمن  السيد 

1)طريق عين السمن) 91/1)حي انس)

فاس))30000)فاس املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) قوبيلي  أيمن  السيد 

1)طريق عين السمن) 91/1)حي انس)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3218.

639I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمانة  ريال استيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب

أحانة  ريال استيت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي   زاوية 
شارع عبد هللا كنون وزنقة أبي جرير 

 A ال7باريـ  تسنيم بالزا اإلقاحة
ال7ابق األول املكتب رقم 3 و 9   - 

90000 طنجة   املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13161

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية شارع عبد هللا كنون وزنقة) ( («
بالزا) تسنيم  ـ) ال7باري) جرير  أبي 
ال7ابق األول املكتب رقم) (A اإلقاحة)
3)و)9   - 90000)طنجة)))املغرب»)إلى)
»زاوية شارع عبد هللا كنون وزنقة أبي)
 A(جرير ال7باري)ـ)تسنيم بالزا اإلقاحة
 90000 (- ( ( ل») و») املكتب رقم»)ك»)

طنجة)))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256000.
635I

zarkal(&(associés

OJO INDUSTRIES
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

zarkal & associés
131 شارع عبد املوحن ال7ابق 6 رقم 
22 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

OJO INDUSTRIES شركة 
املساهمة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
أاندي، أاندي حول، 9 ب8 ال7ابق 
3 شقة رقم 9  - 20026 الداربيضاء  

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1111

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)نونبر)2019)تقرر إنشاء)
التسمية) تمت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
الكائن) و  (OJO INDUSTRIES

حجمع سيتابارك) (، بالعنوان س7ات)
املغرب) ( 26000)س7ات) (- ( الصناعي)
)املرابط) و املسير حن طرف السيد(ة))

حممد املهدي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)21)يوليوز)

2022)تمت رقم)899122.
636I

بنبو خديجة

STE ABDOU MEDINA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خ7ٍإ

استدراك خ7ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

بنبو خديجة
261 املسعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
STE ABDOU MEDINA شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوان حقرها اإلجتماعي دكان رقم 
1831 دوار الصفاح بوحلو  - 35000 

تازة املغرب.
بالجريدة) وقع  خ7ٍإ) إستدراك 
 03 بتاريخ) (5121 عدد) الرسمية 

أشت)2022.
 SOCIETE ABDOU (: حن) بدال 

SERVICE
 SOCIETE ABDOU (: يقرأ)

MEDINA
الباقي بدون تغيير.

631I

ETABBAA LAHCEN

AB HI CAR FRERES
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



15457 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

AB HI CAR FRERES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
6 تجزئة كنزي 129 اقاحة 6 الدروة 

برشيد  - 26100 الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16965
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 حارس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AB HI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CAR FRERES
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات.
عنوان املقر االجتماعي):)حمل رقم)
الدروة) (6 اقاحة) (129 تجزئة كنزي) (6

برشيد))-)26100)الدروة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: ( العماري) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الكبير صادقي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
)عنوانه(ا)) السيد هشام العماري)
حي النخيل املجمع ا2)عمارة)9)الشقة)
الدار) (20000 البيضاء) النواصر  (8

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ( صادقي) الكبير  السيد 
البيضاء) النواصر  (155 النخيل) حي 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( حريم صادقي) السيدة 
حي النخيل)2)عمارة)10طابق)1)شقة)
الدار) (20000 البيضاء) النواصر  (1

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)398.

638I

EXPACT PARTNERS

 Bouskoura Investissement 
Holding SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 Bouskoura Investissement 
Holding SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 إقاحة 
راحي ٬  زنقة سبتة ، ال7ابق 2 ،رقم 

8 - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

598259
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Bouskoura Investissement

.Holding SARL
أنش7ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركات القابضة.
إقاحة) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
،رقم) (2 ال7ابق) (، زنقة سبتة) ( (٬ راحي)

8 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 
186.100.000)درهم،)حقسم كالتالي:

 96525 (: صالحي) خالد  السيد 
بقيمة)1.000)درهم.

 96525 (: ( السيد حسن صالحي)

بقيمة)1.000)درهم.

 96525 (: السيد عبداهللا صالحي)

بقيمة)1.000)درهم.

 96525 (: الكراكي) بلى  ( السيد)

بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) صالحي  خالد  السيد 

18)زنقة حممود تيمور))20000)الدار)

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيد حسن صالحي)

زنقة ابوسليمان الخ7ابي طابق) (09

01)ا)20000)الدار البيضاء)املغرب.

السيد عبداهللا صالحي عنوانه(ا))

ال7ابق) سيتي  كولف  ي  س  (352

الدار) (20000 ( بوسكورة) السفلي 

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) الكراكي  بلى  ( السيد)

املدينة) (361 فيالرقم) سيتي  كولف 

الدار) (20000 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا))) صالحي  خالد  السيد 

18)زنقة حممود تيمور))20000)الدار)

البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) ( السيد حسن صالحي)

زنقة ابوسليمان الخ7ابي طابق) (09

01)ا)20000)الدار البيضاء)املغرب

السيد عبداهللا صالحي عنوانه(ا))

ال7ابق) سيتي  كولف  ي  س  (352

الدار) (20000 ( بوسكورة) السفلي 

البيضاء)املغرب

عنوانه(ا)) الكراكي  بلى  ( السيد)

املدينة) (361 فيالرقم) سيتي  كولف 

الدار) (20000 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)22251.

639I

cabinet(aux(services(des(affaires

ATLAS PALEO MINERALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

ATLAS PALEO MINERALS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

قصير سيفة ع ص ب ارفود - 

52200 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16165

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PALEO MINERALS

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

خام/ وحعادن  حعادن  املعادن/تاجر 

االستراد وتصدير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قصير سيفة ع ص ب ارفود)-)52200 

ارفود املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 390 ( (: طاهيري) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حدو اوبراهيم):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: احشاش) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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السيد ابراهيم طاهيري عنوانه(ا))
املنصور حي) يعقوب  ( زنقة) (20 رقم)
الحمري ارفود)52200)ارفود املغرب.

عنوانه(ا)) اوبراهيم  حدو  السيد 
يعقوب) بن  ايت  ايتزر  الروى  دوار 

حيدلت)59350)حيدلت املغرب.
السيد حممد احشاش عنوانه(ا))
حرزوكة) تجزئة  الفرات  زنقة  (195

ارفود)52200)ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ابراهيم طاهيري عنوانه(ا))
املنصور حي) يعقوب  ( زنقة) (20 رقم)
الحمري ارفود)52200)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)16165.
690I

SOFICODEX

ARTIZANAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

ARTIZANAR شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 199 زنقة 
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد 
سميمة ، ال7ابق السادس الشقة 
35 - 20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري):)
551529

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARTIZANAR
استراد و) (: أرض الشركة بإيجاز)

تصدير حنتجات تقليدية.
عنوان املقر االجتماعي):)199)زنقة)
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد)
الشقة) السادس  ال7ابق  (، سميمة)

35 - 20100)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة أزالن ابن زكور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة أزالن ابن زكور عنوانه(ا))
31106)االحارات العربية) دبي ص ب)

املتمدة)31106)دبي االحارات.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة أزالن ابن زكور عنوانه(ا))
31106)االحارات العربية) دبي ص ب)

املتمدة)31106)دبي االحارات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833169.

691I

BENJAAFAR NEGOCE

BENJAAFAR NEGOCE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENJAAFAR NEGOCE
 30rue(kama(mohamed ،

20000، CASABLANCA(MAROC
BENJAAFAR NEGOCE  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 
زنقة كمال حممد  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.905965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2022 حاي) (26 في) املؤرخ 

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 BENJAAFAR الوحيد) الشريك 

رأسمالها) حبلغ  ( ( (NEGOCE

حقرها) وعنوان  درهم  (1.099.189
(- ( زنقة كمال حممد) (30 اإلجتماعي)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)-املنافسة

-قلة حبيعات).
زنقة) (30 و حدد حقر التصفية ب)

كمال حممد))-)20000)الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) بنجعفر  ( أحين) السيد(ة))

امللكي) الجيش  09شارع  عنوانه(ا))

الدار) (20000  66 طابق1شقة)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832009.

692I

ائتمانية الراحة

رحاب االصيل
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة

98 شارع حممد الخاحس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
رحاب االصيل شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 شارع 

حممد الحاحس ال7ابق الثالت 

تجزئة  اليسر  برشيد 26100 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16821

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
رحاب) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

االصيل.

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري)-)بيع وشراء)االرا�ضي)-)حقاولة)

اشغال حختلفة)-)التجارة.

13)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

حممد الحاحس ال7ابق الثالت تجزئة))

اليسر))برشيد)26100)برشيد املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البعايزي) السيد رشيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: البعايزي) رشيد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

البعايزي عنوانه(ا)) السيد رشيد 

برشيد) دروة  (162 رقم) بدر  تجزئة 

26100)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

البعايزي عنوانه(ا)) السيد رشيد 

برشيد) دروة  (162 رقم) بدر  تجزئة 

26100)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (06 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)682.

693I
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KARIMA EL HAUZI

CHEZ L›ANCIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC

CHEZ L›ANCIEN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
تجاري، ال7ابق األر�ضي ، املبنى رقم 

53 حسنانة جولف ، القسمة املفرزة 
رقم 225  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128811
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. L’ANCIEN
الوجبات) (: أرض الشركة بإيجاز)
الخفيفة وامل7اعم وخدحات التموين)

املتنقلة.
حمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املبنى رقم) (، ال7ابق األر�ضي) تجاري،)
53)حسنانة جولف)،)القسمة املفرزة)

رقم)225  - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
  BRINGOLF( JOHSUA( : السيد)
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.
 HOUARD( HÉLÉNA, السيدة)
CATHERINE,(MARIE((:((500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 BRINGOLF JOHSUA السيد)
عنوانه(ا))93))شارع كاجنيك)61000 

ستراسبورج فرنسا.
 HOUARD( HÉLÉNA, السيدة)
 6 عنوانه(ا)) (CATHERINE,( MARIE
لو) (16290 حيدان الجنرال دي أول)

حيسنيل-إسنارد فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 BRINGOLF JOHSUA السيد)
عنوانه(ا))93))شارع كاجنيك)61000 

ستراسبورج فرنسا
 HOUARD( HÉLÉNA, السيدة)
 6 عنوانه(ا)) (CATHERINE,( MARIE
لو) (16290 حيدان الجنرال دي أول)

حيسنيل-إسنارد فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255599.
699I

MOORISH

TRIP&HEALTH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال7ابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
TRIP&HEALTH شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع عبد املوحن و زنقة سمية، 

إقاحة شهرزاد 3 ال7ابق 9 الرقم 20 
النخيل الدار البيضاء 20390 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551039
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIP&HEALTH
خدحات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستقبال واإلرشاد ال7بي.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمية،) زنقة  و  املوحن  عبد  شارع 
إقاحة شهرزاد)3)ال7ابق)9)الرقم)20 
الدار) (20390 النخيل الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد اشرف سوكاري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد اشرف سوكاري عنوانه(ا)))

فرنسا)92150))فرنسا))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد اشرف سوكاري عنوانه(ا)))

فرنسا)92150))فرنسا))فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832509.
695I

FIDUNEL

FELLAH AGADIR
إعالن حتعدد القرارات

FIDUNEL
51 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال7ابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

FELLAH AGADIR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 129، 
شارع عبد هللا بن ياسين - 25010 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50225
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تقرير حول وفاة املسير السيد براهيم)

الصادق بتاريخ)09)يونيو)2022.
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الصادق) حص7فى  السيد  تعيين 

واحمد الصادق حسيران للشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
العام يع7ي للسيدان احمد) الجمع 
الصادق وحص7فى الصادق املسيران)
املشترك لجميع حا) للشركة االحضاء)
 11-15 يتعلق بالشركة حسب البند)

و)19)حن القانون االسا�ضي للشركة.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
تبعا لوفاة السيد براهيم الصادق و)
حسب عقد االراثة قرر الجمع العام)
التي) االجتماعية  الحصص  تقسيم 
الحقوق) املتوفي على ذوي  حلكية  في 
(: الصادق) حفيظ  :*السيد  كالتالي)
 1.905.900,00 اي) حصة  (19.059
(: بوشويق) فاطمة  درهم*السيدة 
2.123)حصة اي)272.300,00)درهم

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
يصبح الرأسمال االجتماعي للشركة)
*السيد) (: التالي) الشكل  حقسم على 
حصة))) (19.059 (: الصادق) حفيظ 
*السيدة) درهم) (1.905.900,00 ( اي)
حصة))) (2.123 (: بوشويق) فاطمة 
*السيد) ( ( درهم) ( (272.300,00 اي)
حصة))) (21.182 (: الصادق) احمد 
*السيد) درهم) (2.178.200,00 ( اي)
حصة))) (19.989 (: الصادق) حص7فى 
*السيد) ( درهم) (1.998.400,00 اي)
عبد الل7يف الصادق)19.989)حصة)
*السيدة) درهم) (1.998.400,00 ( اي)
11.968)حصة اي) خديجة الصادق)
1.146.800,00)درهم وبذلك حجموع)
اي)) ( حصة) (95.000 هو) الحصص 

9.500.000,00)درهم
قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)

تعديل القانون االسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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الذي ينص على) (:1 و) ( (6 بند رقم)
االجتماعي) الرأسمال  يصبح  حايلي:)
(: التالي) الشكل  للشركة حقسم على 
 19.059 (: الصادق) حفيظ  *السيد 
درهم) (1.905.900,00 ( اي) ( ( حصة)
 2.123 (: بوشويق) فاطمة  *السيدة 
درهم))) ( (272.300,00 اي) ( ( حصة)
 21.182 (: الصادق) احمد  *السيد 
درهم) (2.178.200,00 ( اي) ( ( حصة)
*السيد حص7فى الصادق):)19.989 
درهم)) (1.998.400,00 اي) ( ( حصة)
الصادق) الل7يف  عبد  *السيد 
 1.998.400,00 ( حصة اي) (19.989
الصادق) خديجة  *السيدة  درهم)
 1.146.800,00 اي) حصة  (11.968
الحصص هو) درهم وبذلك حجموع 
 9.500.000,00 ( اي) ( 95.000)حصة)

درهم
بند رقم)15:)الذي ينص على حايلي:)
الصادق) حص7فى  السيد  تعيين 

واحمد الصادق حسيران للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833195.
696I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

RAHOU RANIA REST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 
59000، خنيفرة املغرب

RAHOU RANIA REST شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

09 رقم 20 حكرر حي واد الذهب - 
59000 خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1881
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

حبلغ) ( (RAHOU RANIA REST
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
 20 رقم) (09 زنقة) اإلجتماعي  حقرها 
 59000 (- الذهب) واد  حي  حكرر 
توقيف) (: ل) نتيجة  املغرب  خنيفرة 

نشاط الشركة.
زنقة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
(- حكرر حي واد الذهب) (20 رقم) (09

59000)خنيفرة املغرب.)
و عين:

السيد(ة))رحو))أعريم))و عنوانه(ا))
 59000  69 رقم) الزرق7وني  شارع 
خنيفرة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)253.
691I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

OCEAN TRANS NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

OCEAN TRANS NORD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع ابن 
ع7ية اقاحة رضا ال7ابق االول شقة 

رقم 1 حكتب ب  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129999

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OCEAN TRANS NORD

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املحلي والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع ابن)

ع7ية اقاحة رضا ال7ابق االول شقة)

طنجة) (90000 (- ( حكتب ب) (1 رقم)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حممد رضا القري�ضي):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: الشالف) احالم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

القري�ضي) رضا  حممد  السيد 

شارع) نرجس  البرانص  عنوانه(ا))

طنجة) (90000  96 رقم) الليمون 

املغرب.

السيدة احالم الشالف عنوانه(ا))

 90000 23 حي القصيبي زنقة ا رقم)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

القري�ضي) رضا  حممد  السيد 

شارع) نرجس  البرانص  عنوانه(ا))

طنجة) (90000  96 رقم) الليمون 

املغرب

السيدة احالم الشالف عنوانه(ا))

 90000 23 حي القصيبي زنقة ا رقم)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256262.

698I

AL WISSAL MAARIFI

AL WISSAL MAARIFI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WISSAL MAARIFI

 30BD RAHAL EL MASKINI ETG

 2 APT 5 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AL WISSAL MAARIFI  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 30 شارع 
رحال املسكيني طابق 2 رقم 5 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551613

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WISSAL MAARIFI

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

-االعالحيات)

-حجلس اإلدارة.

30)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  5 رقم) (2 طابق) املسكيني  رحال 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بونونو) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) بونونو  يوسف  السيد 
إقاحة العالء)عمارة ر)1)رقم)1)سيدي)
حوحن))20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بونونو  يوسف  السيد 
إقاحة العالء)عمارة ر)1)رقم)1)سيدي)

حوحن)20000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)25966.
699I

FID HORIZON

 SOCIETE SINWANE LOTFI
*LILBINAE *SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FID HORIZON
 RUE ABDELKRIM BENJELLOUN
 VN(N°10 APPT 4 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE SINWANE LOTFI
LILBINAE *SARL* شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق عين 
الشقف رقم 522 تجزئة القرويين 

فـــــاس 30001 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36583

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 09)حارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE SINWANE LOTFI
حبلغ رأسمالها) ( (*LILBINAE *SARL
حقرها) وعنوان  درهم  (60.000,00
الشقف) عين  طريق  اإلجتماعي 
فـــــاس) القرويين  تجزئة  (522 رقم)
30001)فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)

االشتغال).
و حدد حقر التصفية ب طريق عين)
القرويين)))))))))) تجزئة  (522 رقم) الشقف 

فــــــاس)30001)فـــــاس املغرب.)
و عين:

و) ل7في  ( سعيد) السيد(ة))

حي) الشقف  عين  طريق  عنوانه(ا))

الراحة تجزئة بنيس رقم)55  30001 

فــــــــاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و) ل7في  ( ( حممد) السيد(ة))

حي) الشقف  عين  طريق  عنوانه(ا))

الراحة تجزئة بنيس رقم55  30001 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

حارس) (09 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)1215/2022.

650I

ste(fiducieolympia

ste Droguerie lahlali
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(fiducieolympia

 1ER(ETAGE  N°  10 GROUPE  10

 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

ste Droguerie lahlali شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

تينمل ادرار رقم    اكادير املغرب - 

80099     اكادير املغرب  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52225

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Droguerie lahlali
لشراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتوزيع) والتجزئة  بالجملة  والبيع 
جميع حواد البناء)واألدوات الصحية)

وحستلزحات.السباكة وحواد ال7الء.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- املغرب) اكادير  ( ( ( ادرار رقم) تينمل 

80099)))))اكادير املغرب))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( ( يونس) لهاللي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( ( يونس) لهاللي  السيد 
06حي) حجموعة) (8 بلوك) (332 شقة)
اكادير)) ( ( (80100 سركاو) بن  الفرح 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( يونس) لهاللي  السيد 
06حي) حجموعة) (8 بلوك) (332 شقة)
اكادير)) ( ( (80100 سركاو) بن  الفرح 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)115699.
651I

smaticomp

NINAGRI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع حممد الخاحس 
و شارع املقاوحة ال7ابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 20300، 
casablanca maroc

NINAGRI شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 89 زنقة 

اوالد زيان املركز التجاري ابو دهبي 
ال7ابق 3 رقم 99 - 22000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551633
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NINAGRI
أرض الشركة بإيجاز):)حزارع.

زنقة) (89 (: عنوان املقر االجتماعي)
دهبي) ابو  التجاري  املركز  زيان  اوالد 
الدار) (22000  -  99 رقم) (3 ال7ابق)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة ملياء)ايدبا):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) (1000 (: ايدبا) السيدة ملياء)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة ملياء)ايدبا عنوانه(ا))شارع)
يوسف بن تاشفين حي انارة)1)رقم)39 

20560)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة ملياء)ايدبا عنوانه(ا))شارع)
يوسف بن تاشفين حي انارة)1)رقم)39 

20560)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832290.
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ائتمانية الراحة

رزاق ايمو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
98 شارع حممد الخاحس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
رزاق ايمو شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 شارع 
حممد الحاحس ال7ابق الثالت 

تجزئة  اليسر  برشيد 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16881

 21 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
رزاق) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايمو.
نعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري)-)بيع وشراء)االرا�ضي)-)حقاولة)

اشغال حختلفة)-)التجارة.
13)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
حممد الحاحس ال7ابق الثالت تجزئة))
اليسر))برشيد)26100)برشيد املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الواعري) ابريك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: الواعري) ابريك  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الواعري عنوانه(ا)) ابريك  السيد 

 59 رقم) ب  عمارة  االهالي  اقاحة 

 20280 البيضاء) حعروف  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الواعري عنوانه(ا)) ابريك  السيد 

 59 رقم) ب  عمارة  االهالي  اقاحة 

 20280 البيضاء) حعروف  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)199.
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GROUPE ABCE

COUNTRY TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

GROUPE ABCE

109 حكرر شارع عبد املوحن ال7ابق 

الرابع ، 20000، الدار البيصاء 

املغرب

 COUNTRY TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عبد السالم الخ7ابي حر�ضى سل7ان 

- 20250 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.199965

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)21)يوليوز)2022)تقرر إنشاء)

التسمية) تمت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

و) (COUNTRY TECHNOLOGIE

قتيبة) شارع  (35 بالعنوان) الكائن 

الدار البيضاء) (20310 (- ( ابن حسلم)

املغرب و املسير حن طرف السيد(ة))

زهراني أنس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833320.
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  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

TAMUDA SKY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقاحة 
دياحوند، ال7ابق األول ، حكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TAMUDA SKY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقاحة دياحوند 
ال7ابق األول حكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122093

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
الخدحات) وتصدير  استيراد 

الفندقية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8100.
655I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

FISH.MED.BERKATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
FISH.MED.BERKATI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
شعبان طريق طنجة رباط عمارة 

10-115 ال7ابق الرابع شقة رقم 13 
- 92000 العرائش املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رباط) طنجة  طريق  شعبان  »تجزئة 
الرابع شقة) ال7ابق  (10-115 عمارة)
العرائش املغرب») (92000  -  13 رقم)
 -  15 رقم) الدهب  واد  »شارع  إلى)

92000)العرائش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)813.
656I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ELJAN TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
ELJAN TRAVAUX  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي تجزئة 

البلدية س د ج رقم 19 العرائش - 
92000 العرائش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9115
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير) (2022 يوليوز) (26 املؤرخ في)
نشاط الشركة حن)»حعدات الري في)
ق7عة أرض املقاول وتاجر املنتجات)
»املقاول) إلى) الزراعية») واملعدات 

العام».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)815.
651I



15463 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

SOCIETE HENRI DRINK›S 
إعالن حتعدد القرارات

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي ال7ابق االول بني 
حالل 20 شارع املتنبي ال7تبق االول 
بني حالل، 23000، بني حالل املغرب
  SOCIETE HENRI DRINK›S 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 
الصناعية الش7ر الثاني رقم 8 بني 

حالل 23000 بني حالل املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12151

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
املن7قة) حن  االجتماعي  املقر  تمويل 
بني) (8 رقم) الش7رالثاني  الصناعية 
سليمان) اوالد  عياد  اوالد  الى  حالل 

سيدي جابر حرأب بني حالل
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حايلي:)تفويت السيدة سميرة حرصاد)
 I109338 390 ( الوطنية) ب7اقتها 
ب7اقتها) هند شريفي  والسيدة  سهم 
الكل) سهم  (I538666 330 الوطنية)
لفائدة السيد عادل شريفي ب7اقته)
 61000 حقابل) ( (I660313 الوطنية)
للسهم) درهم  (100 بقيمة) درهم 

الواحد
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير الشكل القانوني حن شركة ذات)
ذات) ( الى شركة) حسؤولية حمدودة 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:))
املقر االجتماعي الحالي هو:)اوالد عياد)
اوالد سليمان سيدي جابر حرأب))بني)

حالل

ينص على) الذي  و1:) (6 رقم) بند 
عادل) شريفي  السيد  قدم  حايلي:)
حبلغ) (I660313 الوطنية) ب7اقته 
وحسجل) حمرر  درهم  (100000

بالكاحل بقيمة)100)درهم للحصة)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
 SOCIETE HENRI DRINK’S SARL

AU
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)133.
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SP.JOE

SP.JOE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SP.JOE
املصلى زنقة الريسولي، رقم 1، 

الشقة رقم 11 ، 90000، طنجة 
املغرب

SP.JOE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي املصلى 

زنقة الريسولي رقم 1 الشقة رقم 11 
- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89331
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
حبلغ) ( (SP.JOE ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
زنقة) املصلى  اإلجتماعي  حقرها 
 -  11 رقم) الشقة  (1 رقم) الريسولي 
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000

تصفية ودية قبل اآلوان.
املصلى) التصفية ب  و حدد حقر 
زنقة الريسولي رقم)1)الشقة رقم)11 

- 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

لي و عنوانه(ا)) ( حي ليم) السيد(ة))
90000)طنجة) درادب زنقة ابن حزم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256239.
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حكتب املحاسبة الفا�ضي

 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

LA RUCHE DES SCIENCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

حكتب املحاسبة الفا�ضي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 9 ، 

93000، ت7وان املغرب

 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE LA

RUCHE DES SCIENCES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق سبة 

حجر العروسة قرب اوطيل الياقوتة  

- 93000 ت7وان املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (2.000.000«

»2.000.000)درهم»)إلى)»9.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

02)أشت) )بتاريخ) االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)1686.
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cabinet  AMSN

 CAFE L›EMPREINTE SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 CAFE L›EMPREINTE SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 
السفلي لرقم 239  احتداد تجزئة 
سيدي سعيد - 50000 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56813
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.L’EMPREINTE SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)حقهى.

ال7ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) احتداد  ( (239 لرقم) السفلي 
حكناس) (50000 (- سعيد) سيدي 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( بنجبارة) السيد سعد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) ( بنجبارة) السيد سعد 
دار) ( أوالد أحمد2) ( (10 رقم) (1 عمارة)

بوعزة))21223)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( بنجبارة) السيد سعد 
دار) ( أوالد أحمد2) ( (10 رقم) (1 عمارة)

بوعزة))21223)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2861.
661I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE PARADE BEAUTE

إعالن حتعدد القرارات

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 ال7ابق 5 الشقة 9 اقاحة 
الحرية شارع فلس7ين ، 30000، 

فاس املغرب
STE PARADE BEAUTE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 239 

تجزئة فضيلة 3 طريق عين الشقف 
حتجر - 30000 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69095
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)حارس)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل أسهم الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
توزيع أسهم الشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير الشكل القانوني لشركة)

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
اضافة نشاط لشركة)

قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
التوفيق للقانون االسا�ضي)

قرار رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة املسير القدير و اضافة حسير)

جديد

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل أسهم الشركة

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
توزيع أسهم الشركة

بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير الشكل القانوني لشركة)

بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
اضافة نشاط لشركة)

بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
التوفيق للقانون االسا�ضي)

بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة املسير القدير و اضافة حسير)

جديد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3261.
662I

AB CONSULTING

ECO MEUBLES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot(N°170 Bureau(N°7  Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°110
 Bureau(N°7  Sidi(Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

ECO MEUBLES شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

110 ال7ابق االول املكتب رقم 1 
الحي الصناعي سيدي أانم - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129929
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 حارس) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

 شكل الشركة):)شركة ذات حسؤلية
حمدودة ذات الشريك الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEUBLES
بصفة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املغرب) في  حباشرة  أير  او  حباشرة 

وخارجه الى:
-)صناعة االتات وادوات الديكور

-)اشغال النجارة
-)اشغال نجارة االليمينيوم

-)االستيراد والتصدير
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)110)ال7ابق االول املكتب رقم)1 
الحي الصناعي سيدي أانم)-)90000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد سعد روحي):))2.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) روحي  سعد  السيد 
ضيعة الروحي الهاشمي تاركة سعادة)

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عزيز بن الشريف عنوانه(ا))
ه) العمارة  التالت  النخالت  اقاحة 
 90000 العزوزية) (3 رقم ف) الشقة 

حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)3913.
663I

YAKI BUSINESS

VEPPINE TRANS فيبين ترنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

YAKI BUSINESS
 RSD(MYSSIL(ETG 5 N 64 ،
90000، TANGER(MAROC

 VEPPINE TRANS فيبين ترنس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية ال7ابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118953

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 حاي) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحنين) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (500 ال7ويل)
(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
سعيد الزأاري بتاريخ)20)حاي)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (29 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)6911.
669I

BLANCA ATRS

BLANCA ARTS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BLANCA ATRS
 N21 Rue 11 Amal 1 au(RDC

 Bernoussi ، 20610، Casablanca
MAROC

BLANCA ARTS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 شارع 

11 أحل 1 ، ال7ابق األر�ضي ، 
البرنو�ضي - 20610 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.219299

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 30)دجنبر) املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  BLANCA ARTS الوحيد) الشريك 
حبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
أحل) (11 شارع) (21 حقرها اإلجتماعي)
(- البرنو�ضي) (، األر�ضي) ال7ابق  (، (1
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الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20610
ل):)وقف نشاط الشركة.

 21 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
(، ال7ابق األر�ضي) (، (1 أحل) (11 شارع)
البيضاء) الدار  (20610 (- البرنو�ضي)

املغرب.)
و عين:

و) ( بركمان) ( حسن) السيد(ة))
(، (1 أحل) (11 شارع) (21 عنوانه(ا))
 20610 البرنو�ضي) (، ال7ابق األر�ضي)
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)828698.

665I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

 CARE DESIGN ET TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقاحة 
األنفال عمارة ب1 ال7ابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -
 EL(MANSOUR(N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب
 CARE DESIGN ET TRAVAUX
SARL AU شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرق7وني ال7ابق التاسع رقم 92 
الدارالبيضاء 20050 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551655

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 CARE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DESIGN ET TRAVAUX SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التش7يب.

عنوان املقر االجتماعي):)265)شارع)

 92 رقم) التاسع  ال7ابق  الزرق7وني 

الدارالبيضاء) (20050 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد سليم بناني):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بناني  سليم  السيد 

 20053 ( ق7بري) قاسم  أبو  زنقة  (9

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بناني  سليم  السيد 

 20053 ( ق7بري) قاسم  أبو  زنقة  (9

الدارالبيضاء)املغرب

 95 السيد أحمد بناني عنوانه(ا))

 20910 ( زنقة فرانس فيل الوازيس)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833391.

666I

Global Sharp Consulting

 GLOBAL BUSINESS
ASSISTANCE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
Global Sharp Consulting

حركز األعمال أ حممد الخاحس، 
زاوية شارع حممد الخاحس وزنقة 

ألبرت األول، ال7ابق التاسع، حكتب 
رقم 903 الدار البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
 GLOBAL BUSINESS

ASSISTANCE SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : حركز 
األعمال أ حممد الخاحس، زاوية 

شارع حممد الخاحس وزنقة ألبرت 
األول، ال7ابق التاسع، حكتب 

رقم 903  - 20300 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.963291
العام) الجمع  بمقت�ضى 
 2022 حاي) (09 اإلستثنائي املؤرخ في)
 GLOBAL BUSINESS حل) تقرر 
ASSISTANCE SOLUTIONS)شركة)
حبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (60.000 رأسمالها)
أ) األعمال  حركز  اإلجتماعي  حقرها 
زاوية شارع حممد) حممد الخاحس،)
الخاحس وزنقة ألبرت األول،)ال7ابق)
 20300  -   903 حكتب رقم) التاسع،)
لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
حن) أكثر  بعد  نشاط  ألي  حمارستها 

ستة اشهر.
و عين:

السيد(ة))فتيمة))قبي و عنوانه(ا))
حارس) (2 شارع) فارصوفي  زنقة  (23
الدار) (20250 السل7ان) حرس 
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
وفي حقرها) (2022 يوليوز) (21 بتاريخ)
حركز األعمال أ حممد الخاحس،)زاوية)
ألبرت) وزنقة  الخاحس  حممد  شارع 
رقم) حكتب  التاسع،) ال7ابق  األول،)
903  - 20300)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
أشت)2022)تمت رقم)833326.

661I

ADVALORIS 

DEFINE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

DEFINE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
ليبيرتي ال7ابق  3شقة 5الدار 
البيضاء أنفا الدار البيضاء -   - 
20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551293
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEFINE
أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

التسويق وإدارة األعمال.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
5الدار) 3شقة) ( ال7ابق) ليبيرتي 
(- ( ( (- البيضاء) الدار  أنفا  البيضاء)

20000)الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عوارتو) ياسين  السيد 
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حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عوارتو  ياسين  السيد 

 192 الرقم) بارك  ليالس  اقاحة 

برشيد)) (26100 ( ( الساحل) الخدارة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عوارتو  ياسين  السيد 

 192 الرقم) بارك  ليالس  اقاحة 

برشيد)) (26100 ( ( الساحل) الخدارة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832920.

668I

ADVALORIS 

VOA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

VOA شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحرية ، ال7ابق الثالث شقة رقم  

5الدار البيضاء - - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551291

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (11

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

.VOA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

التسويق وإدارة األعمال.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)) شقة  الثالث  ال7ابق  (، الحرية)
الدار) (20000 (- (- البيضاء) 5الدار 

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: عوارتو) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عوارتو  ياسين  السيد 
 192 الرقم) بارك  ليالس  اقاحة 
برشيد) ( (26100 ( الساحل) الخدارة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) عوارتو  ياسين  السيد 
اقاحة ليالس بارك الرقم)192)الخدارة)

الساحل)26100))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832919.
669I

SUD EST CONSEIL

AIMCOS
إعالن حتعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
AIMCOS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: حي 

املساررقم 961 ال7ابق األول  - 
90000 حراكش  املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.129061

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تمويل املقراإلجتماعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تغير نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))
وتوزيع) تصنيع  (1-: الشركة) نشاط 
النظافة) التجميل,) حستمضرات 
الحيوية)) واملبيدات  الشخصية 
األولية,) املواد  وتصدير  -2استيراد 
النظافة) التجميل,) حستمضرات 

الشخصية واملبيدات الحيوية))
بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:))
املقر اإلجتماعي):))حي املسار رقم)961 

ال7ابق األول)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138323.
610I

MAROC COMPTA PLUS

ABDELHAK CASH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء ال7ابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
ABDELHAK CASH شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 69 بلوك 2 
حي الفتح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDELHAK CASH
تمويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االحوال.
69)بلوك) عنوان املقر االجتماعي):)
بن) الفقيه  (23200 (- الفتح) حي  (2

صالح املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد العلمي عبد الحق):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الحق) عبد  العلمي  السيد 
الفقيه) (23200 ( عنوانه(ا))حي الفتح)

بن صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الحق) عبد  العلمي  السيد 
الفقيه) (23200 ( عنوانه(ا))حي الفتح)

بن صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تمت  (2022 أشت) (02 بتاريخ)

.185/2022
611I

FIDISLAME CONSOLT

FIDISLAME CONSOLT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDISLAME CONSOLT
 ANGLE BD LALLA YACOUT RUE

 AL(ARAAR(RES(GALIS 4 ETG
 APPT 17 CASA، 20450، casa

maroc
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FIDISLAME CONSOLT شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع اللة 

ياقوت وشارع العرعار إقاحة جليز 

العمارة 9 الشقة 11 الدار البيضاء - 

10000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551523

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIDISLAME CONSOLT

األنش7ة) (: أرض الشركة بإيجاز)

القانونية.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع اللة)

جليز) إقاحة  العرعار  وشارع  ياقوت 

العمارة)9)الشقة)11)الدار البيضاء)-)

10000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيمل) الفتاح  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

(: السيمل) الفتاح  عبد  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيمل) الفتاح  عبد  السيد 

عنوانه(ا))الدار البيضاء)10000)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيمل) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه(ا))الدار البيضاء)10000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833190.

612I

حكتب املحاسبة

NM CONCEPT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 29350، سيدي بنور 

املغرب
NM CONCEPT شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 
الجيش امللكي املغرب 29350 سيدي 

بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2909

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  NM CONCEPT الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
شارع) (23 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
الجيش امللكي املغرب)29350)سيدي)

بنور املغرب نتيجة ل):)تلقائي.
و حدد حقر التصفية ب)23)شارع)
الجيش امللكي املغرب)29350)سيدي)

بنور املغرب.)
و عين:

السيد(ة))ندى)))حعزوز و عنوانه(ا))
سيدي) (29350 ( تجزئة الياسين) (29

بنور املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)191.

613I

COMPTASTEL

MEDNESS LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1 199

، 90020، TANGER(MAROC
MEDNESS LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 89 شارع 
فاس ال7ابق االر�ضي طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

110803
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDNESS LOGISTIQUE
-النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وبمرا) برا  للبضائع  والدولي  الوطني 

وجوا
جميع) وتسويق  النقل  وكالء) (-

املنتجات
-)استيراد وتصدير.

89)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 90000 فاس ال7ابق االر�ضي طنجة)

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

10.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: اجرعام) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: اجرعام) يونس  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: اجرعام) حممد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: اجرعام) يونس  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اجرعام  حممد  السيد 
حي لف7يمات زنقة حممد االأظف)
عمارة حسن ال7ابق)2)رقم)2 13000 

الداخلة املغرب.
عنوانه(ا)) اجرعام  يونس  السيد 
حلول) ايت  القليعة  العزيب  حي 

80000)ايت حلول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اجرعام  يونس  السيد 
حلول) ايت  القليعة  العزيب  حي 

80000)ايت حلول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (15 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2020)تمت رقم)231135.
619I

CAF MAROC

KHABER PUB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
KHABER PUB شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
الحمد رقم 3 شارع سجلماسة 
ال7ابق االول - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111115

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 
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حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 KHABER الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (PUB
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
اقاحة الحمد رقم)3)شارع سجلماسة)
ال7ابق االول)-)90000)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)أزحة نشاط.
اقاحة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
سجلماسة) شارع  (3 رقم) الحمد 
ال7ابق االول)-)90000)طنجة املغرب.)

و عين:
و) بروحو  ( خالد) السيد(ة))
 190 عنوانه(ا))حي ابن ب7وطة زنقة)
رقم)6 90000)طنجة املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8009.
615I

حكتب املحاسبة

MAB CONCEPT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 29350، سيدي بنور 

املغرب
MAB CONCEPT شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 
 SIDI BENNOUR الجيش امللكي

29350 سيدي بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2953

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  MAB CONCEPT الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
شارع) (23 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
 SIDI BENNOUR امللكي) الجيش 
29350)سيدي بنور املغرب نتيجة ل)

:)تلقائي.
و حدد حقر التصفية ب)23)شارع)
 29350 بنور) سيدي  امللكي  الجيش 

سيدي بنور املغرب.)
و عين:

بنبراهيم) ( ( حممد احين) السيد(ة))
بنسركاو) فونتي  ح  (686 عنوانه(ا)) و 
(ة)) كمصفي) املغرب  اكادير  (80000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)199.
616I

COMPTAMAR EXPERTISE

BADR TRANSIT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
BADR TRANSIT شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 ححج 
حرس السل7ان شقة 3 ال7ابق 1 - 

20000 البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.535369

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)20)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 شقة) السل7ان  حرس  ححج  (26«
ال7ابق)1 - 20000)البيضاء)املغرب»)
شارع السفير ابن عائشة،) (169« إلى)
الصخور السوداء،)ال7ابق)1،)رقم)1 

- 20000)البيضاء))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832331.
611I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 SOCIETE FARASAN
 DE COMMERCE ET

D›ENTREPRISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD
 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG( 2( ،( 20470،( ’CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE FARASAN DE
 COMMERCE ET D’ENTREPRISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 99 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
ال7ابق االول)) (GH25C فردوس) (OP
شقة)10)عمارة)A 99)الدار البيضاء)-)

20820)الدار البيضاء)املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

912193
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 أشت) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE FARASAN DE (:
.COMMERCE ET D’ENTREPRISE

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري.

 OP  99 (: عنوان املقر االجتماعي)
فردوس)GH25C)ال7ابق االول))شقة)
(- البيضاء) الدار  (A 99 عمارة) (10

20820)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حممد خاوتي):))600)حصة)
بقيمة)60.000)درهم للحصة).

 900 ( (: السيدة فضيلة بن زكور)
حصة بقيمة)90.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة فضيلة بن زكور عنوانه(ا))
جدة) املكرحة  حكة  (11109 ب) ص 
 11109 السعودية) العربية  اململكة 

جدة السعودية.
السيد حممد خاوتي عنوانه(ا))16 
شارع ازنباك ال7ابق االول حي الراحة)
20950)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد خاوتي عنوانه(ا))16 
شارع ازنباك ال7ابق االول حي الراحة)
20950)الدار البيضاء)) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تمت رقم)-.
618I

اعالنات الشركات

 ELMAKHLOUFI TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب ، 80000، اكادير املغرب

 ELMAKHLOUFI TRANS SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رع واد 

سوس ححر 93 بلوك أ حي االحل ایت 
حلول   اكادير 80000 ايت حلول 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22825
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ELMAKHLOUFI TRANS SARL

.AU
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ملصلحة) للبضائع  والدولي  الوطني 

الغیر/استيراد)/)تصدير.
واد) رع  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك أ حي االحل ایت) (93 سوس ححر)
حلول) ايت  (80000 اكادير) ( ( حلول)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد املخلوفي سفيان))عنوانه(ا))
رع واد سوس ححر)93)بلوك أ حي االحل)
ایت حلول)))80000)ايت حلول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد املخلوفي سفيان))عنوانه(ا))
رع واد سوس ححر)93)بلوك أ حي االحل)
ایت حلول)))80000)ايت حلول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2022)تمت رقم)1998 .
619I

Alassaire Juriconseil

Dorma-Vertrieb-
International GmbH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 Dorma-Vertrieb-International
GmbH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي 320زنقة 
حممد الزرق7وني ال7ابق 9 رقم93 

- 20090 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

293305

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2022 حارس) (16 املؤرخ في)

تسمية الشركة حن)»

Dorma-Vertrieb- («

»International GmbH

إلى

 dormakaba International

 »Holding«(GmbH

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831002.

680I

CONSULTING FINANCE TNG SARL

 CONSULTING FINANCES
TNG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 كونسيلتنغ فينونس طنج ش م م 

 CONSULTING FINANCES «

« TNG  Sarl

السجل التجاري رقم99539  

حؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (

تم) (16/01/2019 بتاريخ) ب7نجة 

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

على) حتوفرة  املحدودة،) املسؤولية 

املميزات التالية)):

الشركاء

-1)عبدالعالي الحاج العربي،)حزداد)

بمدينة طنجة))بتاريخ)11/01/1985،)

و الحاحل لب7اقة التعريف الوطنية)
الساكن ب حجمع) (, (918632K رقم)

حسنانة كولف ش7ر)6)عمارة)61)ط)
1)رقم)193.

بمدينة) حزداد  (، الزينبي) -2هاجر 

و) (،29/10/1999 بتاريخ) ( حالل) بني 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
(,(KB119663(رقم

الساكنة ب حجمع حسنانة كولف)
ش7ر)6)عمارة)61)ط)1)رقم)193.

التسمية):الشركة اتخدت تسمية)

-)كونسيلتنغ فينونس طنج ش م م))))))

النشاط التجاري:

-)استشارات التمويل واالستثمار.

الدراسات املالية وجميع أعمال) (-

وحشاريع) اإلدارة  إجراءات  تنظيم 

االستثمار.

املالية) الخدحات  تقديم  (-

واالستشارية)،)واالستشارات اإلدارية.

تقديم) استشارات التكنولوجيا.) (-

في) والتدريب  املشورة  ؛) الخدحات)

جميع املجاالت)؛)هندسة البرحجيات)

؛)توريد ونصائح ألجهزة الكمبيوتر.

واإلدارية) املالية  الشؤون  (-

والتجارية وأيرها حن اإلدارة للشركات)

التنظيم) شروط  في  االستشارات  (-

واإلدارة والرقابة.

-)تقديم حتنوع للخدحات.

طنجة) أبراج  ( االجتماعي:) املقر 

بلوك)6)حكتب رقم)13)ــ)حكرر)ــ)طنجة.

حدة الشركة:))))

حددت في تسعة و تسعين سنة،)

الشركة) تسجيل  تاريخ  حن  ابتداء)

حالتي) في  عدا  حا  التجاري  بالسجل 

أو تمديد حدة) التصفية قبل األوان،)

الشركة.
رأسمال املال و توزيعه:)

حددت في حبلغ عشرة))آالف درهم)

حئة) إلى خمس  حقسمة  ((100.000(

حئة(100)  فئة  حن  ( حصة(1000))

درهم للواحدة)

حن) نقدا  كلها  وسددت  اكتتبت 

طرف الشركاء.

العربي) الحاج  •السيد عبدالعالي 

ب))600))حصة

  900 ب) الزينبي  هاجر  •السيدة 

حصة

تسيير الشركة:

الحاج) عبدالعالي  للسيد  أوكلت 

العربي ملدة أير حمدودة.

السنة املالية:

 31 تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في)

دجنبر حن كل سنة أحا السنة املالية)

األولى فتنتهي في)31)دجنبر2019

األرباح:

تخصم نسبة خمسة باملائة)(5%) 

(، النظاحية) و  القانونية  لالحتياطات 

و الفائض يبقى))رهن إشارة الشريك)

لتخصيصه.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 

رقم) (2019  /08/08 بتاريخ) ب7نجة 

اإليداع)225516

بالسجل) املضمن  التقيد  ورقم 

التمليلي هو)99539

681I

sofoget

SITADI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

SITADI شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي القني7رة 

تجزئة  رقم 1189   بئر راحي جنوب 

املغرب    - 19000 القني7رة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32981

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)29)أشت)2020)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»القني7رة تجزئة))رقم)1189)))بئر راحي)

القني7رة) (19000 (- ( ( ( جنوب املغرب)

رقم) ( تجزئة) »القني7رة  إلى) املغرب»)

1189)))بئر راحي جنوب املغرب))حكتب))

في ال7ابق السفلي)-)19000)القني7رة))

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92113.

682I
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sofoget

RAHMA REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

RAHMA REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي القني7رة 

تجزئة الوحدة رقم 02 بئر راحي أرب 

- 19000 القني7رة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90911

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (19 املؤرخ في)

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 02 رقم) الوحدة  تجزئة  »القني7رة 

القني7رة) (19000 (- أرب) راحي  بئر 
رقم) ( تجزئة) »القني7رة  إلى) املغرب»)

 -  01 رقم) حكتب  الحدادة  (2095

19000)القني7رة))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)92089.

683I

ANDERSEN CONSULTING

 SUMMER NIGHT DREAM

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

  SUMMER NIGHT DREAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي - الشاطئ البلدي - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2020)تم تعيين) 22)يوليوز) املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

البكوري رضوان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256199.

689I

ANDERSEN CONSULTING

 SUMMER NIGHT DREAM

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 SUMMER NIGHT DREAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي - الشاطئ البلدي - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2020 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ايت) لحسن  (ة)) السيد) تفويت 

حن) اجتماعية  حصة  (680 املودن)

السيد) ( لفائدة) حصة  (2.000 أصل)

(ة))رضوان البكوري بتاريخ)22)يوليوز)

.2020

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256199.

685I

ائتمانية فر�ضي فاطمة

FOUDAM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فر�ضي فاطمة
شارع الزرق7وني بلوك ب رقم 16 
حديونة ، 20990، حديونة املغرب
 FOUDAM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت حلتقى حص7فى املعاني 
ال7ابق الثاني رقم 62 حركز رياض 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
550255

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOUDAM TRAVAUX SARL
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.
61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
املعاني) ياقوت حلتقى حص7فى  اللة 
رياض) حركز  (62 رقم) الثاني  ال7ابق 
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 2.500 ( (: اليماني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبدالل7يف لكرد):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 2500 (: اليماني) احمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 2500 (: السيد عبدالل7يف لكرد)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اليماني  احمد  السيد 
دوار اوالد بن حمادي بوحعيز سيدي)
سليمان) سيدي  (19200 سليمان)

املغرب.
لكرد) عبدالل7يف  السيد 
 18 رقم) الوفاق  تجزئة  عنوانه(ا))
الدروة برشيد)26202)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اليماني  احمد  السيد 
دوار اوالد بن حمادي بوحعيز سيدي)
سليمان) سيدي  (19200 سليمان)

املغرب
لكرد) عبدالل7يف  السيدة 
 18 رقم) الوفاق  تجزئة  عنوانه(ا))
الدروة برشيد)26202)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831162.
686I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 PHARMACIE
TAMAGNOUNT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي ال7ابق االول بني 
حالل 20 شارع املتنبي ال7تبق االول 
بني حالل، 23000، بني حالل املغرب
 PHARMACIE TAMAGNOUNT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
تمكنونت رقم 121 بني حالل - 

23000 بني حالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6113

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (01 في) املؤرخ 
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قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.161.600«
 1.161.600« إلى) درهم») (600.000«
درهم»)عن طريق):))إدحاج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)122.
681I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

INTRALEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
الشقة رقم 11 ال7ابق الثاني البقعة 
رقم 22 تجزئة الزيتون شارع حديونة 

، 96000، اسفي اسفي
INTRALEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 113 
املجموعة 11 حي الرياض  - 96000 

اسفي اسفي
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13031
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTRALEC
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
تمليل شبكات) (- الكهرباء) حجال  في 

الكهرباء.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)113 
 96000 (- ( 11)حي الرياض) املجموعة)

اسفي اسفي.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: ( السيد عز الدين لعسل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ياسين لعسل):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: لعسل) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عز الدين لعسل))عنوانه(ا))
حي الرياض)) (11 املجموعة) (113 رقم)

96000)اسفي اسفي.
عنوانه(ا)) لعسل  ياسين  السيد 
حي الرياض)) (11 املجموعة) (113 رقم)

96000)اسفي اسفي.
عنوانه(ا)) لعسل  سفيان  السيد 
حي الرياض)) (11 املجموعة) (113 رقم)

96000)اسفي اسفي.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عز الدين لعسل))عنوانه(ا))
حي الرياض)) (11 املجموعة) (113 رقم)

96000)اسفي اسفي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)-.

688I

BENKHALI COMPTA

STE GLOBALE EXPANSION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
 STE GLOBALE EXPANSION

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
صيدا زنقة 05 درب 01 رقم 09 
ال7ابق االول ت7وان - 93000 

ت7وان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31989

 11 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBALE EXPANSION

:)تصدير و) أرض الشركة بإيجاز)

استيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 09 رقم) (01 درب) (05 زنقة) صيدا 

ال7ابق االول ت7وان)-)93000)ت7وان)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حممد االنصاري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد االنصاري عنوانه(ا))

ت7وان)93000)ت7وان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حممد االنصاري عنوانه(ا))

ت7وان)93000)ت7وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

29)يوليوز) االبتدائية بت7وان))بتاريخ)

2022)تمت رقم)1619.

689I

Fiduciaire  la clarté

PARA BOURGEOIS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire  la(clarté
19تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين الشقف فاس ، 30050، فاس 
املغرب

PARA BOURGEOIS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 3 شارع بئر 
انزران عمارة بنسعيد  حتجر رقم 8 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13381
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BOURGEOIS
أرض الشركة بإيجاز):)بيع التوابع)

و اللوازم الصيدالنية.
شارع) (3 (: عنوان املقر االجتماعي)
بئر انزران عمارة بنسعيد))حتجر رقم)

8)فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد يوسف قندوس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد يوسف قندوس عنوانه(ا))
15)زنقة احمد الرازي تعاونية الوئام)

حلعب الخيل)30000)فاس املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد يوسف قندوس عنوانه(ا))

15)زنقة احمد الرازي تعاونية الوئام)

حلعب الخيل)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3988.

690I

Fiduciaire  la clarté

 GENIE CIVIL

MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire  la(clarté

19تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين الشقف فاس ، 30050، فاس 

املغرب

 GENIE CIVIL MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 

االدرسية شارع بئر انزران اقاحة 

النجوم ال7ابق 5 املكتب 29 30000 

فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22381

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فيليشكو) (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية حن) (290 ليودحيال)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))

املهدي طويه بتاريخ)28)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3231.

691I

شركة جهاد املحاسب

شركة مركز أمراض الكلى 
و تصفية الدم الطاهري 
 Sté CENTRE      ش-م-م
 DE NEPHROLOGIE ET
 HEMODIALYSE TAHIRI

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عمارة نياس شارع احمد 

ال7يب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 96000، أسفي املغرب

شركة حركز أحراض الكلى و تصفية 
 Sté      الدم ال7اهري ش-م-م

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET
  HEMODIALYSE TAHIRI S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجتماعي رقم 02 
زنقة عبد النبي حي الكورس اسفي 

-  - 96000  أسفي  .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8963

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يوليوز)2022)تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

2022)تمت رقم)1098/2022.

692I

حكتب املحاسبة

OUALIDIA VIBES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 29350، سيدي بنور 

املغرب

OUALIDIA VIBES شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي املركز 
السياحي الوالدية سيدي بنور 

29350 سيدي بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2383

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 OUALIDIA الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (VIBES
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
املركز السياحي الوالدية سيدي بنور)
29350)سيدي بنور املغرب نتيجة ل)

:)تلقائي.
املركز) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
بنور) سيدي  الوالدية  السياحي 

29350)سيدي بنور املغرب.)
و عين:

و) جوبير  ( ياسين) السيد(ة))
الوالدية) السياحي  املركز  عنوانه(ا))
29350)سيدي بنور املغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)198.

693I

حكتب املحاسبة

 FRERES BAHADOU
 ET BELFAKIR POUR
L›INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

حكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 29350، سيدي بنور 

املغرب

 FRERES BAHADOU
 ET BELFAKIR POUR

L›INVESTISSEMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 90 

ال7ابق االول تجزئة الكمال  سيدي 
بنور 29350 سيدي بنور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2833
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 FRERES BAHADOU ET BELFAKIR
POUR L’INVESTISSEMENT))حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
ال7ابق) (90 رقم) اإلجتماعي  حقرها 
بنور) سيدي  ( الكمال) تجزئة  االول 
29350)سيدي بنور املغرب نتيجة ل)

:)تلقائي.
 90 و حدد حقر التصفية ب رقم)
)سيدي) ال7ابق االول تجزئة الكمال)

بنور)29350)سيدي بنور املغرب.)
و عين:

باحدو) ( ( املجيد) عبد  السيد(ة))
االول) ال7ابق  (90 رقم) عنوانه(ا)) و 
سيدي بنور) (29350 ( تجزئة الكمال)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)196.
699I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 BUSINESS CALL
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
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 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 BUSINESS CALL

DEVELOPMENT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
ريزيدينس كاحل بارك ، حبنى أ ، 

حكتب رقم 19 ، طابق 3 ، املحمدية 

- 28810 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22899

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل 

 BUSINESS CALL املحدودة)

رأسمالها) حبلغ  ( ( (DEVELOPMENT

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي حركز ريزيدينس كاحل بارك)

،)حبنى أ)،)حكتب رقم)19)،)طابق)3)،)

28810)املحمدية املغرب) (- املحمدية)

نتيجة ل):)حشروع حركز االتصال ثم)

كوفيد) الصحية  االزحة  خالل  وقفه 

.19

حركز) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
(، أ) حبنى  (، بارك) كاحل  ريزيدينس 

3)،)املحمدية) 19)،)طابق) حكتب رقم)

- 28810)املحمدية املغرب.)

و عين:

و) ( ارحيال) ( ( سعيد) السيد(ة))

 28000 ( حي الحرية) (356 عنوانه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1558.

695I

كاحاري بارا

كاماري بارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كاحاري بارا
عمارة البعث االسالحي الرقم 15 
الحي املحمدي وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب
كاحاري بارا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 
البعث االسالحي الرقم 15 الحي 
املحمدي وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39113
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كاحاري)

بارا.
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتوجات الشبه صيدلية.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحي) (15 الرقم) االسالحي  البعث 
وجدة) (60000 (- وجدة) املحمدي 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة حمسين دالل عنوانه(ا))
يميى)) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب.
عنوانه(ا)) كوثر  حمسين  السيدة 
يميى)) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب.

عنوانه(ا)) حعاد  حمسين  السيد 

يميى) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب.

عنوانه(ا)) حريم  السيدة حمسين 

يميى) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب.

عنوانه(ا)) أحينة  بوتريد  السيدة 

يميى) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حعاد  حمسين  السيد 

يميى)) سيدي  (110 الرقم) (2 النجد)

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2169.

696I

حكتب املحاسبة

MFIAJ Plus
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

MFIAJ Plus شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

حممد بودوح حي السالم - 15000 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29511

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MFIAJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Plus
أرض الشركة بإيجاز):)بيع األجهزة)

الهاتفية وحلحقاتها.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
 15000 (- السالم) بودوح حي  حممد 

الخميسات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حوراد الصادقي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حوراد الصادقي عنوانه(ا))
 15000 تجزئة بامليلودي) (1139 رقم)

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حوراد الصادقي عنوانه(ا))
 15000 تجزئة بامليلودي) (1139 رقم)

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)301.

691I

حكتب ادريس للحسابات

يونيفير ديفينمون
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

حكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب

يونيفير ديفينمون شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 15 شارع 
االب7ال شقة رقم 9 اكدال الرباط - 

10080 الرباط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.122259
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 
ذات) شركة  ديفينمون  يونيفير  حل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 
الوحيد حبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
شارع) (15 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
9)اكدال الرباط)-) االب7ال شقة رقم)
10080)الرباط املغرب نتيجة لغياب)

اي نشاط تجاري.
و عين:

و) ( بنزهرة) ( ( اساحة) السيد(ة))
18)زنقة البشير االبراهيمي) عنوانه(ا))
 81 شقة) (6 طابق) (1 ايوب) اقاحة 
20250)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)09)يوليوز)2022)وفي)15)شارع)
9)اكدال الرباط)-) االب7ال شقة رقم)

10080)الرباط املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126838.
698I

فؤاد رحوي

NAKEL SAHRAWI SARL AU 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
فؤاد رحوي

ص ب رقم 11196 بريد بنك شارع 
فال ولد عمير اكدال الرباط ، 

10090، الرباط ااحغرب
  NAKEL SAHRAWI SARL AU 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  ال7ابق 

األول، درب بارى شارع حممد 
الخاحس أرفود. - 52500 ارفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16151
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NAKEL SAHRAWI SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املسافرين

العمليات) جميع  عاحة  وبصفة  (

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

حباشرة) املرتب7ة  والعقارية  املنقولة 

باألأراض) حباشرة  أير  ب7ريقة  أو 

أو الكفيلة بتمقيق) السالفة الذكر،)

وت7وير أرض الشركة

ال7ابق) ( (: عنوان املقر االجتماعي)

حممد) شارع  بارى  درب  األول،)

ارفود) (52500 (- أرفود.) الخاحس 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

الجياللي) بن  املهدي  ( السيد)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الجياللي) بن  املهدي  ( السيد)

الخاحس) حممد  شارع  عنوانه(ا))

ارفود)52500)أرفود))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الجياللي) بن  املهدي  ( السيد)

الخاحس) حممد  شارع  عنوانه(ا))

ارفود)52500)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)16151.

699I

FIBEN

برايت فيو ميديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

برايت فيو حيديا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
الصنوبر عمارة 2 ال7ابق 9 الشقة 
رقم 12 الدار البيضاء - 20800 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

530599
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
برايت) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

فيو حيديا.
التسويق) (: أرض الشركة بإيجاز)
البيانات-طبعة) الرقمي-تمليل 

حتخصصة-خدحات قانونية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشقة) (9 ال7ابق) (2 الصنوبر عمارة)
رقم)12)الدار البيضاء)-)20800)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 339 ( (: ناصري) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حممد خيام):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 333 ( (: بوسيدو) إلياس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ناصري  حممد  السيد 
فضالت) (99 رقم) الوردة  تجزئة 
بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب.

عنوانه(ا)) خيام  حممد  السيد 
املحمدية) يوليوز  (9 حي) أ5) حدخل 

28800))املحمدية املغرب.
بوسيدو عنوانه(ا)) إلياس  السيد 
املحمدية) (08 شقة) (01 إنارا) حي 

28800)املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ناصري  حممد  السيد 
فضالت) (99 رقم) الوردة  تجزئة 
بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب

عنوانه(ا)) خيام  حممد  السيد 
املحمدية) يوليوز  (9 حي) أ5) حدخل 

28800)املحمدية املغرب
بوسيدو عنوانه(ا)) إلياس  السيد 
املحمدية) (08 شقة) (01 إنارا) حي 

28800)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تمت رقم)3889.

100I

FIDUCIAIRE GOUMRI

PHARMACIE BLUE WATERS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
31 زنقة الوحدة ، 20130، 

الدارالبيضاء املغرب
 PHARMACIE BLUE WATERS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 
حرس السل7ان ال7ابق 1 رقم 3 - - 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

591963
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE BLUE WATERS
أرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  -  3 رقم) (1 حرس السل7ان ال7ابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: نضيف) دليلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) نضيف  دليلة  السيدة 
تجزئة حدائق املحيط)2)فيال رقم)11 
الدارالبيضاء) (- النواصر) بوعزة  دار 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) نضيف  دليلة  السيدة 
تجزئة حدائق املحيط)2)فيال رقم)11 
الدارالبيضاء) (- النواصر) بوعزة  دار 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)828998.
101I

KB Compta

 INNOVATIONS
 SOLUTIONS

PHARMACEUTICALS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، 10060، الرباط املغرب

 INNOVATIONS SOLUTIONS
PHARMACEUTICALS   شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي إقاحة 
زينب بلوك C رقم 2 شارع حممد 
السادس هرهورة تمارة - 12090 

تمارة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
130911

العام) الجمع  بمقت�ضى  (
حاي) (18 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
تم تغيير تسمية الشركة حن) (2022
 INNOVATIONS SOLUTIONS«
إلى) (« ( (PHARMACEUTICALS
 INNOVATION SOLUTIONS«

.(«(((PROMOTION
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2022)تمت رقم)1519.

102I

BUREAU NAJAH

MATA  T
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BUREAU NAJAH
شارع األحير حوالي عبد هللا رقم 11 
العيون ، 10000، العيون املغرب
MATA  T  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي حي العودة 
األحل 3 رقم 1191 العيون  - 10000 

العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39501

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أشت) (02 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):

بيع حنتوجات) (- أشغال التنظيف)
الخضراء) املساحات  (- التنظيف)
(- البناء) أشغال  (- األحوال) تمويل  (-
التهيئة)-)بيع وشراء)األسماك وفواكه)

البمر)-)أشغال عاحة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)03)أشت)

2022)تمت رقم)2992.
103I

أ رلوك

أرلوك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أ رلوك
91 شارع حممد بن عبدهللا إقاحة 

املنظر الجميل ب رقم1  ال7ابق 6 ، 
20053، الدارالبيضاء املغرب

أرلوك شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 91 
شارع حممد بن عبدهللا إقاحة 

املنظر الجميل ب رقم1  ال7ابق 6 
الدارالبيضاء 20053 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551333
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أرلوك.

الصيانة) (: أرض الشركة بإيجاز)
الصناعية واملباني.

 91 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقاحة) عبدهللا  بن  حممد  شارع 
 6 ال7ابق) ( الجميل ب رقم1) املنظر 
الدارالبيضاء) (20053 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة نعيمة كرواني عنوانه(ا))))
 20053 املكنا�ضي) حممد  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة نعيمة كرواني عنوانه(ا)))))
 20053 املكنا�ضي) حممد  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)551333.

109I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

NORAZCOM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

219 شارع إبن سينا ، 20210، الدار 
البيضاء املغرب

NORAZCOM شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 219 شارع 
أبن سينا - 20210 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.965051

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (10 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  NORAZCOM الوحيد) الشريك 
حبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
حقرها اإلجتماعي)219)شارع أبن سينا)
- 20210)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)قرار الشريك الوحيد.
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و حدد حقر التصفية ب)219)شارع)
البيضاء) الدار  (20210 (- سينا) أبن 

املغرب.)
و عين:

و) خوادري  ( ( عزيز) السيد(ة))
عنوانه(ا))زرهون)-2)إقاحة)19)رقم)8 
املغرب) الدار البيضاء) (20000 ( س م)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832016.
105I

FIDUCIARE ECF

SUPER SALES MANAGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 196

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

SUPER SALES MANAGER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 

الزرق7وني ال7ابق 2 رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.988209
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
  SUPER SALES MANAGER
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
شارع) (96 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
الزرق7وني ال7ابق)2)رقم)6 - 20000 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تصفية حسبقة.
و حدد حقر التصفية ب)96)شارع)
الزرق7وني ال7ابق)2)رقم)6 - 20000 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
بن التون�ضي و) ( فيصل) السيد(ة))
درج) املوحن  عبد  شارع  (2 عنوانه(ا))
الدار) (20100  6 رقم) (3 ال7ابق) (2
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
السيد(ة))يوسف أساحة))بيو�ضي)
تجزئة املسيرة الحسنىة) و عنوانه(ا))
الدار) (20202  99 رقم) (200 زنقة)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833369.
106I

NAJAH RADOUANE

EPICES GOURMET
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NAJAH RADOUANE
 RES.EL(HOUDA(IMM.48 N°2
 BD MOHAMED BOUZIANE
 MOULAY(RACHID ، 20703،

CASABLANCA MAROC
EPICES GOURMET شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

232 رقم 131 حي حوالي عبدهللا 
عين الشق  - 20153 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25999

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 EPICES الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) حبلغ  ( (GOURMET
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) (131 رقم) (232 زنقة) اإلجتماعي 
 20153 (- ( حوالي عبدهللا عين الشق)

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)تراكم)
الخسائر.

زنقة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
عبدهللا) حوالي  حي  (131 رقم) (232
الدارالبيضاء) (20153 (- ( عين الشق)

املغرب.)
و عين:

و) برادة  ( عزالدين) السيد(ة))
زنقة) زاوية  روحا  زنقة  عنوانه(ا))
وليلي) إقاحة  الخ7ابي  عبدالسالم 
طبق)1)شقة)1  20502)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
زنقة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
232)رقم)131)حي حوالي عبدهللا عين)

الشق)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833392.

101I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE INTERNATIONAL
COLIS TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC
 SOCIETE INTERNATIONAL

COLIS TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك 03 
حي قصبة ال7اهر ايت حلول عمالة 

انزكان ايت حلول - 86150 ايت 
حلول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26511

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE INTERNATIONAL

.COLIS TRANSPORT
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدحين لحساب الغير
الغير) لحساب  البضائع  -نقل 

وطنيا ودوليا
العمليات) جميع  عاحة  -وبصفة 
املتعلقة بشكل حباشر أو أير حباشر)

بأأراض ا لشركة).
 03 عنوان املقر االجتماعي):)بلوك)
حي قصبة ال7اهر ايت حلول عمالة)
انزكان ايت حلول)-)86150)ايت حلول)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد ايوب حوحو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حالك) ايت  الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد ايوب حوحو عنوانه(ا))دوار)
زاوية األحان املهارة تارودانت)83000 

تارودانت املغرب.
حالك) ايت  الرحيم  عبد  السيد 
املهارة) لوليجة  دوار  عنوانه(ا))

تارودانت)83000)تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد ايوب حوحو عنوانه(ا))دوار)
زاوية األحان املهارة تارودانت)83000 

تارودانت املغرب
حالك) ايت  الرحيم  عبد  السيد 
املهارة) لوليجة  دوار  عنوانه(ا))

تارودانت)83000)تارودانت املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2022)تمت رقم)1399.

108I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AMAKHAD

TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE AMAKHAD TRANS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

حوريس زنقة تاحسنا القليعة ايت 

حلول عمالة انزكان ايت حلول - 

LQLIAA 86356  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18595

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراهيم) (ة)) السيد) تفويت 

حن) اجتماعية  حصة  (500 احخاض)

(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

احمد لوليدة بتاريخ)21)يوليوز)2022.

حبارك حموش) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد)(ة))احمد)

لوليدة بتاريخ)21)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2022)تمت رقم)1969.

109I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AMAKHAD
TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسير جديد للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE AMAKHAD TRANS
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

حوريس زنقة تاحسنا القليعة ايت 
حلول عمالة انزكان ايت حلول - 

86356  القليعة  املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18595

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 21)يوليوز) املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))لوليدة))
 JB58136(احمد ب7اقة الوطنية رقم

كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2022)تمت رقم)1969.
110I

SAGASUD

BARIL SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحير حوالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
BARIL SERVICES شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حشروع 
 E 758 - 70000 حدينة الوفاق رقم

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92533

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 BARIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدحين) نقل  للبضائع  ال7رقي 

السلع) وتوزيع  تجارة  تجاري  وكيل 

استيراد) عاحة  تجارة  والبضائع 

صناعي) تجاري  نشاط  كل  وتصدير 

خدحاتي.

حشروع) (: عنوان املقر االجتماعي)

 E 158 - 10000 حدينة الوفاق رقم)

العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

حسين) ند  حص7فى  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حسين) ند  حص7فى  السيد 

 19 عمارة) املر�ضى  اقاحة  عنوانه(ا))

انزكان) (86350 الدشيرة) (13 شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حسين) ند  حص7فى  السيد 

 19 عمارة) املر�ضى  اقاحة  عنوانه(ا))

انزكان) (86350 الدشيرة) (13 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2919.

111I

SAGASUD

DAKHLA TERRASSEMENT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحير حوالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 DAKHLA TERRASSEMENT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 101 
رقم 939 - 10000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92531

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAKHLA TERRASSEMENT
أرض الشركة بإيجاز):)حفر اآلبار)
البناء) اشغال  اآلبار  حفر  الفالحية 
تعبيد ال7رق التجارة والتموين ملواد)
تجارة عاحة استيراد وتصدير) البناء)
حالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

خدحاتي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون) (10000  -  939 رقم) (101

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حممد علي بريهوحا):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

بريهوحا) علي  حممد  السيد 
حي السعادة زنقة ت7وان) عنوانه(ا))

رقم)01 10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
بريهوحا) علي  حممد  السيد 
حي السعادة زنقة ت7وان) عنوانه(ا))

رقم)01 10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2913.
112I

Advance Center

 Blink Hair and Beauty
Center

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 Blink Hair and Beauty Center

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال 9ك9 
زنقة النجد حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.159995

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة النجد حي الرياض) 9ك9) »فيال)
- 10100)الرباط املغرب»)إلى)»املحل)
الواقع في ال7ابق األر�ضي حن) (8 رقم)
(- »حصاطب دار السالم») حقر إقاحة)

10110)الرباط))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126561.
113I

Advance Center

Sogecelk

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

Sogecelk شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال 9ك9 

زنقة النجد حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.199291

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2022 حاي) (16 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 حبلغ رأسمالها) ( (Sogecelk

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

(- 9ك9)زنقة النجد حي الرياض) فيال)

ال) (: الرباط املغرب نتيجة ل) (10100

يوجد نشاط.

و حدد حقر التصفية ب فيال)9ك9 

 10100 (- الرياض) حي  النجد  زنقة 

الرباط املغرب.)

و عين:

و) الوادفلي  ( ( خالد) السيد(ة))

انجيل)) عي�ضى  ايت  دوار  عنوانه(ا))

(ة)) كمصفي) املغرب  بوملان  (33250

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (05 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126152.

119I

SAGASUD

SOCIETE KISSI SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحير حوالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
SOCIETE KISSI SERVICE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حشروع 
 Y 1240 - حدينة 25 حارس رقم

10000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92535
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KISSI SERVICE
أرض الشركة بإيجاز):)بيع وتجارة)
انواع) جميع  تجارة  الغدائية  املواد 
السلع والبضائع وكيل تجاري تجارة)
عاحة استيراد وتصدير النقل ال7رقي)
صناعي) تجاري  نشاط  كل  للبضائع 

خدحاتي.
حشروع) (: عنوان املقر االجتماعي)
 Y 1290 - رقم) حارس  (25 حدينة)

10000)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
قي�ضي) الحفيظ  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

قي�ضي) الحفيظ  عبد  السيد 
درار)) بني  القديم  حي  عنوانه(ا))

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
قي�ضي) الحفيظ  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي القديم بني درار)60000 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)29)يوليوز)

2022)تمت رقم)2915.

115I

HOME COMPTA

L.M.S CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
L.M.S CONSTRUCTION شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ال7ابق 3 شقة 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551121
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 L.M.S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
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االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)
األشغال) و  البناء) أشغال  (- العقاري)

العاحة)).
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 20120  -  5 شقة) (3 الحرية ال7ابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة زروال سوحية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة زروال سوحية عنوانه(ا))
 90080  13 احرشيش حرس7ان رقم)

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة زروال سوحية عنوانه(ا))
 90080  13 احرشيش حرس7ان رقم)

حراكش حراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832533.
116I

FLASH ECONOMIE

ISMANE DEVELOPPEMENT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ISMANE DEVELOPPEMENT«
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
I)-)بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ)
ب برشيد،)يوم)26)حاي)2022،)تمت)
لشركة) األسا�ضي  القانون  صياأة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  حمدودة 
البوشتاوية) السيدة  طرف  حن 
الجنسية،) حغربية  (، الرويندي)
املولودة يوم):1)يناير)1915،)القاطنة)
دوار اوالد لحسن اوالد احماحة) (: ب)
حكارطو ابن احمد)،)الحاحلة الب7اقة)
.WB13998(:(التعريف الوطنية عدد

لها الخصائص التالية:

 ISMANE •التسمية:)
 »DEVELOPPEMENT

الغرض حن الشركة هو) •الهدف:)
القيام في كل حن املغرب والخارج:

أعمال البناء؛))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
أداء)جميع أعمال البناء)والتشييد)
والتجديد؛))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
أعمال الصيانة والت7وير)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حنعش عقارات.
حنازل) (268 االجتماعي:) •املقر 
الدروة) (1 ال7ابق) (2 ش7ر) (2 الدروة)

الكارة-الدروة اقليم برشيد
ابتداءا) سنة  (99 الشركة:) •حدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة.
رأسمال) حدد  الشركة:) •رأسمال 
ألف) خمسمائة  حبلغ  في  الشركة 
حائة) على  حوزعة  درهم  ((500.000(
فئة) حن  اجتماعية  حصة  ((5000(
الواحدة) للحصة  درهم  ((100) حائة)
حكتتبة كلها نقدا وحمررة كليا،)باسم)
الشريك الوحيد،)السيدة البوشتاوية)

الرويندي.
عهد تسيير الشركة ملدة) •اإلدارة:)
البوشتاوية) السيدة  حمدودة،) أير 
الجنسية،) حغربية  الرويندي،)
املولودة يوم):1)يناير)1915،)القاطنة)
احماحة) اوالد  لحسن  اوالد  دوار  ب:)
حكارطو ابن احمد،)الحاحلة الب7اقة)
 .WB13998(:التعريف الوطنية عدد
حن فاتح يناير) •السنة الجبائية:)

إلى أاية)31)دجنبر.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
أشت) (02 يوم) برشيد،) االبتدائية 
162،)وسجلت) (: 2022،)تمت الرقم)
نفس) في  التجاري  بالسجل  الشركة 

اليوم)،)تمت الرقم):)16901.
111I

FLASH ECONOMIE

LMPS CONSULTING SA
إعالن حتعدد القرارات

 LMPS CONSULTING SA
 حقرها االجتماعي :   شارع القدس 

كازانيرشور شور  29 ال7ابق األر�ضي 
بالطو002 الدارالبيضاء 

)  رقم التقيد في السجل التجاري  
159021

العادي) العام  الجمع  1.بمقت�ضى 
تجديد) قرر  (2022 يونيو) (29 بتاريخ)
ملدة) للشركة  حسيريين  (3 تفويضات)
أربع)(9))سنوات تنتهي في نهاية الجمع)
حسابات) على  ستمكم  التي  ( العام)
املسيريين) وهم  (2025 املالية) السنة 

التاليين:
(، ( ( حمداوي) كريم  ( السيد) (-
حغربي) (، (1916 أبريل) (5 حواليد)
زنقة أبو ثور) (1 حقيم في) (، الجنسية)
البيضاء)) الدار  املعاريف  (2 طابق)
رقم) رقم  الوطنية  الب7اقة  وحاحل 

BH600919)؛
(، ( ( حممد احين حلمي) ( السيد) (-
حغربي) (، (1911 حارس) (1 حن حواليد)
زنقة) (6 رقم) في  حقيم  (، الجنسية)
تدارت))إقاحة رياض كاليفورنيا الدار)
البيضاء))))،)وحاحل الب7اقة الوطنية)

رقم)E560092)؛
(، (KS INVEST SARL شركة) (-
وهي شركة بموجب القانون املغربي)
تقسيم) في  الرئي�ضي  حكتبها  يقع  (،
داليا)،)الق7عة رقم)19)،)بوسكورة)،)
في السجل) ( حسجلة) (، الدار البيضاء)
رقم) تمت  البيضاء) الدار  التجاري 
كريم) ( السيد) ويمثلها  (، (299115
حمداوي)))و تم تعيينه كممثل دائم)؛

2))قرر حجلس اإلدارة في)29)يونيو)
:2022

كرئيس ملجلس اإلدارة) ( تجديد) (-
واليته) حدة  (، سنوات) ((9) أربع) ملدة 
والتي تنتهي في نهاية الجمع) (، كمدير)
البيانات) على  ستمكم  التي  العام 
السيد))) (2025 املالية) للسنة  املالية 

كريم حمداوي)).
-)تجديد)،)كمدير عام ملدة أربع)(9) 
والتي) (، حدة واليته كمدير) (، سنوات)
التي) العام  الجمع  نهاية  في  ستنتهي 
ستمكم على حسابات السنة املالية)

،(2025
)السيد حممد احين حلمي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (3
أشت) (3 في) التجارية بالدار البيضاء)

2022)تمت رقم)833310.

118I

FLASH ECONOMIE

MARIALI PROMO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك وحيد  

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
01)يوليوز)2022),)تم تأسيس شركة)
وحيد) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

باملواصفات التالية:
 MARIALI(PROMO«(:(التسمية(

S.A.R.L. A.U
زنقة) القدس  حي  التجاري:) املقر 
ال7ابق االر�ضي سيدي) (95 الرقم) (6

البرنو�ضي الدار البيضاء.
الهدف التجاري:
-)حنعش عقاري

-)بيع الق7ع األرضية املجهزة.)
 100.000 في) حمدد  الرأسمال:)
حصة كما) (1000 درهم حقسمة إلى)

يلي:
 1000 احليبات) علي  السيد  (-

حصة.
)املدة):)99)سنة حن تاريخ تأسيسها)

التسيير:)السيد علي احليبات
املحكمة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) تمت  البيضاء) الدار  التجارية 
832601)سجل تجاري رقم551035.
119I

FLASH ECONOMIE

NOUDI COUTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NOUDI COUTURE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 
حرس السل7ان ال7ابق 1 الشقة 3   

- 20000 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

500193

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 حارس) (30

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUDI COUTURE

خياطة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تقليدية وحديثة

تصميم املوديالت.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

حرس السل7ان ال7ابق)1)الشقة)3   - 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عابدي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عابدي  نادية  السيدة 

عين) (135 رقم) (33 زنقة) ملدن  بين 

الشق))20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عابدي  نادية  السيدة 

عين) (135 رقم) (33 زنقة) ملدن  بين 

الشق))20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تمت رقم)500193.

120I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

FAMILLE MIFDALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 ال7ابق 2  رقم 391 شارع 
املغرب العربي حي الوحدة ورزازات ، 

95000، ورزازات املغرب
FAMILLE MIFDALI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

بوحمشاد سكورة - 95502 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12091

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FAMILLE MIFDALI
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ورزازات) (95502 (- بوحمشاد سكورة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 390 ( (: السيد اسماعيل حفضلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: حفضلي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: حفضلي) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حفضلي) اسماعيل  السيد 
سكورة) بوحمشاد  دوار  عنوانه(ا))

95502)ورزازات املغرب.
عنوانه(ا)) حفضلي  هشام  السيد 
 95502 سكورة) بوحمشاد  دوار 

ورزازات املغرب.
عنوانه(ا)) حفضلي  حممد  السيد 
 95502 سكورة) بوحمشاد  دوار 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حفضلي) اسماعيل  السيد 
سكورة) بوحمشاد  دوار  عنوانه(ا))

95502)ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بتاريخ) ( بورزازات) االبتدائية 

رقم)-.
121I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

CALZINTI STORES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير ال7بري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقاحة 
املنصور، ال7ابق األول، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
CALZINTI STORES شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 

الشاوية، شارع يوسف ابن تاشفين، 
زنقة رشيد رضا، ال7ابق الرابع، رقم 

21 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129513
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALZINTI STORES
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املالبس واألحذية.
إقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشاوية،)شارع يوسف ابن تاشفين،)
زنقة رشيد رضا،)ال7ابق الرابع،)رقم)

21 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
كريمي) بنشقرون  ندى  السيدة 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
كريمي) بنشقرون  ندى  السيدة 
زنقة عبد العزيز الفشتالي) عنوانه(ا))

أكدال)10100)الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
كريمي) بنشقرون  ندى  السيدة 
زنقة عبد العزيز الفشتالي) عنوانه(ا))

أكدال)10100)الرباط))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256280.
122I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

BAHJA BRITICH TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC
BAHJA BRITICH TRANS  شركة 
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ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 221 
تجزئة الصنوبر جليز حراكش - 

90000 حراكش املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181955

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين) تم  (2022 حاي) (23 في) املؤرخ 
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

ال7او�ضي زكرياء))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138321.
123I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

BAHJA BRITICH TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12
 RESIDENCE SINE AV.ALLAL EL
 FASSI( ،( 40000،( MARRAKECH

MAROC
BAHJA BRITICH TRANS))شركة)
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد
رقم) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
(- تجزئة الصنوبر جليز حراكش) (221

90000)حراكش املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.181955

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين) تم  (2022 حاي) (23 في) املؤرخ 
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

ال7او�ضي أحمد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138321.
129I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

BAHJA BRITICH TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC
BAHJA BRITICH TRANS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 3 زنقة 
القاهرة حي الكر�ضي أوالد تايمة  - 

83350 أوالد تايمة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181955

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (23 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم)3)زنقة القاهرة حي الكر�ضي أوالد)
83350)أوالد تايمة املغرب») (- ( تايمة)
تجزئة الصنوبر جليز) (221 »رقم) إلى)

حراكش)-)90000)حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138321.
125I

NACHIT(CONSULTING(&(TRADING

NLG LUXE CONSULTING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 NACHIT(CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 113
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE(AL(ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
   NLG LUXE CONSULTING

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

ايت اورير الدار البيضاء - - البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.291553
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (06 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 NLG LUXE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) حبلغ  ( ( ( (CONSULTING
حقرها) وعنوان  درهم  (10.000
الدار) اورير  ايت  زنقة  (3 اإلجتماعي)
البيضاء)-)-)البيضاء)املغرب نتيجة ل)
:)ظرفية صعبة)-)عدم وجود اسواق.

زنقة) (3 و حدد حقر التصفية ب)
-)البيضاء) (- ايت اورير الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))لتاف))نعيمة و عنوانه(ا))
حالنو) (- (PIAZZALE MARENGO

اي7اليا كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833288.
126I

HOME COMPTA

PARA SOIN & BEAUTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC
PARA(SOIN & BEAUTE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 ال7اق 
األر�ضي زنقة 66 درب بناني حبروكة - 

20280 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551209

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SOIN(&(BEAUTE

يع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

(- ( املنتجات و املداي شبه صيدالنية)

حركز العناية بالجمال.

عنوان املقر االجتماعي):)11)ال7اق)

األر�ضي زنقة)66)درب بناني حبروكة)-)

20280)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلحاج) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

  15 السيدة ليلى بلحاج عنوانه(ا))

 20280 درب بناني حبروكة) (66 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

 15 السيدة ليلى بلحاج عنوانه(ا))

 20280 درب بناني حبروكة) (66 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832128.

121I
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AMSTORY

AMSTORY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMSTORY
اقاحة الشاوية شارع يوسف ابن 
تاشفين زنقة رشيد رضا ال7ابق 

9 رقم 21 طنجة ، 90000، طنجة 
املغرب

AMSTORY شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد رضا ال7ابق 9 رقم 21 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129915
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMSTORY
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البسكويت و الحلويات.
اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاشفين) ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
 -  21 رقم) (9 زنقة رشيد رضا ال7ابق)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

9.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد الحق أحغار):))90.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد الحق أحغار عنوانه(ا))
يوسف) ايت  بوعفيف  سيدي  حركز 
الحسيمة) (32003 الحسيمة) وعلي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد عبد الحق أحغار عنوانه(ا))
يوسف) ايت  بوعفيف  سيدي  حركز 
الحسيمة) (32003 الحسيمة) وعلي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256198.
128I

Afifa(BELHANA

FINANCEO
إعالن حتعدد القرارات

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير، عمارة ٲدرار،1 
ال7ابق اٲلول، حكتب رقم 3 حي 
الداخلة، 80060، ٲكادير، املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
»FINANCEO «الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 
فرحات حشاد، بلوك أ 2، رقم 

11، ال7ابق الثاني، حي القدس - 
80060، أكادير، املغرب
» تقليص أرض الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
10381

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز))2022

:تم اتخاذ القرارات التالية
قرار رقم)1:)الذي ينص على حا يلي:)
النشاط) إلى  الشركة  تقليص أرض 

الرئي�ضي)»استشارات)»في التسيير
حا) على  ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
يلي:)تعديل املادتين)3)و)8)حن النظام)

األسا�ضي
قرار رقم)3:)الذي ينص على حا يلي:)
تبني القانون األسا�ضي الجديد املحين)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  .تم 
أشت) (02 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2022)تمت رقم)115993
129I

B.A

ACHRO BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

B.A
 CITE(COMMUNAL(BLOC 2

 N°123 HAY(HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

ACHRO BTP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي :  265، 
شارع الزرق7وني ال7ابق 9 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.505555

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2022)تقرر حل)
ACHRO BTP)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي)) حقرها  وعنوان  درهم 
 -  9 شارع الزرق7وني ال7ابق) (،265
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20000

لعدم وجود زبناء.
و عين:

و) العوني  ( رشيدة) السيد(ة))
 196 عمارة) الزبير  تجزئة  عنوانه(ا))
الدارالبيضاء) (20000 األلفة) (5 شقة)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
(،265 ( وفي) (2022 يوليوز) (21 بتاريخ)
شارع الزرق7وني ال7ابق)9 - 20000 

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833160.
130I

SKJ CONSULTING

راجيبرود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57
 1er  ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc

راجيبرود  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 
تجزئة الفرح طريق االبتساحة 20 
رقم 11 - 60000 وجدة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39695
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

راجيبرود).
-الترويج) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري
-أعمال حتنوعة أو إنشاءات

ظهر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحلة تجزئة الفرح طريق االبتساحة)
20)رقم)11 - 60000)وجدة))املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد يوسف الزعراط)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 ( (: ( الزعراط) عادل  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

 500 (: ( الزعراط) يوسف  السيد 
بقيمة)50.000)درهم.

 500 (: ( الزعراط) عادل  السيد 
بقيمة)50.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد يوسف الزعراط))عنوانه(ا))
طريق) الفرح  تجزئة  املحلة  ظهر 
االبتساحة)20)رقم)11 60000)وجدة)

املغرب.
)عنوانه(ا)) السيد عادل الزعراط)

باب حرزوقة))60000)تازة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
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السيد يوسف الزعراط))عنوانه(ا))

طريق) الفرح  تجزئة  املحلة  ظهر 
االبتساحة)20)رقم)11 60000)وجدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)-.

131I

MOORISH

ZYMNS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخ7ابي إقاحة 

جواد العمارة 109 الشقة 93 

ال7ابق 3 كليز حراكش ، 90000، 

حراكش املغرب

ZYMNS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

الكريم الخ7ابي إقاحة جواد العمارة 

109 الشقة 93 ال7ابق 3 كليز - 

90000  حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138819

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZYMNS

أرض الشركة بإيجاز):))األحداث

السمعية) املعدات  وتأجير  بيع  (•

والبصرية املهنية

•)املهرجانات الفنية)(حقاول).

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة عبد)
الكريم الخ7ابي إقاحة جواد العمارة)
(- كليز) (3 ال7ابق) (93 الشقة) (109

90000))حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لحريري) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لحريري  نادية  السيدة 
  90000 892 رقم) (22 حي إنارة بلوك)

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لحريري  نادية  السيدة 
 90000 892 رقم) (22 حي إنارة بلوك)

حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)-.
132I

SETTAT INDUIT((س7ات))أندوي

SETTAT INDUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SETTAT INDUIT  س7ات  أندوي
شارع يوسف أبن تاشفين ال7ابق 
2 رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
SETTAT INDUIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف أبن تاشفين ال7ابق 2 رقم 3 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129195

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SETTAT INDUIT
إنجاز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
أعمال الجبس الداخلية والخارجية)،)
،)وأأ7ية األرضيات) وأعمال الدهان)

املرنة)،
حما) (، والبالط) الصلب  ال7الء)
يسمح بإعادة تأهيل املباني)،)وال7الء)
والسقوف) (، التجصيص) وأعمال  (،
املستعارة)،)وأعمال الهدم)،)والنجارة)
الخشبية)،)ونجارة األملنيوم)،)وأعمال)

الحديد)؛)يستورد،
الجملة) وتجارة  وشراء) تصدير 
ألعمال) واملعدات  املواد  ونصف 

التش7يب
النشاط) إطار  في  األنواع  جميع 

الرئي�ضي
وبشكل أعم)،)كل العمليات

أير) أو  حباشر  بشكل  حرتب7ة 
حباشر

،)األوراق املالية والعقارات واملالية
التي قد تسهل أو تعزز أو تت7و.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
يوسف أبن تاشفين ال7ابق)2)رقم)3 
طنجة طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد دباب يوسف)):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: نورالدين) دباب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد دباب يوسف عنوانه(ا))حي)
السالم)1)رقم)85)بني حكادة))90060 

طنجة املغرب.
السيد دباب نورالدين عنوانه(ا))
 90010 ( املصلى) (8 رقم) (19 زنقة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد دباب يوسف عنوانه(ا))حي)
السالم)1)رقم)85)بني حكادة))90060 

طنجة املغرب
السيد دباب نورالدين عنوانه(ا))
 90010 ( املصلى) (8 رقم) (19 زنقة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255881.
133I

D(&(S(COM

YACCES.LINE
إعالن حتعدد القرارات

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
YACCES.LINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 96 شارع 
الزرق7وني ال7ابق 3 الشقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.951119

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيد أنس أأبال حسير جديد)
حممد) السيد  جانب  إلى  للشركة 
حع) حمدودة،) أير  ملدة  السويدي 
13)و16)حن القانون) تعديل البنذين)

االسا�ضي).
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
حايلي:)تسير الشركة حن طرف السيد)
أنس أأبال والسيد حممد السويدي)

ملدة أير حمدودة.
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
باالحضاء) الشركة  تلتزم  حايلي:)
املشترك للسيد أنس أأبال والسيد)

حممد السويدي ملدة أير حمدودة..
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833915.
139I

Société WAMSA

POPPY EVENTS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société WAMSA
 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
POPPY EVENTS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

1130، حدخل A، عمارة أسوليل،  
شارع الحسن الثاني،  80000 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52253
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 POPPY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EVENTS
استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)
ح7اعم و حقاهي و حانات و حراقص)
حمون) حفالت،) تنظيم  فنادق،) و 
(، تجارية) حؤسسات  حسير  حفالت،)
حخبزة) (، (،(négoce) الكبرى) التجارة 
و حلويات،)التموين باملواد الغذائية،))
السمسرة و العمولة في البيع و الكراء.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أسوليل،)) عمارة  (،A حدخل) (،1130
شارع الحسن الثاني،))80000)أكادير)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: فلولوا) الحسين  السيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الحسين فلولوا عنوانه(ا))
سكن) جيت  (،01 شقة) (،39 عمارة)

02،)80019)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد الحسين فلولوا عنوانه(ا))
سكن) جيت  (،01 شقة) (،39 عمارة)

02،)80019)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)116929.
135I

zagora consulting sarl

REBAF
شركة التضاحن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع حممد 

الخاحس ، 91900، زاكورة 
املغرب--------------------

REBAF شركة التضاحن(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
تاكونيت زاكورة - 91552 زاكورة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2091

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أشت) (09 في) املؤرخ 
حبلغ) ( (REBAF التضاحن) حل شركة 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
تاكونيت) حركز  اإلجتماعي  حقرها 
زاكورة)-)91552)زاكورة املغرب نتيجة)

ل):)التوقف عن حزاولة النشاط.
حركز) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
زاكورة  (91552 (- زاكورة) تاكونيت 

املغرب.)

و عين:
و) باعلى  ( براهيم) ( السيد(ة))
زاكورة) تاكونيت  تالت  حي  عنوانه(ا))
(ة)) زاكورة املغرب كمصفي) (91552

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2022)تمت رقم)18.

136I

FLASH ECONOMIE

PAREBRISDE AL BAIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

 PAREBRISDE AL BAIDA S.A.R.L
      IF(N°2261269      RC(N°148175

ICE N°000019063000059
)بموجب الجمع العام الغير العادي)
شركاء) قرر  (29/01/2022 بتاريخ)
PAREBRISE AL BAIDA)))ش) شركة)
م م))رأسمالها)100.000,00))درهم و)
البيضاء) الدار  في  االجتماعي  حقرها 
الحي) (3 حي االولفا إقاحة االولفا رقم)

الحسني حا يلي:
-استقالة السيد حممد طبسيل و)
السيد خالد طبسيل حن وظيفتيهما)
بعد) للشركة  حشاركين  كمديرين 

استقاالتهم وإعفائهم حن عملهم.
جدد) حشاركين  حديرين  -تعيين 
وهم السيد حممد طبسيل و السيد)
حمسن) السيد  و  طبسيل  خالد 

طبسيل لفترة أير حمدودة.
-تمديت النظام األسا�ضي لشركة.
الجديدة) القوانين  على  -املوافقة 

لشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء)بتاريخ)21/01/2022)تمت)

رقم)831988 .
للخالصة و البيان

131I

STE BIKAF INDUSTRI

M.C.A.H

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

M.C.A.H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

تازحوريت الخنك الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19681

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2022 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 100.000 حبلغ رأسمالها) ( (M.C.A.H

اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 

(- قصر تازحوريت الخنك الراشيدية)

52000)الراشيدية املغرب نتيجة ل):)

التوقف الكلي للنشاط.

قصر) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

(- الراشيدية) الخنك  تازحوريت 

52000)الراشيدية املغرب.)

و عين:

العزيز) عبد  ( عزيز) السيد(ة))

حي) انزران  بئر  (33 عنوانه(ا)) و 

الريش) (52900 الريش) تاحميدانت 

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)199/2022.

138I
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FLASH ECONOMIE

TALK LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 

TALK LAB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها       000,00 60  درهم

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 01/06/2022 بتاريخ) بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات املميزات التالية:))

 TALK LABشركة التسمية:) ( (- (

SARL

-)املوضوع:

 -1)حركز االتصال الهاتفي.

)-)املقر االجتماعي:)10)شارع الحرية)

ال7ابق)3)شقة)5)الدار البيضاء
(() درهم) ألف  حئة  املال:) رأس  (- (

إلى ست) حقسمة  ((DH  60  000,00

حصة) (600 () حئة حصة اجتماعية)

اجتماعية))بقيمة حائة درهم للحصة.)

   (DH 100,00(

ووزعت على الشكل التالي:))

الحاحل) احريكة  عي�ضى  السيد  (-

 EN999200 رقم) السفر  لجواز 

حئتان حصة اجتماعية)()200)حصة)

اجتماعية)))

السيد حسن احريكة الحاحل) (- (

 BY813561 رقم) الوطنية  للب7اقة 

حئتان حصة اجتماعية

) 200)حصة اجتماعية)

أ.پوتي) حاري  جرحان  السيد  (- (

 ES116923(الحاحل لجواز السفر رقم

حئتان حصة اجتماعية

) 200)حصة اجتماعية))

فاتح) حن  االجتماعية:) السنة  (-

يناير إلى الحادي والثالثون حن دجنبر.

تسعة وتسعون سنة حن) املدة:) (-

في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد.)

الشركة) تسير  واإلدارة:) التسيير  (-

حن طرف السيد حسن احريكة ملدة)

أير حمددة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
تمت) البيضاء) للدار  التجاري 

رقم550661.
139I

CTH AUDIT ET CONSEIL

LISME XPRESS
إعالن حتعدد القرارات

CTH AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

LISME XPRESS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: 10 شارع 
زيد بن الرفاعي ال7ابق 3 حعارف  - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.918935

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
 LISME« حن) الشركة  تسمية  تغيير 
»WESMILEMAROC«(إلى(«XPRESS
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تمديد أرض الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
حن النظام) (3 و) (2 تعديالت املادتين)

األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))
طب) حعدات  أنواع  جميع  تسويق 
كر�ضي) (، األسنان) (حثقاب  األسنان)
(، داخل الفم) (RVG راديو) (، األسنان)
حمرك اللبية)،)إلخ.))تسويق املعدات)
االستهالكية ملمارسات طب األسنان)

(املركب)،)الالصق)،)القفازات)،)إلخ)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
(: اسم) الشركة  تأخذ  حايلي:)
ذات) شركة  («WESMILEMAROC«
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
833325- رقم) تمت  (2022 أشت)

.26050
190I

كيند نيوستايل حوروكو

كيند نيوستايل موروكو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كيند نيوستايل حوروكو
96 شارع الزرق7وني ال7ابق 3 الرقم 
6 الدارالبيضاء 96 شارع الزرق7وني 

ال7ابق 3 الرقم 6 الدارالبيضاء، 
20500، الدارالبيضاء املغرب

كيند نيوستايل حوروكو شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 

الزرق7وني ال7ابق 3 الرقم 6 
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20500 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

595693
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
كيند) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نيوستايل حوروكو.
بإيجاز) الشركة  أرض 
 INFORMATIQUE (:
 (PROGRAMMEUR,( ANALYSTE,

..( CONCEPTEUR
 96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6 الرقم) (3 شارع الزرق7وني ال7ابق)
 20500 الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد دافيد فيشيتيل)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد دافيد فيشيتيل عنوانه(ا))
التشيك)) ( (20500 جمهورية التشيك)

التشيك.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد دافيد فيشيتيل عنوانه(ا))
التشيك)) ( (20500 جمهورية التشيك)

التشيك
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)19590.
191I

STE BIKAF INDUSTRI

AMHAC TRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

AMHAC TRAV شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
ويالل الريصاني - 52950 الراشيدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12623

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  AMHAC TRAV الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر اوالد)
ويالل الريصاني)-)52950)الراشيدية)
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التام) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

للنشاط.

و حدد حقر التصفية ب قصر اوالد)

الريصاني) (52950 (- ويالل الريصاني)

املغرب.)

و عين:

و) خالدي  ( عدنان) السيد(ة))

عنوانه(ا))قصر اوالد ويالل الريصاني)

كمصفي) املغرب  الريصاني  (52950

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)195/2022.

192I

FNMCOMPTA

SUPERFRET
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SUPERFRET شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حوالي اسماعيل 19 إقاحة حوالي 

اسماعيل ال7ابق 3 رقم9 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129509

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERFRET
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
-وسيط) للبضائع) ( والدولي) الوطني 

النقل البضائع الوطني والدولي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حوالي) إقاحة  (19 اسماعيل) حوالي 
(- طنجة) رقم9) (3 ال7ابق) اسماعيل 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الدخي�ضي) فهد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الدخي�ضي  فهد  السيد 
فال فلوري شارع انفارقم122طنجة)

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الدخي�ضي  فهد  السيد 
فال فلوري شارع انفارقم122طنجة)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8081.

193I

FIDUNA

كاستل كونستريكسين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
كاستل كونستريكسين شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 حكرر 
زنقة 9 إنارة 2 - 29800 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.192053

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 30)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
كاستل كونستريكسين))حبلغ رأسمالها)
حقرها) وعنوان  درهم  (150.000
إنارة) (9 زنقة) حكرر  (31 اإلجتماعي)
اململكة) البيضاء) الدار  (29800  -  2

املغربية نتيجة ل):)قفل الشركة.
و حدد حقر التصفية ب)31)حكرر)
زنقة)9)إنارة)2 - 29800)الدار البيضاء)

اململكة املغربية.)
و عين:

و) ال7اف�ضي  ( ( أيوب) السيد(ة))
ليساسفة تجزئة) الساكن  عنوانه(ا))
الرقم) (108 عمارة) صوفيا  رياض 
البيضاء) الدار  (20232 البيضاء) (1
اململكة املغربية كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2021)تمت رقم)810299.
199I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 DIMANO SERVICE SARL
)(au

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 (DIMANO(SERVICE(SARL (au
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الخالق ال7ريس رقم 01 درب 
اشعاش- ت7وان عمالة ت7وان 

93000 ت7وان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21293
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 حارس) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(DIMANO SERVICE SARL (au
تقوم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
االتصاالت حتعددة) بخدحة  الشركة 

الخدحات وكل حايتعلق بها).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
درب) (01 رقم) ال7ريس  الخالق  عبد 
ت7وان) عمالة  ت7وان  اشعاش-)

93000)ت7وان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( -نجيب بنممر) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: ( بنلحمر) نجيب  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد نجيب بنلحمر)
رقم) ال7ريس  الخالق  عبد  شارع 
 93000 ( -ت7وان) اشعشع) درب  (01

ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد نجيب بنلحمر)
درب) ال7ريس  الخالق  عبد  شارع 
 93000 -01ت7وان) رقم) اشعاش 

ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
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03)أشت) )بتاريخ) االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)1529.

195I

FLASH ECONOMIE

SWMFA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة 

SWMFA SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها     000,00 10 درهم

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 09/01/2022 بتاريخ) بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات املميزات التالية:)))

 SWMFA SARLالتسمية:)شركة((-

 AU

-)املوضوع:

 -1)استشارات التسويق الرقمي

املواقع) دراسات وتصميمات  (2-  

اإللكترونية أو أيرها

-)املقر االجتماعي:)10)شارع الحرية)

ال7ابق)3)شقة)5)الدار البيضاء

درهم) أالف  املال عشرة  رأس  (- (

إلى) حقسمة  (DH  (10  000,00(

(100حصة) اجتماعية) حصة  حئة 

اجتماعية))بقيمة حائة درهم للحصة.)

   (DH 100,00(

ووزعت على الشكل التالي:))

-)السيدة اعتماد بن عمر الحاحلة)

 PH829102 رقم) الوطنية  للب7اقة 

حصة) (100 () حئة حصة اجتماعية)

اجتماعية))

فاتح) حن  االجتماعية:) السنة  (- (

يناير إلى الحادي والثالثون حن دجنبر.

تسعة وتسعون سنة حن) املدة:) (-

في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد.)

الشركة) تسير  واإلدارة:) التسيير  (-

حن طرف السيدة اعتماد بن عمر ملدة)

أير حمددة.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
تمت) البيضاء) للدار  التجاري 

رقم550331.

196I

FLASH ECONOMIE

SAMAZI TOURISTIQUE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAMAZI TOURISTIQUE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي األحل 

2 بلوك 8 رقم 03  - 13000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22115

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (03
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMAZI TOURISTIQUE
االيواء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السياحي والنقل السياحي
جميع العمليات الخاصة بالسكن)

السياحي وكافة العروض
أو) املباشرة  العمليات  جميع 
بالسياحة) املتعلقة  املباشرة  أير 

والع7الت.
عنوان املقر االجتماعي):)حي األحل)
2)بلوك)8)رقم)03  - 13000)الداخلة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة حممد اللغاط)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة حممد اللغاط عنوانه(ا))
حي املسجد زنقة)06)رقم)01 13000 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة حممد اللغاط عنوانه(ا))
حي املسجد زنقة)06)رقم)01 13000 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أشت)2022)تمت رقم)1260.
191I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 ISTITUTION AL WISSAL
 PR L›INVEST EDUCATIF ET

CULTUREL WIPEC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 ISTITUTION AL WISSAL
 PR L›INVEST EDUCATIF ET

CULTUREL WIPEC شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 632 
شارع حوالي علي الشريف حسيرة 1 

تمارة - 12000 تمارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.102113

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
 ISTITUTION AL WISSAL حل)

 PR L’INVEST EDUCATIF ET
ذات) شركة  (CULTUREL WIPEC
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 
الوحيد حبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
 632 رقم) اإلجتماعي  وعنوان حقرها 
 1 شارع حوالي علي الشريف حسيرة)
تمارة املغرب نتيجة) (12000 (- تمارة)
ل-)اقرار الحسابات وتصفية امليزانية.)
أحمد) السيد  للمصفي  ذحة  إبراء) (-
إقفال التصفية والحل) (- الدوايسر.)

النهائي للشركة..
و عين:

و) الدوايسر  ( أحمد) ( السيد(ة))
 1 رقم) (99 املجموعة) عنوانه(ا))
بويتات ي ع م الرباط)10120)الرباط)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
2022)وفي رقم)632  بتاريخ)30)يونيو)
AV)بلدي علي شريف حسيرة أنا تمارة)

- 12000)تمارة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

.D126612(2022)تمت رقم
198I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 STE TADLA TOURNAGE
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي ال7ابق االول بني 
حالل 20 شارع املتنبي ال7تبق االول 
بني حالل، 23000، بني حالل املغرب
 STE TADLA TOURNAGE SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي أدوز 
جماعة فم العنصر  - 23000 بمي 

حالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5015
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (19 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE TADLA الوحيد) الشريك  ذات 
حبلغ) ( (TOURNAGE SARL AU
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
فم) جماعة  أدوز  اإلجتماعي  حقرها 
23000)بمي حالل املغرب) (- ( العنصر)

نتيجة ل):)أزحة حالية.
أدوز) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
بني) (23000 (- ( العنصر) جماعة فم 

حالل املغرب.)
و عين:

تاجي و) ( الدين) جالل  ( السيد(ة))
املنصور) يعقوب  شارع  عنوانه(ا))
بني حالل) (23000   32 رقم) (2 بلوك)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
أدوز) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

جماعة فم العنصر)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)111.
199I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

J.R IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

J.R IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم  

21الفارابي تيليال اكادير - 80000 
أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98985

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسمالها) حبلغ  ( (J.R IMMOBILIER
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
تيليال) 21الفارابي  ( رقم) اإلجتماعي 
اكادير)-)80000)أكادير املغرب نتيجة)

ل):)قفل الشركة.
رقم)) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 80000 (- اكادير) تيليال  21الفارابي 

أكادير املغرب.)
و عين:

و) بيسواحن  ( رشيد) السيد(ة))
فرنسا) (18100 فرنسا) عنوانه(ا))

فرنسا كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)115609.
150I

distra conseils

CHWITER TRANSFERTS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 ال7ابق الثاني الحي 
الحسني ، 90000، حراكش املغرب
CHWITER TRANSFERTS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
10 شوي7ر 9-10 حراكش - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121933
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (26
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHWITER TRANSFERTS
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
في حسائل تمويل األحوال والخدحات)

املالية.
عنوان املقر االجتماعي):)حمل رقم)
 90000 (- حراكش) (9-10 10)شوي7ر)

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: ( بواحماد) الرزاق  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
بواحماد)) الرزاق  عبد  السيد 
ايت) (538 رقم) الفرح  حي  عنوانه(ا))
اورير الحوز)90000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

بواحماد)) الرزاق  عبد  السيد 
ايت) (538 رقم) الفرح  حي  عنوانه(ا))

اورير الحوز)90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8383.
151I

FIDURAK

 SOCIETE «فندق قصر البهجة«
 HOTELIERE PALAIS AL

BAHJA
إعالن حتعدد القرارات

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE «فندق قصر البهجة«

 HOTELIERE PALAIS AL BAHJA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 33 زنقة 
ابن القا�ضي، الحي الشتوي - - 

حراكش  املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28601

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
للشركة) األسا�ضي  القانون  تميين 
التغييرات) االعتبار  بعين  لألخذ 
تأسيس) حنذ  املتخذة  القانونية 

الشركة إلى يوحه
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
ينص) الذي  (:39  -  1 رقم) بند 
القانون األسا�ضي) تميين  على حايلي:)
االعتبار) بعين  لألخذ  للشركة 
حنذ) املتخذة  القانونية  التغييرات 

تأسيس الشركة إلى يوحه
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138035.
152I

SYNERGIE EXPERTS

West Avocado
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
99 ، زنقة جون جوريس، حي أوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب
WEST AVOCADO SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة »
وعنوان حقرها االجتماعي : 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.931611
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
يونيو) (30 في) املؤرخ  االستثنائي 
2022،)قرر شركاء)الشركة املحدودة)
  WEST AVOCADO SARL(املسؤولية
 3.000.000,00 قدره) رأسمال  ذات 



15489 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

زنقة) (99 حقرها االجتماعي ب) درهم،)

رقم) شقة  (6 ال7ابق) جون جوريس 

املغرب) البيضاء) الدار  (20060  -  12

تمت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

الرقم)931611،)وطبقا ملا تنص عليه)

بتاريخ) (96-5 قانون) حن  (86 املادة)

نشاط) بمواصلة  (،1991 فبراير) (13

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 .35986 رقم) تمت  (2022 يوليوز)

لالستخراج واملرجعية.

153I

LONDON COMMERCE

لوندن كوميرس
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LONDON COMMERCE

96 شارع الزرق7وني ال7ابق 3 

الرقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

لوندن كوحيرس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 

الزرق7وني ال7ابق 3 الرقم 6 

الدارالبيضاء - 20500 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550015

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

لوندن) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كوحيرس.

أرض الشركة بإيجاز):)التجارة.
 96 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6 الرقم) (3 شارع الزرق7وني ال7ابق)
20500)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد اسيف نفيس):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) نفيس  اسيف  السيد 

بريتيش)20500)بريتيش بري7انيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) نفيس  اسيف  السيد 

بريتيش)20500)بريتيش بري7انيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831953.
159I

SYNERGIE EXPERTS

Amlak Realties
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
، زنقة جون جوريس، حي أوتييه ، 
20060، الدار البيضاء املغرب99 

AMLAK REALITIES
»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد »
وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262595
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) للشركة  الوحيد  الشريك 
ذات) (AMLAK REALTIES املسؤولية)
10.000)درهم،)حقرها) رأسمال قدره)

االجتماعي ب)99)زنقة جون جوريس)
ال7ابق)6)شقة رقم)12 - 20060)الدار)
بالسجل) واملسجلة  املغرب  البيضاء)
(،262595 الرقم) تمت  التجاري 
حن) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون)5-96)بتاريخ)13)فبراير)1991،)

بمواصلة نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)35981.
155I

حماسب خربوش انوار

HOLIDAY-RESORTS-
AGADIR

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حماسب خربوش انوار
 N°125 Q.I(AGADIR(N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 HOLIDAY-RESORTS-AGADIR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

ياسمين شقة 101 بلوك C1 شارع 
القا�ضي عياد واملقاوحة اكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51991
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLIDAY-RESORTS-AGADIR
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية.

اقاحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (C1 بلوك) (101 ياسمين شقة)
(- اكادير) واملقاوحة  عياد  القا�ضي 

80000)اكادير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 BJOURN VAN السيد)
بقيمة) حصة  (LATEHEM( :( ( 1.000

100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 BJOURN VAN السيد)
عنوانه(ا)) (LATEHEM
 OUDSTRIJDERLAAN 3/012 .
 9600 RENAIX 9600 RENAIX

.BELGIQUE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
اشاكو عنوانه(ا)) السيدة رشيدة 
2/ف) حي ادرار اقاحة النور عمارة ب)
8000)اكادير) 190)تيكوين) شقة رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (22 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)109893.
156I

SYNERGIE EXPERTS

Yadoumo
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
، زنقة جون جوريس، حي أوتييه ، 
20060، الدار البيضاء املغرب99 

 YADOUMO SARL
»شركة ذات حسؤلية حمدودة »

وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.999233
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 
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الشركاء)للشركة املحدودة املسؤولية)
رأسمال) ذات  ( (YADOUMO SARL
حقرها) درهم،) (12.000 قدره)
االجتماعي ب)99)زنقة جون جوريس)
ال7ابق)6)شقة رقم)12 - 20060)الدار)
بالسجل) واملسجلة  املغرب  البيضاء)
(،999233 الرقم) تمت  التجاري 
حن) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون)5-96)بتاريخ)13)فبراير)1991،)

بمواصلة نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)35989.
151I

SYNERGIE EXPERTS

Lili Forever
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
،99 زنقة جون جوريس، حي أوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب
LILI FOREVER SARLAU

»شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد »

وعنوان حقرها االجتماعي: 99 زنقة 
جون جوريس ال7ابق 6 شقة رقم 
12 - 20060 الدار البيضاء املغرب

»استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.951913
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
يونيو) (15 في) املؤرخ  االستثنائي 
2022،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  املحدودة 
 LILI FOREVER SARLAU الوحيد)
درهم،) (10.000 قدره) رأسمال  ذات 
زنقة جون) (99 حقرها االجتماعي ب)
 12 رقم) شقة  (6 ال7ابق) جوريس 
املغرب) البيضاء) الدار  (20060  -
تمت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 
الرقم)951913،)وطبقا ملا تنص عليه)
بتاريخ) (96-5 قانون) حن  (86 املادة)
نشاط) بمواصلة  (،1991 فبراير) (13

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
 .35985 رقم) تمت  (2022 يوليوز)

لالستخراج و املرجعية.
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BUREAU ESSOUFYANI

HAFOUDI TRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
HAFOUDI TRAV شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

الحجري زنقة 12 رقم 83 - 10000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92563

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (01
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAFOUDI TRAV
خدحات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
ق7ع) وتوزيع  وبيع  شراء) النظافة،)
أيار املاكينة،)حقاول ألعمال حتنوعة)
التصدير،) و  االستيراد  البناء،) (،
وبيع وإستيراد) شراء) حقاول حصانع،)
وتصدير وإستراد ق7ع أيارالسيارات)
كراء) الخردة،) تجارة  املستعملة،)
الديبناج،) خدحة  عرض  السيارات،)
املستعملة) السيارات  وشراء) بيع 

السكنية) املباني  تشييد  والجديدة،)
الدهانات) أعمال  السكنية،) وأير 
أعمال) والديكور،) الجبصية 
النقل) األرضيات،) التبليط وحعالجة 
نقل) السياحي،) النقل  الشخ�ضي،)
نقل) الخاص،) للحساب  البضائع 
النقل) الغير،) لحساب  البضائع 

الوطني والدولي،)النقل املبرد.)...)
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 10000  -  83 رقم) (12 الحجري زنقة)

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حمفوظ العوحري):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: السيد حمفوظ العوحري)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العوحري) حمفوظ  السيد 
حي) (21 رقم) نكد  زنقة  عنوانه(ا))

الوحدة)01 10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العوحري) حمفوظ  السيد 
حي) (21 رقم) نكد  زنقة  عنوانه(ا))

الوحدة)01 10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)03)أشت)

2022)تمت رقم)2999/2022.
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fiduciaire(douiri

KFBTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
KFBTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 32 زنقة 
واد نكور حي الصفاء القرية -سال - 

11000 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خلوفي) فوزي  (ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
(ة))))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (20 بتاريخ) ( ( ( ياسين الحمدي)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39366.
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fiduciaire(douiri

KFBTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
KFBTP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 32 زنقة 
واد نكور حي الصفاء القرية سال - 

11000 سال املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 20)يوليوز) املؤرخ في)
السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

الحمدي ياسين))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39366.
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GHAZIR COMPTA PRO

SPICY TOUR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SPICY TOUR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 

19 عمارة 169 النخيل الزهور 2  - 

90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121919

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SPICY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TOUR

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السياحي

عنوان املقر االجتماعي):)حتجر رقم)

 -   2 النخيل الزهور) (169 عمارة) (19

90000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حوالي إسماعيل اإلدري�ضي)

 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: العلواني)

درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حوالي إسماعيل اإلدري�ضي)
حراكش) ( أبواب) عنوانه(ا)) العلواني 
حراكش) (90000  13 رقم) ( الش7ر21)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حوالي إسماعيل اإلدري�ضي)
حراكش) ( أبواب) عنوانه(ا)) العلواني 
حراكش) (90000  13 رقم) ( الش7ر21)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131892.
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GHAZIR COMPTA PRO

  MOROCCO CARTERIENG
*SUPPLIES **MCS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  MOROCCO CARTERIENG
SUPPLIES **MCS* شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زينيث 

بزنس سنتر شارع حسلم بوكار شقة 
رقم 19 ال7ابق  الثالث  باب دكالة - 

90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121601
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (12
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  MOROCCO CARTERIENG

.*SUPPLIES **MCS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع
شراء)وبيع حعدات و حواد امل7عم)

زينيث) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بزنس سنتر شارع حسلم بوكار شقة)
رقم)19)ال7ابق))الثالث))باب دكالة)-)

90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الرايس) السيد فيصل 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الرايس  فيصل  السيد 
 90000 ( زنقة لوكيلي احرشيش) (186

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرايس  فيصل  السيد 
 90000 ( زنقة لوكيلي احرشيش) (186

حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131911.
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CABINET PARIS FISC CONSULTING

 EMERGENCY MEDICAL
RESPONDER

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع حممد الخاحس  اقاحة 
الرحماني A3 ال7ابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب

 EMERGENCY MEDICAL
RESPONDER شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 186 شارع 
ابراهيم الروداني حي الهدى  خريبكة 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1699
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EMERGENCY MEDICAL (:

.RESPONDER
سيارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اسعاف.
عنوان املقر االجتماعي):)186)شارع)
ابراهيم الروداني حي الهدى))خريبكة)

25000)خريبكة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد حي7ام بوعبيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حي7ام بوعبيد))عنوانه(ا))
 25000 ( الرياض) حي  (1 بلوك) (980

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حي7ام بوعبيد))عنوانه(ا))
 25000 ( الرياض) حي  (1 بلوك) (980

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)19)يوليوز)

2022)تمت رقم)329.
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OMAMOUS SARL AU

OMAMOUS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMAMOUS SARL AU
صندوق البريد 269 ، 10000، 

العيون املغرب
OMAMOUS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حدينة 25 
حارس بلوك Y رقم 818  - 10000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92991
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMAMOUS
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجصيص و الجبس،)وجميع أعمال
حن) النجارة  وأعمال  البنائين،)

الخشب واألملنيوم،
وتأجير) عام،) بشكل  والبناء)

شاحنات توصيل
التركيبات) أعمال  الخرسانة،)

الكهربائية،)أعمال
األخرى،) والتركيبات  السباكة 

االستيراد
والتصدير،)أعمال حتنوعة،)تجارة)

عاحة.
التسير.

عنوان املقر االجتماعي):)حدينة)25 
 10000  -   818 رقم) (Y حارس بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

حوالي) االدري�ضي  املساوي  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (: عمر)

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حوالي) االدري�ضي  املساوي  السيد 
عمر عنوانه(ا))حدينة)25)حارس بلوك)

Y)رقم)818  10000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حوالي) االدري�ضي  املساوي  السيد 
عمر عنوانه(ا))حدينة)25)حارس بلوك)

Y)رقم)818  10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)25)يوليوز)

2022)تمت رقم)2395/2022.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

MAHIR FOOD 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
 MAHIR FOOD  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك A رقم 1959 العيون - 
10000   العيون    املغرب  
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

91993
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAHIR FOOD
التجارة) (• (: أرض الشركة بإيجاز)
والتخ7يط.•) التفاوض  العاحة؛•)
تقديم) والبناء.•) املتنوعة  األعمال 
األعالف) والقهوة.•) ال7عام 
الهندسة) أعمال  الحيوانية؛•)
أعمال) السفر.•) تذاكر  بيع  املدنية.•)
أعمال) البناء.•) حواد  بيع  الهاتف.•)
والساخن.•) البارد  وال7الء) ال7رق 
للبئر.اعمال صيانة) الصرف الصحي 
تكنولوجيا) أو  التقنية  املعدات  ؛•)
؛•) املكاتب.) أتمتة  أو  املعلوحات 
تقديم) العاحة.•) واملعدات  ( ال7باعة)
السيارات) وتأجير  واإلقاحة  ال7عام 
نقل وتنظيف) واآلالت والشاحنات.•)
أعمال) املباني والتنظيف الصناعي.•)
املتاجرة) وإنشاءات.•) حتنوعة 
البضائع.) أنواع  جميع  وبيع  وشراء)
واملساعدة) واملشورة  الدراسات  (•
الفنية واالستشارات لجميع األعمال)
واستيراد) وبيع  شراء) الصناعية.•)
املواد) أو  املنتجات  جميع  وتصدير 
الداخلة في األنش7ة املذكورة أعاله.•)
النقل.•) حعدات  وتأجير  وبيع  شراء)
واالستجماحية) الرياضية  األنش7ة 
بجميع) التجارة  والقهوة.•) وال7عام 
والتصدير.•) واالستيراد  أشكالها 

النقل لحساب عن الغير)
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (1959 A)رقم) الوفاق بلوك)

10000)))العيون))))املغرب)).
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)))سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد جمال بزكرا):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بزكرا  جمال  السيد 
28)ب) بوسكورة كولف سيتي))عمارة)

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (1 شقة)
النواصر))20950)البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( بزكرا) جمال  السيد 
28)ب) بوسكورة كولف سيتي))عمارة)
بوسكورة) الخضراء) املدينة  (1 شقة)

النواصر))20950)البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (01 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2022)تمت رقم)2581.
166I

sofoget

 TADAMOUNE POUR
 ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 TADAMOUNE POUR

 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
AU  شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي القني7رة  
59 إقاحة حوالي عبد العزيز شارع 
حوالي عبد العزيز رقم 9 - 19000 

القني7رة   حغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66133
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
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 TADAMOUNE POUR (:
 ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

. AU
حجلس) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إدارة التدريب املستمر.
عنوان املقر االجتماعي):)القني7رة))
شارع) العزيز  عبد  حوالي  إقاحة  (59
 19000  -  9 العزيز رقم) حوالي عبد 

القني7رة)))حغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حسن الزأاري) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: الزأاري) حسن  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
)حسن الزأاري عنوانه(ا))) السيد)

القني7رة)19000))القني7رة))حغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
)حسن الزأاري عنوانه(ا))) السيد)

القني7رة)19000))القني7رة))حغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)92183.
161I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

BITICOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع حممد الخاحس  اقاحة 
الرحماني A3 ال7ابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
BITICOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 99 

ال7ابق االول زنقة 13 حي الزيدانية  
وادي زم  25350 وادي زم املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.915

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 12)حارس) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (BITICOS

 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 

 99 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 

حي الزيدانية)) (13 ال7ابق االول زنقة)

املغرب) زم  وادي  (25350 ( زم) وادي 

نتيجة لنقص في االرباح والخسائر).

و عين:

و) ( احماحي) ( عادل) السيد(ة))
حي الزيدانية)) (13 زنقة) (99 عنوانه(ا))

25350)وادي زم املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

 99 وفي) (2022 حارس) (12 بتاريخ)

حي الزيدانية)) (13 ال7ابق االول زنقة)

وادي زم))25350)وادي زم املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)09)أشت)

2022)تمت رقم)11/2022.

168I

SAHEL CONSULTING

STAR SAHARA TRANS
إعالن حتعدد القرارات

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

STAR SAHARA TRANS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: بتجزئة 

قرية الصيد بتاروحا رقم 515 

جماعة فم الواد العيون  - 10000 

العيون العيون.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28399

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير عنوان حقر االجنماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير عنوان حقر االجنماعي للشركة)
 25 حن حي ال7اون زنقة نواذيبو رقم)
العيون الى تجزئة قرية الصيد بتاروحا)

رقم)515)جماعة فم الواد العيون)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)03)أشت)

2022)تمت رقم)2996/22..

169I

MISAGROUP

TOTAL DE TRANSMISSION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62  61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TOTAL DE TRANSMISSION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي اللة 
الياقوت تقاطع حص7فى املعاني 

ال7ابق الثاني رقم 69 الدارالبيضاء 
- 20100 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.956921
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 TOTAL DE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) حبلغ  ( (TRANSMISSION
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
تقاطع) الياقوت  اللة  اإلجتماعي 
الثاني رقم) ال7ابق  املعاني  حص7فى 
الدار) (20100 (- الدارالبيضاء) (69
اأالق) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

شركة.

اللة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
املعاني) حص7فى  تقاطع  الياقوت 
ال7ابق الثاني رقم)69)الدارالبيضاء)-)

20100)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد(ة))حممد)))ابراهيم العلي و)
عنوانه(ا))تجزئة االزهر ف ب)3)عمارة)
 20100 16)االلفة البيضاء) س شقة)
(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833116.
110I

FIDUCIAIRE  EMERGENCE

ميني كابس ماغوك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  EMERGENCE
 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER(CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

حيني كابس حاأوك شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 50 زاوية 
يعقوب املنصور وشارع بلعمان 
ال7ابق 2 حي الراحة - 0000 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.399303

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد حيني كابس حاأوك))
حبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
يعقوب) زاوية  (50 اإلجتماعي) حقرها 
 2 ال7ابق) بلعمان  وشارع  املنصور 
البيضاء املغرب) (0000 (- حي الراحة)
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نتيجة ل):)عدم))انجاز رقم حعاحالت.

زاوية) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

بلعمان) وشارع  املنصور  يعقوب 

ال7ابق)2)حي الراحة)-)0000)البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) قدور  بن  ( صوفيا) السيد(ة))

ال7ابق) أنفا  166شارع  عنوانه(ا))

املغرب) البيضاء  (0000   8 شقة) (8

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833961.

111I

ACOMS CONSULTING

IT PROSECURITY
إعالن حتعدد القرارات

ACOMS CONSULTING

رقم 2 عمارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 50000، حكناس 

املغرب

IT PROSECURITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع أبو 

حسن املريني إقاحة أحيرة 2 شقة 25 

املدينة الجديدة - 50000 حكناس 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53303

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)أبريل)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

 500 الخنشوفي حنير) السيد  تفويت 

 500 أصل) حن  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد الناصري توفيق

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حن) حنير  الخنشوفي  السيد  استقالة 
حنصبه حسير و تعيين السيد الناصري)

توفيق كمسير وحيد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل الشكل القانوني للشركة حن)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم))1:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل الشكل القانوني للشركة حن)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:19 ( رقم) بند 
تعيين السيد الناصري توفيق) حايلي:)

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2858.
112I

eurest compta sarl

AZ BENOMARCOULEURS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

 AZ BENOMARCOULEURS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 36 
تجزئة الزيتون 1 الضحى عمارة 36 
ل حجموعة 5 فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13921
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 AZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENOMARCOULEURS

حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األشغال العاحة أو أعمال البناء)،

و) التصدير  الصباأة،) في  حقاول 

اإلستيراد.

 36 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 36 الضحى عمارة) (1 تجزئة الزيتون)

فاس) (30000 (- فاس) (5 ل حجموعة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد زهيربنعمر)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 1 عنوانه(ا)) ( زهيربنعمر) السيد 

شارع حممود ساحي البارودي عمارة)

30000)فاس) 93)م ج فاس) ب شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

 1 عنوانه(ا)) ( زهيربنعمر) السيد 

شارع حممود ساحي البارودي عمارة)

30000)فاس) 93)م ج فاس) ب شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3291.

113I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

TRAVROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع حممد الخاحس  اقاحة 
الرحماني A3 ال7ابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
TRAVROS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : ال7ابق 
االول 109 تجزية  ايكوز  وادي زم  

25350 وادي زم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1021

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (13 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  ( (TRAVROS
 100.000 رأسمالها) حبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
ايكوز)) ( تجزية) (109 االول) ال7ابق 
املغرب) زم  وادي  (25350 ( زم) وادي 

نتيجة لنقص في االرباح وخسائر).
و عين:

و) ( القسيمي) ( ( حريم) السيد(ة))
23000)بني) ( عنوانه(ا))تجزئة النجاة)

حالل))املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
ال7ابق) وفي  (2021 أبريل) (13 بتاريخ)
وادي زم)) ( ايكوز) ( تجزية) (109 االول)

25350)وادي زم املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)09)أشت)

2022)تمت رقم)10/2022.
119I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

TACTRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING
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شارع حممد الخاحس  اقاحة 
الرحماني A3 ال7ابق االول  وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
TACTRAV شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 95 
حي سيدي صالح  وادي زم املغرب 

25350 وادي زم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1001

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 دجنبر) (29 في) املؤرخ 
TACTRAV)شركة ذات حسؤلية) حل)
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
95)حي سيدي) حقرها اإلجتماعي رقم)
صالح))وادي زم املغرب)25350)وادي)

زم املغرب نتيجة لخسائر).
و عين:

اخميستي) ( طه) حممد  السيد(ة))
املسافرين)) زنقة  (92 عنوانه(ا)) و 
25350)وادي زم املغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 95 وفي رقم) (2021 29)دجنبر) بتاريخ)
 25350 وادي زم) ( حي سيدي صالح)

وادي زم املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)09)أشت)

2022)تمت رقم)12/2022.
115I

حولدافيت

GRAND HOTEL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حولدافيت
 RUE(ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA(MAROC

GRAND HOTEL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 19 باتريس 
لوحوحبا الرباط - 10000 الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (21 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  GRAND HOTEL الوحيد) الشريك 
درهم) (128.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي)19)باتريس)
الرباط) (10000 (- الرباط) لوحوحبا 

املغرب نتيجة ل):)حنافسة حادة.
 19 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
 10000 (- الرباط) لوحوحبا  باتريس 

الرباط املغرب.)
و عين:

و) الجياللي  ( ( حممود) السيد(ة))
حبنى) (12 تجزئة سالم فرح) عنوانه(ا))
الدارالبيضاء) األلفة  (6 شقة) (116
املغرب) الدارالبيضاء) (20000

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (30 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2022)تمت رقم)126056.

116I

fiduciare(ait(assou

مويان اي كرون اطلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciare(ait(assou
 198lot(mesguina(drarga(agadir ،

80000، agadir(maroc
حويان اي كرون اطلس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الشارع 

الرئي�ضي القليعة ايت حلول - 86150 
ايت حلول املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8215

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أشت) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))احمد حنصوري)
900)حصة اجتماعية حن أصل)900 
حممد بن) (ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

حساين بتاريخ)09)أشت)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
09)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2022)تمت رقم)1961/2022.
111I

Advance Center

Green Gold Of Business
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
Green Gold Of Business شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال 9ك9 
زنقة النجد حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162019
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Green(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Gold Of Business
أرض الشركة بإيجاز):)-1)الزراعة

-2)التربية واإلنتاج الحيواني
-3)دعم الزراعة.

عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك9 
 10100 (- الرياض) حي  النجد  زنقة 

الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: السيد بورحيم حص7فى)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: اسكاري) اساحة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 (: حص7فى) بورحيم  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 300 (: اسكاري) اساحة  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

حص7فى) بورحيم  السيد 
العمراوي) حممد  زنقة  (6 عنوانه(ا))
الشقة)5 19000)القني7رة املغرب)).

السيد اساحة اسكاري عنوانه(ا))
دوار ايت بودار سيدي سليمان حول)
حكناس) (50300 بوفكران) ( الكيفان)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حص7فى) بورحيم  السيد 
العمراوي) حممد  زنقة  (6 عنوانه(ا))

الشقة)5 19000)القني7رة املغرب))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126965.

118I

COMPTAELISSAOUI

L›OISIS DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
1 ال7ابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

L›OISIS DU NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1689 
تجزئة املغرب الجديد العرائش  - 

92000 العرائش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5959
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة))عبد هللا بوزيد) تفويت السيد)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (01 بتاريخ) التهاحي  ملشرك 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)819.
119I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

AO DECORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

AO DECORATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
بوسالحة بني بوعياش - 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3811
 26 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECORATION
:)حقاول في) أرض الشركة بإيجاز)
الديكور و الصباأة و اللوحات الفنية
حقاول في أشغال البناء)و األعمال)

الحرة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 32000 (- بوعياش) بني  بوسالحة 

الحسيمة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد املرزكيوي اساحة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: عدنان) بداز  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

اساحة) املرزكيوي  السيد 
احزورن)) (31 زنقة) (50 عنوانه(ا))

32000)الحسيمة املغرب.

السيد ايت بداز عدنان عنوانه(ا))
احزورن) الفالحية  األشغال  حركز 

32000)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

اساحة) املرزكيوي  السيد 
احزورن)) (31 زنقة) (50 عنوانه(ا))

32000)الحسيمة املغرب

السيد ايت بداز عدنان عنوانه(ا))
احزورن) الفالحية  األشغال  حركز 

32000)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)199.

180I

SOBEGEST

RIAD TWAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RIAD TWAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : كلم 

10 طريق اوريكا حراكش - 90000 

حراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29809

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 حاي) (12 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (RIAD TWAMA حل)
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (3.000.000
اوريكا) طريق  (10 كلم) اإلجتماعي 
املغرب) حراكش  (90000 (- حراكش)

نتيجة لبيع االصل التجاري.
و عين:

الزخيري) ( السيد(ة))عبد الل7يف)
شارع) (9 السماللية رقم) و عنوانه(ا))
 90000 حراكش) هللا  عبد  حوالي 
(ة)) املغرب كمصفي) (MARRAKECH

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 10 كلم) وفي  (2022 حاي) (12 بتاريخ)
 90000 (- حراكش) اوريكا  طريق 

حراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8391.
181I

NADOFISC SARL

EL HOUDA BUILDING SARL
إعالن حتعدد القرارات

NADOFISC SARL
شارع 3 حارس زنقة قرطبة عمارة 
1 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
 EL HOUDA BUILDING SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: حي 
بوزوف زايو  - - الناضور املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18111
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
رفع راسمال الشركة حن)100000)الى)
حصة) (1000 بخلق) درهم  (200000

جديدة بقيمة)100)درهم للحصة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الحاحل) زعناني حممد  السيد  قبول 
س951328  رقم  الوطنية  للب7اقة 

كشريك جديد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
اعادة تقسيم حصص الشركة كما)
 1000 خالد) السيدالحدوتي  يلي:)
 500 هدى) حزكي  السيدة  (- حصة)
 500 حممد) زعناني  السيد  حصة-)

حصة.
قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
السيد زعناني حممد كمسير) تعيين 

اخر للشركة ملدة أير حمدودة.
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
توسيع هدف الشركة باضافة نشاط)

وسيط لتمويل االحوال.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

هدف الشركة
بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي:)

راسمال الشركة
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

حصص الشركة
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 

حايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)3959.
182I

FIDUCIAIRE  EMERGENCE

فيدي
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  EMERGENCE
 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER(CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA MAROC

فيدي شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة  
يسرا 12  شارع حممد الفدوزي 
حن7قة املستشفيات - 0000 
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البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.311131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 حاي) (21 في) املؤرخ 
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد فيدي))حبلغ رأسمالها)
حقرها) وعنوان  درهم  (10.000
شارع) ( (12 يسرا) ( إقاحة) اإلجتماعي 
حممد الفدوزي حن7قة املستشفيات)
(: البيضاء املغرب نتيجة ل) (0000  -

لعدم انجاز رقم حعاحالت.
إقاحة)) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
الفدوزي) حممد  شارع  ( (12 يسرا)
 0000 (- املستشفيات) حن7قة 

البيضاء املغرب.)
و عين:

و) حارشيش  ( وفاء) السيد(ة))
برج) سيجلماسة  شارع  عنوانه(ا))
و شارع سانت) ( (19 شقة) (9 طابق) ( أ)
 0000 بيلفيدير) شارع  سيانس 
البيضاء املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833966.
183I

fudi.comptable

SHYF GALARIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudi.comptable
 said(hajji(sale، 11006، sale 269

maroc
SHYF GALARIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 236 

تجزئة سعيد حجي طريق القني7رة 
11006 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SHYF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GALARIE

-حعرض) (: بإيجاز) أرض الشركة 

ملواد الكهرباء)و املاء)و الصباأة

-)-)التجارة

-أعمال حتنوعة

-استيراد و تصدير.

 236 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القني7رة) تجزئة سعيد حجي طريق 

11006)سال املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: فاطمة) بورشاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: صفاء) بورشاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة بورشاد فاطمة عنوانه(ا))

تجزئة سعيد حجي)236 11006)سال)

املغرب.

عنوانه(ا)) السيدة بورشاد صفاء)

تجزئة سعيد حجي)220 11006)سال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيدة بورشاد فاطمة عنوانه(ا))

تجزئة سعيد حجي)236 11006)سال)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال))بتاريخ)18)حاي)2022 

تمت رقم)38901.

189I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

GREEN PLAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 
صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب
GREEN PLAGE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع ابن 
طفيل رقم 31 حي السالم  - 13000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21693
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN PLAGE
تشغيل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

وادارة وحدة فندقية.
-)تشغيل وإنشاء)وإدارة املعسكرات)

والنزل واملوتيالت والبناأل)؛
-)تشغيل وإدارة حقهى وح7عم..

عنوان املقر االجتماعي):)شارع ابن)
 13000 (- ( 31)حي السالم) طفيل رقم)

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: السماوي) حص7فى  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السماوي) حص7فى  السيد 
عنوانه(ا))حي السالم زنقة ايسلي رقم)

63 13000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السماوي) حص7فى  السيد 
عنوانه(ا))حي السالم زنقة ايسلي رقم)

63 13000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

حاي)2022)تمت رقم)939/2022.
185I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

M&ES SATRS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 
صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب
M&ES(SATRS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع ابن 
طفيل رقم 31 حي السالم  - 13000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21691
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (10
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 M&ES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SATRS
تشغيل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
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وادارة وحدة فندقية.

-)تشغيل وإنشاء)وإدارة املعسكرات)

والنزل واملوتيالت والبناأل)؛

-)تشغيل وإدارة حقهى وح7عم.

واملؤتمرات) الندوات  تنظيم  (-

والفعاليات..

عنوان املقر االجتماعي):)شارع ابن)

 13000 (- ( 31)حي السالم) طفيل رقم)

الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

((: السماوي) حص7فى  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السماوي) حص7فى  السيد 

عنوانه(ا))حي السالم زنقة ايسلي رقم)

63 13000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السماوي) حص7فى  السيد 

عنوانه(ا))حي السالم زنقة ايسلي رقم)

63 13000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

حاي)2022)تمت رقم)936/2022.

186I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

FRIOFISH DAJLA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

FRIOFISH DAJLA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 

الصناعية حي السالم رقم 82 - 

13000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21913

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRIOFISH DAJLA

تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األسماك بالجملة.

باالستيراد) يقوم  أسماك  تاجر  (-

والتصدير)؛

وحعالجة) وتجميد  تسويق  (-

املأكوالت) حنتجات  جميع  وتصدير 

البمرية..

املن7قة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  82 رقم) السالم  حي  الصناعية 

13000)الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حو�ضى بنمو�ضى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حو�ضى بنمو�ضى عنوانه(ا))

شارع حو�ضى بن نصير) (1 حي القسم)
رقم)19 13000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد حو�ضى بنمو�ضى عنوانه(ا))

شارع حو�ضى بن نصير) (1 حي القسم)
رقم)19 13000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2022)تمت رقم)1080/2022.

181I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BRALOG
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

BRALOG شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املسجد زنقة القنديل رقم 06 - 

13000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRALOG

البناء) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وعوارض) وأرصفة  وألواح  (أرضيات 

وطوب حجوف وطوب أحمر وتكتالت))

؛

-)صنع وتسويق الكتل.

-)تصنيع وتسويق كافة املواد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  06 رقم) القنديل  زنقة  املسجد 

13000)الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

اللب) السالم  ابراهيم  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
اللب) السالم  ابراهيم  السيد 
حي املسجد زنقة القنديل) عنوانه(ا))

رقم)6 13000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
اللب) السالم  ابراهيم  السيد 
حي املسجد زنقة القنديل) عنوانه(ا))

رقم)6 13000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
يونيو)2022)تمت رقم)1081/2022.
188I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 GROUPE PALMERAIE
DEVELOPPEMENT

إعالن حتعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

 GROUPE PALMERAIE
DEVELOPPEMENT »شركة  

املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 

 PALMERAIE VILLAGE CIRCUIT
 DE(LA(PALMERAIE(BP 1487 -

2000 حراكش املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6091

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة السيد حممد ابن عودة حن)

حهاحه كمدير عام حنتدب
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قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة السيد عمر لحلو حن حهاحه)

كعضو ملجلس االدارة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

ال شيئ
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131511.
189I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

UN TRANSIT
إعالن حتعدد القرارات

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 
صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب
UN TRANSIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 
النهضة رقم 2335 حكتب رقم 01 - 

13000 الداخلة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3333

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
100)حصة للسيد لحسين حهن) بيع)
للب7اقة) وحاحل  الجنسية  املغربي  (,
لصالح) (JA91512 رقم) ( الوطنية)
املغربي) الوردي  حممد  السيد 
الجنسية والحاحل للب7اقة الوطنية)

SH153536(رقم
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حممد) السيد  تعيين  تأكيد  ( حايلي:)
حاحل) (، الجنسية) املغربي  الوردي 
 JA91512 رقم) ( الوطنية) للب7اقة 
لصالح السيد حممد الوردي املغربي)
الجنسية والحاحل للب7اقة الوطنية)
للشركة) كمسير  (SH153536 ( رقم)

ملدة أير حمدودة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
رفع رأسمال الشركة حن)10.000.00 

(عشرة آالف درهم))إلى)100.000.00 

(حائة ألف درهم).

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

تعديالت قانونية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2022)تمت رقم)1129.

190I

STE FIDUCONFIANCE

LAZIO CAR
إعالن حتعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

LAZIO CAR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: 88 تجزئة 

تغات 2 طريق حكناس ، حمل رقم 2 

.فاس  - 30000 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.59925

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)نونبر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

حن) للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

حكناس) طريق  (2 تغات) تجزئة  (88

الى املقرالجديد) (، )فاس) (2 حمل رقم)

نجزئة) (E3 ( عمارة) (11 املوجود برقم)

دليلة اقاحة دالية))9)زواأة فاس)

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

االسا�ضي) القانون  صياأة  اعادة 

للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

حن) للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

حكناس) طريق  (2 تغات) تجزئة  (88

الى املقرالجديد) (، )فاس) (2 حمل رقم)

نجزئة) (E3 ( عمارة) (11 املوجود برقم)

دليلة اقاحة دالية))9)زواأة فاس)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تمت رقم)5615/21.

191I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LA COLLINE DE L›OCEAN
إعالن حتعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10

20800، CASABLANCA(MAROC

 LA COLLINE DE L›OCEAN

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 219 شارع 

الزرق7وني 219 شارع الزرق7وني 

2000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.920669

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم االول:)

حن) واحدة  حصة  تفويت  حايلي:)

السيد سعد برادة السني الى الشركة)

جروب باملري ديفلبم

الذي ينص على) قرار رقم التاني:)

برادة) سعد  السيد  استقالة  حايلي:)

السني حن حهاحه كمسير للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذي  (:33 رقم) بند 

حايلي:)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832226.

192I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LA COLLINE DE L›OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

LA COLLINE DE L›OCEAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 219 شارع 
الزرق7وني 219 شارع الزرق7وني 

2000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.920669

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (9.900.000«
 5.000.000« إلى) درهم») (100.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832221.
193I

SOFICODEX

MOSAIK SILVER
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

MOSAIK SILVER شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 199 زنقة 
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد 
سميمة ، ال7ابق السادس الشقة 
35 - 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599283
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSAIK SILVER
أرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير
وبيع املصوأات الفضية) شراء) (-
واملجوهرات الذهبية الفاخرة وحا في)

حكمها.
وحا) واملجوهرات  الحلي  صنع  (-

يماثلها.
املجوهرات) وبيع  ابتكار  (-

واملجوهرات الراقية..
عنوان املقر االجتماعي):)199)زنقة)
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد)
الشقة) السادس  ال7ابق  (، سميمة)

35 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
سردلي) ياسين  حممد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
سردلي) ياسين  حممد  السيد 
 1 159)شارع بئرانزران ط) عنوانه(ا))
البيضاء) (20500 املعاريف) (19 شقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
سردلي) ياسين  حممد  السيد 
 1 159)شارع بئرانزران ط) عنوانه(ا))
البيضاء) (20500 املعاريف) (19 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830118.

199I

SOFICODEX

SYSTEM HYGIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

SYSTEM HYGIEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 اقاحة 
ابن ب7وطة زاوية ابن ب7وطة و 

عبد الكريم الديوري ط 1 رقم 3 - 
20000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.501655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيد) حممد  (ة)) السيد) تفويت 
بناني اسميرس))500)حصة اجتماعية)
)السيد) 500)حصة لفائدة) حن أصل)
(ة))نور الدين السيني بتاريخ)30)يونيو)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832565.

195I

SOFICODEX

SYSTEM HYGIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX
91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

SYSTEM HYGIEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي 11 اقاحة 

ابن ب7وطة زاوية ابن ب7وطة و 

عبد الكريم الديوري ط 1 رقم 3 - 

20300 البيضاء .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.501655

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2022)تم تمويل) 30)يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832565.

196I

SOFICODEX

SYSTEM HYGIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

SOFICODEX

91 زنقة ابن ب7وطة ال7ابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

SYSTEM HYGIEN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 اقاحة 

ابن ب7وطة زاوية ابن ب7وطة و 

عبد الكريم الديوري ط 1 رقم 3 - 

20300 البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.501655

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)

السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

السيني نور الدين كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832565.

191I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 MANUFACTURE
 MAROCAINE DE

CONFECTION
إعالن حتعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC
 MANUFACTURE MAROCAINE

DE CONFECTION    »شركة  
املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 10 طريق 
110 شارع الشفشاوني عين السبع 
219 شارع الزرق7وني 2000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50231

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص على) قرار رقم االول:)
حايلي:)تجديد صالحية اعضاء)حجلس)

االدارة ملدة ست سنوات
الذي ينص على) قرار رقم التاني:)
توفيق) السيد  تعيين  تاكيد  حايلي:)
ابراهيمي كرئيس حدير عام ملدة ست)

سنوات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

ال شيئ
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832611.
198I

NACOPAM SNC(شركة

STE NACOPAM SNC
شركة التضاحن

تأسيس شركة

NACOPAM SNC شركة
: زنقة 06  حي املسيرة بلوك أ رقم 59 

كلميم ، 81000، كلميم املغرب
STE NACOPAM SNC  شركة 
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التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي  زنقة 06  

حي املسيرة بلوك أ رقم 59 كلميم   - 

81000 كلميم املغرب

تأسيس شركة التضاحن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9211

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13

األسا�ضي لشركة التضاحن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة التضاحن.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NACOPAM SNC

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

. ADMINISTRATIVE

  06 عنوان املقر االجتماعي):))زنقة)

(-(( 59)كلميم) حي املسيرة بلوك أ رقم)

81000)كلميم املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الحسن نشيط عنوانه(ا))

حي تيرت العليا بلوك ب زنقة)10)رقم)

39  81000)كلميم))املغرب).

عنوانه(ا)) ( اللويزي) احل  السيدة 

حي تيرت العليا بلوك ب زنقة)01)رقم)

88 81000)كلميم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الحسن نشيط عنوانه(ا))

حي تيرت العليا بلوك ب زنقة)10)رقم)

39  81000)كلميم))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بكلميم))بتاريخ)-)تمت رقم)

.291

199I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTEREDEC FASHION BER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

 INTEREDEC FASHION BER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
االحم املتمدة انتريديك املغرب حياة 
ريجن�ضي الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551205
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTEREDEC FASHION BER
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
و) املالبس  (- االحدية) تسويق  و 

االكسسوارات.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االحم املتمدة انتريديك املغرب حياة)
ريجن�ضي الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
لوكسوري) انتيريديك  الشركة 
بقيمة) حصة  (995 ( (: كوليكسيون)

100)درهم للحصة).
السيد عمر قباج):))1)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: قباج) ناصر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد علي قباج):))1)حصة بقيمة)
100)درهم للحصة).

1)حصة) ( (: السيدة ياسمين قباج)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: قباج) حاريا  السيدة 
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

املغرب) الشركة املغرب عنوانه(ا))
20000)الدار البيضاء)املغرب.

زاوية) السيد عمر قباج عنوانه(ا))
اوندري حا�ضي و زنقة رف انفا)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
زاوية) السيد علي قباج عنوانه(ا))
اوندري حا�ضي و زنقة أولف دو جابس)

رقم)1 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
السيد ناصر قباج عنوانه(ا))زاوية)
اوندري حا�ضي و زنقة أولف دو جابس)

رقم)1 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
السيدة حاريا قباج عنوانه(ا))زاوية)
اوندري حا�ضي و زنقة أولف دو جابس)

رقم)1 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) قباج  ياسمين  السيدة 
زاوية اوندري حا�ضي و زنقة أولف دو)
الدارالبيضاء) (20000  1 جابس رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
زاوية) السيد عمر قباج عنوانه(ا))
اوندري حا�ضي و زنقة رف انفا)20000 

الدار البيضاء)املغرب
زاوية) السيد علي قباج عنوانه(ا))
اوندري حا�ضي و زنقة أولف دو جابس)

رقم)1 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832126.
800I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

S.R.O SOLUTION
إعالن حتعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 151
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،
TANGER MAROC

S.R.O SOLUTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: املن7قة 

الحرة للتصدير ب7نجة تجزئة 
61 ق7عة رقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.59311

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
قرر الشريك الوحيد تعيين السيدة)
الجنسية) حغربية  (، سكينة ضميري)
رقم) الوطنية  للب7اقة  حاحلة  (،
لفترة أير) ثانية  كمسيرة  (A338198

حمدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يتم تسيير الشركة لفترة أير حمدودة)
ادري�ضي) عمر  السيد  ( طرف) حن 
الوطنية) للب7اقة  الحاحل  حسواك 
سكينة) والسيدة  (A153215 رقم)
الحاحلة للب7اقة الوطنية)) (، ضميري)
لهم) يخول  وبذلك  ( (A338198 رقم)
الشركة) وثائق  جميع  على  التوقيع 

بشكل حنفصل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256218.
801I

RS.KALACOMPTA

لتيج دوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT(AL(WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
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لتيج دوغ  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
فلورينسيا زنقة الشاهيد بركات 

حوالي علي رقم 1 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128523

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
لتيج) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دوغ).
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
أنماط) (، االتصال) (- املنسوجات)

الشراء)والبيع.
املعاحالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
قد) والتي  (، املنقولة) أير  أو  املنقولة 
أير) أو  حباشر  بشكل  حرتب7ة  تكون 
املذكور أعاله أو بأي) حباشر بال�ضيء)
أشياء)حماثلة أو حن املحتمل أن تعزز)

ت7ويره أو توسيعه..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بركات) الشاهيد  زنقة  فلورينسيا 
 90000 (- طنجة) (1 حوالي علي رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة حليمة العوت):))50)حصة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).
حصة) (25 ( (: السيد حممد فاهم)

بقيمة)25.000)درهم للحصة).
 25 ( (: الركراكي) شيماء) السيدة 
حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة حليمة العوت عنوانه(ا))
طنجة) (5 رقم) (61 زنقة) البوأاز  حي 

90000)طنجة املغرب.
السيد حممد فاهم عنوانه(ا))حي)
حموش) بن  الشهيد  زنقة  الشهداء)
رقم)55)طنجة)90000)طنجة املغرب.
السيدة شيماء)الركراكي عنوانه(ا))
رقم)03)عمارة س اقاحة قصبة الولفة)
املجموعة)05)الهرهورة تمارة)12000 

تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة حليمة العوت عنوانه(ا))
طنجة) (5 رقم) (61 زنقة) البوأاز  حي 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)6936.

802I

Voyage Sure

وكالة سفر آمنة
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Voyage Sure
 Rue(Bnou(Bettouta ، 35100، ,51

Guercif Maroc
وكالة سفر آحنة شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  زنقة ابن 
ب7وطة رقم 51 - 35100 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1819
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 أشت) (13
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
وكالة) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سفر آحنة.
حجز)) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
و) أوروبا  لدول  التأشيرة  حواعيد 

أحريكا.
الباخرة) و  ال7ائرة  تذاكر  حجز 

لجميع الدول..
عنوان املقر االجتماعي):))زنقة ابن)
جرسيف) (35100  -  51 ب7وطة رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) قصير  حروان  السيد 
جرسيف) (35100 ب7وطة) ابن  زنقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) قصير  حروان  السيد 
جرسيف) (35100 ب7وطة) ابن  زنقة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بجرسيف)

رقم)-.
803I

MANAR PLATRE

MANAR PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MANAR PLATRE
الرقم 101 زنقة 9 حي حبروكة 
سيدي عثمان ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب
MANAR PLATRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 101 
زنقة 9 حي حبروكة سيدي عثمان  - 

20100 الدار الليضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.195993

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (20 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) حبلغ  ( (MANAR PLATRE
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
حي) (9 زنقة) (101 الرقم) اإلجتماعي 
 20100 (- ( عثمان) سيدي  حبروكة 
(: ل) نتيجة  املغرب  الليضاء) الدار 

التوقف عن حزاولة النشاط.
و حدد حقر التصفية ب الرقم)101 
(- ( 9)حي حبروكة سيدي عثمان) زنقة)

20100)الدار البيضاء)املغرب).)
و عين:

و) واعلو  ( ( الحسن) السيد(ة))
اساكي) اساكي  حركز  عنوانه(ا))
املغرب) تارودانت  (83523 تارودانت)

كمصفي)(ة))للشركة.
)شرفا و عنوانه(ا)) زينة) السيد(ة))
9)شارع حممد بوزيان) حي م رشيد م)
البيضاء) الدار  (20103  103 رقم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832631.

809I

 SOCIETE FETTAH
 D’ALIMENTATION Par
»abréviation «SOFALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

CASABLANCA MAROC ،20090
 SOCIETE FETTAH

 D’ALIMENTATION Par
abréviation «SOFALIM» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ، شارع 
عبد املوحن و تقاطع زنقة حوريلو 
حي بالطو - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
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إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16901
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (28 في) املؤرخ 
تمت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 SOCIETE FETTAH التسمية)
 D’ALIMENTATION Par
abréviation » SOFALIM)»)و الكائن)
أوالد) قيادة  جوالة  دوار  بالعنوان 
حريزالغربية جماعة الساحل)،)أوالد)
حريز)-)26100)برشيد املغرب و املسير)
حن طرف السيد(ة))فتاح عبد املولى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)155/2022.

805I

SELECT CONSEIL

IKUIKI FILMS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املوحن عمارة921 ال7ابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
IKUIKI FILMS SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
الجزائر و شارع ابوبكر البقالني طابق 

3 شقة 11 انفا الدارالبيضاء  - 
20000 الدارالبضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551261

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 IKUIKI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FILMS SERVICES

التصوير) (: أرض الشركة بإيجاز)

السنمائي بالفيديو و التلفزيون).

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الجزائر و شارع ابوبكر البقالني)

طابق)3)شقة)11)انفا الدارالبيضاء))-)

20000)الدارالبضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد عثمان دوقي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيدة ياسمينة اكيمو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( دوقي) عثمان  السيد 

  PALMIER اقاحة) شارع الخنساء) (95

الدارالبضاء) (20000 ( الدارالبيضاء)

املغرب.

السيدة ياسمينة اكيمو))عنوانه(ا))

 Crer Pardal 1 Xargall Vilanova

 Valles Barcelone Espagne.

08001)برشلونة))اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( دوقي) عثمان  السيد 

  PALMIER اقاحة) شارع الخنساء) (95

الدارالبيضاء) (20000 ( الدارالبيضاء)

املغرب

السيدة ياسمينة اكيمو))عنوانه(ا))

 Crer Pardal 1 Xargall Vilanova

 Valles Barcelone Espagne.

08001)برشلونة))اسبانيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832869.

806I

CABINET RACH CONSULTING

الحسن صابر
عقد تسيير حر ألصل تجاري)(األشخاص)

ال7بيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

الحسن صابر 
في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
السيد(ة))) أع7ى  (2011 أشت) (01
للب7اقة) (ة)) الحاحل) ( الحسن))صابر)
110383)ب))املسجل) ( ( الوطنية رقم)
بالسجل التجاري)908686)باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)حق التسيير)
الحر لألصل التجاري الكائن ب الكائن)
قرية) (- بشارع وادي الذهب رقم556)
 20610 (- ( البيضاء) الدار  الجماعة 
الدارالبيضاء)املغرب للسيد(ة))حوراد))
وزأيري))الحاحل)(ة))للب7اقة الوطنية)
رقم)))ش/ب))531519).))ملدة)5)سنة)
تبتدئ حن)01)أشت)2011)و تنتهي في)
2022)حقابل حبلغ شهري) يوليوز) (31

10.000))درهم.
801I

STE FIDUCONFIANCE

MARWA PLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MARWA PLATRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي ق7عة  
رقم 135 تجزئة تالل 2 طريق 
حكناس فاس  - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68199

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ رأسمالها) ( ( (MARWA PLATRE
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

تجزئة) (135 رقم) ( ق7عة) اإلجتماعي 
تالل)2)طريق حكناس فاس))-)30000 
:)عدم حزاولة) فاس املغرب نتيجة ل)
حند تاسيس) ( اقتصادي) ( اي نشاظ)

الشركة).
ق7عة)) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
رقم)135)تجزئة تالل)2)طريق حكناس)

فاس))-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) ( رخيوي) ( ( ( حممد) السيد(ة))
عنوانه(ا))رقم)93)جبل ثغات))1)ثغات))
30000)فاس املغرب كمصفي) ( فاس)

(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و حمل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)ق7عة))رقم)135 

تجزئة تالل)2)طريق حكناس فاس)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3065/2022.
808I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

شرف الدين سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM
 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،
40000، marrakech(maroc

شرف الدين سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
25 عمارة املتسلي عرصة القرتبي 
حراكش - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121855
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
شرف) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الدين سيرفيس.
-حم7ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوقود
-ح7عم وقهوة.

 25 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
عمارة املتسلي عرصة القرتبي حراكش)

- 90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة احيمة شرف الدين)):))160 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حسام شرف الدين):))290 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 600 ( (: كريكش) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
الدين)) شرف  احيمة  السيدة 
عبد) حوالي  االحير  شارع  عنوانه(ا))
هللا تجزىة املخي7ة))رقم)26 90000 

حراكش املغرب.
الدين) شرف  حسام  السيد 
عبد) حوالي  االحير  شارع  عنوانه(ا))
هللا تجزىة املخي7ة))رقم)26 90000 

حراكش املغرب.
عنوانه(ا)) كريكش  نزهة  السيدة 
تجزىة) هللا  عبد  حوالي  االحير  شارع 
حراكش) (90000  26 رقم) ( املخي7ة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الدين)) شرف  احيمة  السيدة 
عبد) حوالي  االحير  شارع  عنوانه(ا))
هللا تجزىة املخي7ة))رقم)26 90000 

حراكش املغرب
الدين) شرف  حسام  السيد 
عبد) حوالي  االحير  شارع  عنوانه(ا))
هللا تجزىة املخي7ة))رقم)26 90000 

حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138231.

809I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE POOL ZALAGH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

SOCIETE POOL ZALAGH شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 

28 ال7ابق  الرابع حكتب الصفاء 
طريق  صفرو حوالي رشيد  فاس   - 

30000 فاس   املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13393
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE POOL ZALAGH
أرض الشركة بإيجاز):)حقهى.

حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)28)ال7ابق))الرابع حكتب الصفاء)
(-( ( طريق))صفرو حوالي رشيد))فاس)

30000)فاس)))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد لوديي خالد):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد لوديي خالد عنوانه(ا))593 
إقاحة) (9 شارع حممد الخاحس شقة)
القني7رة) (19000 القني7رة) حرزوق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد لوديي خالد عنوانه(ا))593 
إقاحة) (9 شارع حممد الخاحس شقة)
القني7رة) (19000 القني7رة) حرزوق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3220.
810I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

KOMVIQ CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

KOMVIQ CALL CENTER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب 
رقم 18 شارع حممد الخاحس زنقة 
حممد الحياني رقم 25 حكرر حكاتب 
حوالي ادريس ال7ابق السادس فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1335
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOMVIQ CALL CENTER

أرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)
و التسيير..

حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع حممد الخاحس زنقة) (18 رقم)
25)حكرر حكاتب) حممد الحياني رقم)
حوالي ادريس ال7ابق السادس فاس)

- 30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: ( حمزة) بلحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الزعيم جالل):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد بلحسن حمزة)
شارع طنجة العروي الناظور)62000 

الناظور املغرب.
عنوانه(ا)) جالل  الزعيم  السيد 
959)تجزئة باب اندلس ال7ابق) رقم)
2)تاأات فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جالل  الزعيم  السيد 
959)تجزئة باب اندلس ال7ابق) رقم)

2)تاأات فاس)30000)فاس املغرب
عنوانه(ا)) ( السيد بلحسن حمزة)
شارع طنجة العروي الناظور)62000 

الناظور الناظور
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3112.
811I

cabinet el asfari

شركة دوكالي للتنظيف والتدخل 
السريع

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسير جديد للشركة

cabinet el asfari
63 شارع حوالي يوسف ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
شركة دوكالي للتنظيف والتدخل 
السريع  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الخضر لحماحضة حركز حوالي 

عبدهللا - 29000 الجديدة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10811

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 حارس) (09 املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد(ة))حفتوح)

زوهير حفتوح خليل كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)30)حارس)

2021)تمت رقم)26238.

812I

GOPACK

GOPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GOPACK
رقم 13 شارع احمد املجاطي اقاحة 

االلب ال7ابق 1 رقم 08 املعاريف ، 

20310، الدار البيضاء املغرب

GOPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 13 

شارع احمد املجاطي اقاحة االلب 

ال7ابق 1 رقم 08 املعاريف - 20310 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.919101

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))نور الدين كونين)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (100

1.000)حصة لفائدة))السيد)(ة))عبد)

الخالق كونين بتاريخ)28)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832989.

813I

GOPACK

GOPACK
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

GOPACK
رقم 13 شارع احمد املجاطي اقاحة 
االلب ال7ابق 1 رقم 08 املعاريف ، 

20310، الدار البيضاء املغرب
GOPACK  شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 13 
شارع احمد املجاطي اقاحة االلب 

ال7ابق 1 رقم 08 املعاريف - 20310 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.919101
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 يونيو) (28 املؤرخ في)
حسير جديد للشركة السيد(ة))كونين)

عبد الخالق))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832989.

819I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

BROUD TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

BROUD TRANS  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
خالد ابن الوليد ال7ابق 3 رقم 8  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129391

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BROUD TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البري للعمال).

زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

 -   8 رقم) (3 خالد ابن الوليد ال7ابق)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: السيد برود عمر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

شارع) السيد برود عمر عنوانه(ا))

باس7ور رقم)59)ط)2)رقم)3  90000 

طنجة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

شارع) السيد برود عمر عنوانه(ا))

باس7ور رقم)59)ط)2)رقم)3 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1158.

815I

حينارة فينانس جروب

نص نص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حينارة فينانس جروب
52 شارع حوالي رشيد شقة رقم 
1 ال7ابق الرابع جليز حراكش ، 

90000، حراكش املغرب
نص نص شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 52 شارع 
حوالي رشيد شقة رقم 1 ال7ابق 

الرابع جليز - 90000 حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126831

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الهادي)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (2 النسيمي)
أصل)2)حصة لفائدة))السيد)(ة))بيير)
 09 حاري بوفي دو ال حيزونوف بتاريخ)

يوليوز)2022.
تفويت السيد)(ة))ل7يفة))الزواني)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (699
1.900)حصة لفائدة))السيد)(ة))بيير)
 09 حاري بوفي دو ال حيزونوف بتاريخ)

يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138366.
816I

PUSH CENTER

KADKAF
إعالن حتعدد القرارات

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
KADKAF »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 265 شارع 
الزرق7وني الرقم 92 ال7ابق 9 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.992869
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:- رقم) قرار 
العام) الجمع  ( قرار) بمقت�ضى  حايلي:)
يوليوز) (01 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
)الشركة حن) 2022)تم تمويل توقيع)
توقيع حشترك بين السيد عماد حول)
الكاف و السيد الياس قادة إلى توقيع)
حنفصل للسيد عماد حول الكاف او)

السيد الياس قادة)
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
الجمع العام اإلستثنائي قرر) ( حايلي:)
حنفصل) بتوقيع  ( الشركة) تلتزم  ان 
السيد) او  الكاف  حول  عماد  للسيد 

الياس قادة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832191.
811I

SOUHAL CONSULTING

B ATELIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

B ATELIER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 138 
ال7ابق االر�ضي حكتب 2 تجزئة 
املسار باملجاد حراكش - 90000 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121583
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER

أعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

حتنوعة أو انشاءات

-)حواد البناء

-)أعمال التش7يبات.

 138 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق االر�ضي حكتب)2)تجزئة املسار)

حراكش) (90000 (- حراكش) باملجاد 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 510 ( (: ( السيد بوملان عبد الكبير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوملان توفيق):))290)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوملان رضوان):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوملان اشرف):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الكبير)) عبد  بوملان  السيد 

 138 رقم) املسار  تجزئة  عنوانه(ا))

طريق اسفي حراكش)90000)حراكش)

املغرب.

عنوانه(ا)) توفيق  بوملان  السيد 

طريق اسفي) (138 تجزئة املسار رقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب.

عنوانه(ا)) رضوان  بوملان  السيد 

طريق اسفي) (138 تجزئة املسار رقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب.

عنوانه(ا)) اشرف  بوملان  السيد 

طريق اسفي) (138 تجزئة املسار رقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الكبير)) عبد  بوملان  السيد 

 138 رقم) املسار  تجزئة  عنوانه(ا))

طريق اسفي حراكش)90000)حراكش)

حراكش

عنوانه(ا)) توفيق  بوملان  السيد 

طريق اسفي) (138 تجزئة املسار رقم)

حراكش)90000)حراكش حراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131968.

818I

ABRAJE ASSAFA

SAFA CERAME
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ABRAJE ASSAFA

الكولين 25 سيدي حعروف ، 

20520، الدارالبيضاء املغرب

SAFA CERAME شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 216 شارع 

ابن تاشفين ال7ابق 3 - 20250  

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252861

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هللا) خيف  (ة)) السيد) تفويت 

1.000)حصة اجتماعية حن) وسمين)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

29)يونيو) )بتاريخ) ))وعيد) ( (ة)))سعيد)

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830621.

819I

ABRAJE ASSAFA

BASIC CERAME
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ABRAJE ASSAFA
الكولين 25 سيدي حعروف ، 
20520، الدارالبيضاء املغرب
BASIC CERAME شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 216 شارع 

ابن تاشفين ال7ابق 3 - 20250 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.269595
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نجيم) صغير  ( (ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (1.000
(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
سعيد))))وعيد))بتاريخ)29)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832055.
820I

الناظور للحسابات

CENTRE LOVAAS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

الناظور للحسابات
شارع االحير سيدي حممد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
ال7ابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
CENTRE LOVAAS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
بوشواف حي اوالد لحسن رقم 

162 ال7ابق االول الناظور 62000 
الناظور املغرب.
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تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18905
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)29)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة بوشواف حي اوالد لحسن رقم)
 62000 ال7ابق االول الناظور) (162
اوالد) »حي  إلى) املغرب») الناظور 
لحسن عمارة ندى)28)ال7ابق الثالث))

الناظور)62000)الناظور))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)3995.
821I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE FJS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

STE FJS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اأرم 
احزدار  اكنيون تنغير 95800 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.201

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم) (60.000 رأسمالها) حبلغ  ( (FJS
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اأرم)
تنغير) (95800 اكنيون تنغير) ( احزدار)
املغرب نتيجة ل):)حنافسة في االسعار)
و حدد حقر التصفية ب دوار اأرم)
تنغير) (95800 اكنيون تنغير) ( احزدار)

املغرب.)
و عين:

و) اوبايشو  ( ( حممد) السيد(ة))
عنوانه(ا))هغرم احزدار اكنيون تنغير)
(ة)) كمصفي) املغرب  تنغير  (95800

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و حمل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)دوار اأرم احزدار)

اكنيون تنغير)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2022)تمت رقم)301/2022.

822I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE ERRAJI CHAHID AUTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

 STE ERRAJI CHAHID AUTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
96 شارع املمالك ابن دباب فاس 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52111

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يونيو) (01 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE ERRAJI الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) حبلغ  ( (CHAHID AUTO
حقرها) وعنوان  درهم  (80.000
املمالك) شارع  (96 رقم) اإلجتماعي 
ابن دباب فاس)30000)فاس املغرب)

نتيجة ل):)حل شركة).
 96 و حدد حقر التصفية ب رقم)
شارع املمالك ابن دباب فاس)30000 

فاس املغرب.)
و عين:

شهيد) الراجي  ( عادل) السيد(ة))
تجزئة) ك/2) (906 رقم) عنوانه(ا)) و 
30000)فاس املغرب) الحديقة ثغات)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
 96 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)

شارع املمالك ابن دباب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3369/2022.
823I

H.A ACCOUNTING GROUP

الزوزي ديزونجين
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
الزوزي ديزونجين شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

االحل 01 رقم 326 العيون - 10000 
العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1153
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)26)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
ديزونجين)) الزوزي  الوحيد  الشريك 
درهم) (1.000.000 رأسمالها) حبلغ 
تجزئة) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
االحل)01)رقم)326)العيون)-)10000 
توقيف) (: ل) نتيجة  املغرب  العيون 

النشاط.
تجزئة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
االحل)01)رقم)326)العيون)-)10000 

العيون املغرب.)
و عين:

الزوزي و) ( السيد(ة))عبد العاطي)
 109 العمارة) بريستيجيا  عنوانه(ا))
حراكش) طوباز  حدخل  (03 الشقة)
(ة)) 10000)حراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)01)أشت)

2022)تمت رقم)2929.

829I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CAVILL PRIVATE

LANGUAGE SOLUTIONS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

 CAVILL PRIVATE LANGUAGE

SOLUTIONS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي امل7ار 

زنقة حسن 2 رقم 01 - 13000 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20015

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 FREDERICK (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (GEORGE CAVILL 500

حصة) (1.000 أصل) حن  اجتماعية 

 JOANNA CAVILL((ة)(لفائدة))السيد

بتاريخ)28)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1116.

825I
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CAVILL PRIVATE

LANGUAGE SOLUTIONS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

 CAVILL PRIVATE LANGUAGE

SOLUTIONS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان حقرها االجتماعي حي امل7ار 

زنقة حسن 2 رقم 01 - 13000 

الداخلة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20015

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2022)تم تمويل) 28)يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1116.

826I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

UN TRANSIT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

UN TRANSIT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم 2335 حكتب رقم 01 - 13000 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3333

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2022 يونيو) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(ة))الحسين))حمام)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (1.000

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

يونيو) (06 بتاريخ) الوردي  حممد 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 30 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2022)تمت رقم)1129.

821I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

UN TRANSIT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

UN TRANSIT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم 2335 حكتب رقم 01 - 13000 

الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3333

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع) تم  (2022 يونيو) (06 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»90.000 

إلى) درهم») (10.000« أي حن) درهم»)

»100.000)درهم»)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2022)تمت رقم)1129.
828I

CABINET JOUDY CONSEIL

 LA MAROCAINE DE
 GESTION ET SOUS

TRAITANCE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue(Champigny
 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،
20310، Casablanca(Maroc

 LA MAROCAINE DE GESTION
ET SOUS TRAITANCE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ال7ابق الثالث الشقة 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551103
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAROCAINE DE GESTION ET

.SOUS TRAITANCE
تموين) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الحفالت،)خدحات امل7اعم.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  5 الشقة) الثالث  ال7ابق  الحرية 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد علي كروم):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد علي كروم عنوانه(ا))إقاحة)
2)شارع) الش7ر) (3 أنفا باي فيال رقم)
الحسني) حي  بوطالب  الهادي  عبد 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد علي كروم عنوانه(ا))إقاحة)
2)شارع) الش7ر) (3 أنفا باي فيال رقم)
الحسني) حي  بوطالب  الهادي  عبد 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833902.
829I

STE TIB COMPT SARL AU

FUCHS
إعالن حتعدد القرارات

STE TIB COMPT SARL AU
حلتقى شارع املراب7ين وزنقة 

البخاري إقاحة بغدادي حكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

FUCHS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: حي 

الجرف االخضر  زنقة 93 رقم 36 - 
60000 وجدة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36563
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) (: قرار رقم االول)
قام) العام  الجمع  بمقت�ضى  حايلي:)
بيع) بقبول  (FUCHS الشركة) شركاء)
جميع أسهم حزات حنير أي)500)سهم)
املذكورة) الشركة  في  تخصه  التي 
واستقالة) جمال،) بوأرارة  لصالح 
السيد حزات حنير حن وظيفته كمسير)

حشارك.)
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الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)
نقل حكتب الشركة املذكورة) حايلي:)
زنقة) ( إلى وجدة حي آلجرف االخضر)

93)رقم)36
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على حايلي:)
الشركة) هذه  في  الشريك  ساهم 

بمبلغ.100.000)درهم
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حدد رأس املال بمبلغ حئة الف درهم)
ألف سهم بقيمة حائة) ( حقسمة إلى)
للشريك) حنها حخصصة  لكل  ( درهم)

الوحيد السيد بوأرارة جمال.
بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
وجدة حي) املذكورة:) الشركة  عنوان 

آلجرف االخضر))زنقة)93)رقم)36
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)2265.
830I

ائتمانية حنارة

 SNACK RESTAURANT
CHAWARMA

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

(األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 SNACK RESTAURANT
 CHAWARMA

بمقت�ضى))الجمع العام االستثنائي)
 SNACK RESTAURANT لشركة)
الكائن حقرها) (CHAWARMA SARL
االجتماعي ب):)رقم)23)زنقة حوريتانيا)
حراكش)) ( (90000 (- ( حراكش) جليز 
 2020 أبريل) (01 في) املؤرخ  املغرب 

تقرر حايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
زنقة) (23 رقم) (: ب) الكائن  التجاري 
 90000 (- حراكش) جليز  حوريتانيا 
طرف) حن  املوقع  (، املغرب) حراكش 
 SNACK RESTAURANT شركة)
بصفتها) (: (CHAWARMA SARL
حالكة لألصل التجاري و شركة شركة)
بصفتها) ش.م.م  فوود  الهوى  ريم 

حسيرة حرة.
831I

ائتمانية لرفيد

STE H.M.L.J
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع حالك ابن حرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:19 

، 92000، العرائش املغرب
STE H.M.L.J  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 1121 اقاحة 
فينيزيا حكتب رقم 05 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1003
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. H.M.L.J
حشغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واملنتجات) الوقود  توزيع  حم7ة 

البترولية االخرى
أسيل وتنظيف وتزييت وصيانة)

السيارات
الالزحة) الغيار  ق7ع  في  التجارة 

الصالح السيارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقاحة) (1121 رقم) الجديد  املغرب 
 92000  -  05 رقم) حكتب  فينيزيا 

العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد هشام الدهيمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد هشام الدهيمي عنوانه(ا))

 1121 رقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

 92000 05 اقاحة فينيزيا حكتب رقم)

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد هشام الدهيمي عنوانه(ا))

 1121 رقم) الجديد  املغرب  تجزئة 

 92000 05 اقاحة فينيزيا حكتب رقم)

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1392.

832I

SOFI RIMA

MANARH COACHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOFI RIMA

صندوق البريد 2936 املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

MANARH COACHING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 32 شارع 

عبد العلي بنشقرون حكتب 20 - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.30063

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2022)تقرر حل)

شركة) (MANARH COACHING

حبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)

حقرها اإلجتماعي)32)شارع عبد العلي)

- 30000)فاس)  20 بنشقرون حكتب)

حزاولة) عن  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط االقتصادي.

و عين:
و) الودأيري  ( ابراهيم) السيد(ة))
الزأاري) حممد  زنقة  (99 عنوانه(ا))
 30000 الخيل) الزحرد حلعب  تجزئة 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
بتاريخ)15)يوليوز)2022)وفي)32)شارع)
 -  20 حكتب) بنشقرون  العلي  عبد 

30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3215/2022.
833I

AZ CONSULTANTS

Holzwurm
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
191 شارع حسن األول، ال7ابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
Holzwurm شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
األحير حوالي عبد هللا وزنقة النخلة 

عمارة 1 ال7ابق 9 الشقة 1 - 20000 
CASABLANCA املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551611

 12 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Holzwurm
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

امل7ابخ.
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عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
األحير حوالي عبد هللا وزنقة النخلة)
عمارة)1)ال7ابق)9)الشقة)1 - 20000 

CASABLANCA)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
جواكيوم) أن7ونيو  السيد 
حون7يرو حاسانو):))100)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد أن7ونيو جواكيوم حون7يرو)
(،95 وولد ستريت) حاسانو عنوانه(ا))
11131)وولستات)11131))ويلستات)

املانيا)).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد أن7ونيو جواكيوم حون7يرو)
(،95 وولد ستريت) حاسانو عنوانه(ا))
ويلستات) (11131 وولستات) (11131

املانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832253.

839I

شيمروند

شيمروند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شيمروند
اقاحة 21 عبدهللا ابن ياسين 

ال7ابق 2 املكتب 29 ، 20250، 
MAROC الدارالبيضاء

شيمروند شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 21 
عبدهللا ابن ياسين ال7ابق 2 املكتب 

29 - 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550035

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

شيمروند.
أرض الشركة بإيجاز):)-)تاجر حواد)

كيميائية وحستمضرات تجميل.
توريد) أي  تسويق  التجارة.) (-

صناعي)؛
ملنتجات) الصناعي  اإلنتاج  (-

املنظفات التجميل وحشتقاتها)؛
والتوفيق) والتصدير  االستيراد  (-
في) الواردة  املصنعة  املنتجات  بين 
التجميل) حواد  املنظفات  إنتاج 

وحشتقاتها)؛
إنتاج) ألي  الخدحات  تقديم  (-

صناعي)؛
-)تعبئة وتوزيع وبيع حستمضرات)

التجميل)؛
املنظفات) حنتجات  تعبئة  (-

وتوزيعها وبيعها)؛
في) نهائي  حنتج  أي  وبيع  شراء) (-

الصناعات الكيميائية)؛
-)الوساطة والتجارة.

-)تسويق واستيراد جميع املنتجات)
النهائية الالزحة لنشاط الشركة.

أي) حع  الشراكة  أو  املشاركة  (-
في املغرب أو في) شركة حماثلة سواء)
الخارج قد تكون حفيدة في ت7وير أو)
تمسين حجال حستمضرات التجميل)

أو املنظفات)؛
-)استيراد وتصدير؛

-)التجارة.
-)تقديم الخدحات)؛

-)عملية التسليم نيابة عن أطراف)
ثالثة)؛

واملشتريات) بالتسوق  القيام  (-
نيابة عن أطراف ثالثة)؛.

عنوان املقر االجتماعي):)اقاحة)21 
2)املكتب) عبدهللا ابن ياسين ال7ابق)

29 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيدة زروق حنان):))510)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 990 ( (: سفيان) الرحاني  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حنان  زروق  السيدة 
وجدة) (5 رقم) كاحل  طريق حص7فى 

60000)وجدة املغرب.
السيد الرحاني سفيان عنوانه(ا))
وجدة) (5 رقم) كاحل  طريق حص7فى 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حنان  زروق  السيدة 
وجدة) (5 رقم) كاحل  طريق حص7فى 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)29186.
835I

fiduciaire(douiri

 AERON MEDICAL
TEHCNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 AERON MEDICAL

TEHCNOLOGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
30 شقة 8 زنقة حوال احمد الوكيلي 

حسان - 10020 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162051

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 AERON(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDICAL TEHCNOLOGIE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع،)

املنتجات واملواد ال7بية).

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة رقم)

زنقة حوال احمد الوكيلي) (8 30)شقة)

حسان)-)10020)الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: الحسيني) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: املرخي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد الحسيني عنوانه(ا))

5)سيدي) رقم) (21 حي الليمون بلوك)

سليمان) سيدي  (19200 سليمان)

املغرب.

عنوانه(ا)) املرخي  فاطمة  السيدة 

5)سيدي) رقم) (21 حي الليمون بلوك)

سليمان) سيدي  (19200 سليمان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املرخي  فاطمة  السيدة 

5)سيدي) رقم) (21 حي الليمون بلوك)

سليمان) سيدي  (19200 سليمان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126989.

836I
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SELECT CONSEIL

NEXT SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املوحن عمارة921 ال7ابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
NEXT SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 C وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة
حمل رقم C1 باب 2 طابق 1 طريق 
110 كم 11.5 شارع شفشاوني عين 
السبع الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.991861

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.200.000«
»1.300.000)درهم»)إلى)»2.500.000 
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833311.

831I

BEIN CONSULTING

WALLETRADE CAPITAL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BEIN
CONSULTINGWALLETRADE

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 حقرها اإلجتماعي: شارع حممد 
السادس اوالد حمدان عمارة رقم 5 
ال7ابق 3 رقم 1 بني حالل - بني حالل
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12933

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
WALLETRADE(:تسمية الشركة

اإلشهار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الرقمي

واحد) بمستخدم  لإلشهار  وكالة 
على األقل

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حممد السادس اوالد حمدان عمارة)
رقم)5)ال7ابق)3)رقم)1)بني حالل)-))بني)

حالل
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 الشركة:) رأسمال 

درهم،)حقسم كالتالي
السيد جمال الخير):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء
دوار) عنوانه  الخير  السيد جمال 
اوالد حممد اوالد عبد هللا الخلفية)

الفقيه بن صالح)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة
دوار) عنوانه  الخير  السيد جمال 
اوالد حممد اوالد عبد هللا الخلفية)

الفقيه بن صالح
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ)18)يوليوز)

2022)تمت رقم12933
838I

إئتمانية الوفاء

EL BOROUJ RENTCARS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب

EL BOROUJ RENTCARS شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي أوالد 
أالم شارع حممد الخاحس عمارة 
زيدان احمد ال7ابق األول البروج - 

26250 البروج املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1121
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOROUJ RENTCARS
كراء) (1 (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق.
:)حي أوالد) عنوان املقر االجتماعي)
عمارة) الخاحس  حممد  شارع  أالم 
(- زيدان احمد ال7ابق األول البروج)

26250)البروج املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 5.000 ( (: السيد الخاضير يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد الخاضير يوسف عنوانه(ا))
 2 الحسنية) تجزئة  أالم  أوالد  حي 
البروج) (26250 س7ات) البروج 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد الخاضير يوسف عنوانه(ا))
 2 الحسنية) تجزئة  أالم  أوالد  حي 
البروج) (26250 س7ات) البروج 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)03)أشت)

2022)تمت رقم)1205/2022.
839I

ste(fiducieolympia

ATILA IMMO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
ATILA IMMO  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 

رقم  02  بلوك ف  9 عمارة  91  حي 
الداخلة    اكادير املغرب - 80006   

اكادير  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52233
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ATILA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. IMMO
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
والشراء،لجميع) ،البيع  للعقار)
األرضية) الق7ع  ،تجهيز  العقارات)
املعدة) الدور  البناء.تأجير  املعدة 

للسكن والتجارة،كراء)العمارات..
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم))02))بلوك ف))9)عمارة))91))حي)
   80006 (- اكادير املغرب) ( ( ( الداخلة)

اكادير))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد انفالس الحسين)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد انفالس الحسين عنوانه(ا))
اكادير) ( ( ( (80000 الحسين) انفالس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد انفالس الحسين عنوانه(ا))
اكادير) ( ( ( (80000 الحسين) انفالس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2022)تمت رقم)116299.
890I

إئتمانية الوفاء

ALIND FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�ضي الرقم 19 

س7ات ، 26000، س7ات املغرب
ALIND FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 

119 ، حي الخير شارع 20 س7ات - 
26000 س7ات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1125

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALIND(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FORAGE
حفر) (1- (: أرض الشركة بإيجاز)

األبار

-2)األشغال املختلف للبناء
-3)اإلستيراد والتصدير.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- س7ات) (20 حي الخير شارع) (، (119

26000)س7ات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
حصة) (500 ( (: عمر) انور  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد أحمد حسلم):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) عمر  انور  السيد 
 119 رقم) أشت  (20 شارع) الخير 

س7ات)26000)س7ات املغرب.
عنوانه(ا)) حسلم  أحمد  السيد 
 119 أشت رقم) (20 حي الخير شارع)

س7ات)26000)س7ات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) عمر  انور  السيد 
 119 رقم) أشت  (20 شارع) الخير 

س7ات)26000)س7ات املغرب
عنوانه(ا)) حسلم  أحمد  السيد 
 119 أشت رقم) (20 حي الخير شارع)

س7ات)26000)س7ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بس7ات))بتاريخ)03)أشت)

2022)تمت رقم)1209/2022.
891I

Cabinet LAMRINI HADI

MEUBLES SELOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
MEUBLES SELOUANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 2915 سلوان - 62102 
الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حممد املرابط) (ة)) تفويت السيد)
500)حصة اجتماعية حن أصل)500 
حصة لفائدة))السيد)(ة))حممد امللكي)

بتاريخ)12)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)أشت)

2022)تمت رقم)3969.
892I

MOGADOR BUSINESS CENTER

THUYA FOR YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR BUSINESS CENTER
 Appartement(au 2eme(étage

 Avenue al Aqaba 5-950
 Essaouira ، 44000، ESSAOUIRA

MAROC
THUYA FOR YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة في 
ال7ابق الثاني رقم -5 950 شارع 

العقبة الصويرة - 99000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6265

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THUYA FOR YOU
تسويق) (• (: أرض الشركة بإيجاز)

وتصدير املنتجات الحرفية.
•)تجارة وتوزيع حنتجات التجميل)

والنظافة.

واللوازم) التنظيف  حواد  بيع  (•
املكتبية..

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (950  5- في ال7ابق الثاني رقم)
الصويرة) (99000 (- العقبة الصويرة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيد رشيد بزبيز)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة ناجية اليافي):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
رقم) السيد رشيد بزبيز عنوانه(ا))
 99000 الصويرة) ازلف  تجزئة  (103

الصويرة املفرب.
عنوانه(ا)) اليافي  ناجية  السيدة 
حي السدري حجموعة)1)زنقة)52)رقم)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء) (01

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
رقم) السيد رشيد بزبيز عنوانه(ا))
 99000 الصويرة) ازلف  تجزئة  (103

الصويرة املفرب
السيدة ناجية اليافي عنوانه(ا))حي)
السدري حجموعة)1)زنقة)52)رقم)01 

البيضاء)20000)الصويرة املفرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)291.
893I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

PHARMACIE TANGERINE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER(MAROC
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   PHARMACIE TANGERINE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حجمع 

الزحوري 3, طريق ال7يران السابق, 

بلوك A22, إقاحة سعاد, حمل رقم 

12, طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129061

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (18

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  PHARMACIE TANGERINE

أرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

حجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السابق,) ال7يران  طريق  (,3 الزحوري)

حمل رقم) إقاحة سعاد,) (,A22 بلوك)

12,)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ال7ليكي  نهال  السيدة 
9)زنقة الدكتور بنيعيش عمارة)9)ش)

91 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ال7ليكي  نهال  السيدة 
9)زنقة الدكتور بنيعيش عمارة)9)ش)

91 90000)طنجة املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)11 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

899I

SOCIETE SMART TEAM TRANSPORT SARL

SMART TEAM TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE SMART TEAM

TRANSPORT SARL

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT

 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC

 SMART TEAM TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

1001 حي النجد 2 سيدي يحي - 

60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART TEAM TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األحتعة أير املصحوبة

نقل البضائع لحساب الغير

التصدير واالستيراد

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- يحي) سيدي  (2 النجد) حي  (1001

60000)وجدة املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: حوسني) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بالريسون) حممد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حممد حوسني  السيد 
 02 رقم) (10 بلوك) (02 االحل) حي 

13000)الداخلة املغرب.

السيد حممد بالريسون عنوانه(ا))

حي السالم عوينت السراق زنقة س)2 
رقم)23 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حممد حوسني  السيد 
 02 رقم) (10 بلوك) (02 االحل) حي 

13000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (01 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1152.

895I

FIDAROC GRANT THORNTON

DAY ONE AFRICA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 91

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAY ONE AFRICA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي توين 

سانتر، زاوية شارع الزرق7وني 

واملسيرة الخضراء، ال7ابق 16 - 

.CASABLANCA MAROC 20000

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 365815

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تغيير) (2022 حارس) (28 املؤرخ في)

 DAY ONE« حن) الشركة  تسمية 

 ASTREE LEGAL« إلى) («AFRICA

. »INTELLIGENCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832515.

896I

TSL CARS

TSL CARS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TSL CARS

 N°597 LOT  AL(MASSAR(RUE

 DE(ASFI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TSL CARS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي جنان 

اوراد عمارة رقم 1 حجموعة 19 

ال7ابق السفلي املحل رقم 3 - 

90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121869

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TSL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARS

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات.

جنان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 19 حجموعة) (1 رقم) عمارة  اوراد 

ال7ابق السفلي املحل رقم)3 - 90000 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لعسري) طارق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه(ا))))) لعسري  طارق  السيد 

 95360 فرنسا) حونتماكني  (95360

حونتماكني فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا))))) لعسري  طارق  السيد 

 95360 فرنسا) حونتماكني  (95360

حونتماكني فرنسا

السيدة لخضري خولة عنوانه(ا))

حبروكة) (1 عمارة) التوحيد  اقاحة 

90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138238.

891I

احغار عبد الغافور

B.B.J.Y TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 ال7ابق االول ت7وان ، 93000، 

ت7وان املغرب

B.B.J.Y TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي ظهر 

الصور ازال رقم 5 ت7وان - 93000 

ت7وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21115

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (28 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأسمالها) حبلغ  ( (B.B.J.Y TRAVAUX

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 5 رقم) ازال  الصور  ظهر  اإلجتماعي 

املغرب) ت7وان  (93000 (- ت7وان)

نتيجة ل):)الخسارة.

ظهر) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

 93000 (- ت7وان) (5 الصور ازال رقم)

ت7وان املغرب.)

و عين:
السيد(ة))جميلة)))ايت العسري و)
عنوانه(ا))شارع القصر الكبير زنقة)9 
اقاحة الرحمة رقم)01)ال7ابق)9)رقم)
املغرب) ت7وان  (93000 ت7وان) (10

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
ظهر) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الصور ازال رقم)5)ت7وان
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) )بتاريخ) االبتدائية بت7وان)

2022)تمت رقم)2160.
898I

administrateur

» نضركنساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
» نضركنساي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي ، زنقة 

آحمد املجاطي آقاحة االلب ال7ابق 
االول رقم ٨ املعاريف، كمقر 

للتصفية.  - 20330 لدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.908639
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)
(« املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
نضركنساي))حبلغ رأسمالها)100.000 
(، اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
االلب) آقاحة  املجاطي  آحمد  زنقة 
ال7ابق االول رقم)٨)املعاريف،)كمقر)
البيضاء)) لدار  (20330 (- ( للتصفية.)
لصعوبة) نتيجة  (: ل) نتيجة  املغرب 

االقتصادية.

زنقة) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
آحمد املجاطي آقاحة االلب ال7ابق)

االول رقم)٨)املعاريف)-))
20330)الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:
طاحور) ( ( الناضر) عبد  السيد(ة))
املجاطي) آحمد  زنقة  (، عنوانه(ا)) و 
 ٨ رقم) االول  ال7ابق  االلب  آقاحة 

املعاريف،)كمقر للتصفية.)))
املغرب) ( البيضاء) الدار  ـ) (20330

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم):)833036.

899I

Gescompte

STE: Omnibase
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Omnibase شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
روجيت دوليسل شقة 2 ال7ابق 
األر�ضي - 20050 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551305
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Omnibase
بيع على) (: بإيجاز) أرض الشركة 

االنترنيت.
زنقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال7ابق) (2 شقة) دوليسل  روجيت 
البيضاء) الدار  (20050 (- األر�ضي)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
السيد انس هشام):))100.000,00 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد انس هشام):)1.000)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد انس هشام عنوانه(ا)))إيك)
الرحمة) (09 شقة) ك  عمارة  حارين 
الدار) (20500 02)داربوعزة النواصر)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد انس هشام عنوانه(ا)))إيك)
الرحمة) (09 شقة) ك  عمارة  حارين 
الدار) (20500 02)داربوعزة النواصر)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832816.
850I

حوثقة

»مجموعة مدارس بلفدير 
الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

حوثقة
18 شارع أنفا  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

»حجموعة حدارس بلفدير الخاصة 
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 39، 

زنقة ديليز، بلفدير الدار البيضاء - 

20300 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.198311

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العلي))) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية حن) (1.860 جابري)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.860 أصل)

يوليوز) (19 عاشق بتاريخ) ( ( عماد) (ة))

.2022

تفويت السيد)(ة)))ياسين)))جابري)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (180

1.260)حصة لفائدة))السيد)(ة))عماد))))

عاشق))بتاريخ)19)يوليوز)2022.

تفويت السيد)(ة)))ايناس)))))جابري))

360)حصة اجتماعية حن أصل)360 

حصة لفائدة))السيد)(ة))عماد عاشق)

بتاريخ)19)يوليوز)2022.

جابري)) ( ( أيثة) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (1.260

1.260)حصة لفائدة))السيد)(ة))سهام)

بوفاس بتاريخ)19)يوليوز)2022.

الكريم) عبد  (ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية حن) (1.260 جابري)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.260 أصل)

يوليوز) (19 بتاريخ) ( سهام بوفاس) (ة))

.2022

جابري)) ( ياسين) (ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (980

1.260)حصة لفائدة))السيد)(ة))سهام)

بوفاس بتاريخ)19)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832968.

851I

CABINET BAHMAD

la commu du marteau
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال7ابق الثاني جليز حراكش 
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال7ابق الثاني جليز حراكش، 

90000، حراكش املغرب
la commu du marteau شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 
2  في اليمين، شقة رقم 6، زاوية زنقة 
طارق ابن زياد و ابن عائشة،  إقاحة 
اكسال سيور، عمارة 18، - 90000  

حراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121991
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 la (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.commu du marteau
اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
حكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)2))في اليمين،)شقة رقم)6،)زاوية)
عائشة،)) ابن  و  زياد  ابن  زنقة طارق 
(- (،18 عمارة) سيور،) اكسال  إقاحة 

90000))حراكش))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد اعميمري نبيل)
الس7وح)) إقاحة  ج  عمارة  (12 رقم)

12020)الهرهورة تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد اعميمري نبيل)
الس7وح)) إقاحة  ج  عمارة  (12 رقم)

12020)الهرهورة تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138351.
852I

ديوان الخدحات

W SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدحات
شارع حممد الخاحس رقم 99 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

W SERVICE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي جوهرة 
رقم 539 - 16000 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29225
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 W (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE
حقشدة- (: أرض الشركة بإيجاز)

التجارة التفاوضية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (16000  -  539 رقم) جوهرة 

قاسم املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حممد البيضاوي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
البيضاوي) حممد  السيد 
 92 رقم) (2 تجزئة الزيراري) عنوانه(ا))

16000)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
البيضاوي) حممد  السيد 
 92 رقم) (2 تجزئة الزيراري) عنوانه(ا))

16000)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

أشت)2022)تمت رقم)368.
853I

fiduciaire(douiri

GLD NETT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
GLD NETT MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 30 
شقة 8 زنقة حوالي احمد لوكيلي 
حسان - 10020 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162099
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 GLD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NETT MAROC

:)التنظيف) أرض الشركة بإيجاز)

واجهات املحالت و الشقق)()حقاول)).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

30)شقة)8)زنقة حوالي احمد لوكيلي)

حسان)-)10020)الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: ( السيد عصام عتبة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ابتسام كمال)):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( عتبة) عصام  السيد 

الواحد) عبد  شارع  (38 رقم) فيال 

املراك�ضي حي الليمون))10060)الرباط)

املغرب.

عنوانه(ا)) ( السيدة ابتسام كمال)

 11000   19 ب7انة زنقة عبدة رقم)

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( عتبة) عصام  السيد 

الواحد) عبد  شارع  (38 رقم) فيال 

املراك�ضي حي الليمون))10060)الرباط)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126988.

859I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كودرطيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
كودرطيكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 
الحرة للتصدير ،الق7عة 111 - 

90000 طنجة  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11650

العام) الجمع  بمقت�ضى 
يونيو) (28 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2022
درهم») (31.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم») (1.000.000« حن) أي 
طريق) عن  درهم») (32.000.000«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255838.
855I

SELECT CONSEIL

LOS PESCADEROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املوحن عمارة921 ال7ابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
LOS PESCADEROS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 131  شارع 
انفا اقاحة ازور حكتب 11 ب الدار 
البيضاء 131  شارع انفا اقاحة ازور 
حكتب 11 ب الدار البيضا 20000 

الدار البيضاء املغرب .
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.992353

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)حارس)2021)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع انفا اقاحة ازور حكتب) ( (131«
11)ب الدار البيضاء)131))شارع انفا)
اقاحة ازور حكتب)11)ب الدار البيضا)
إلى) (« املغرب) البيضاء) الدار  (20000
»11)زنقة افران حي سيل طابق سفلي)
الدار البيضاء))-)2000)الدار البيضاء))

املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833969.
856I

administrateur

هاردفكس ش.م.م
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
هاردفكس ش.م.م  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي البيضاء، 
10، زنقة الحرية، ال7ابق الثالث 

الشقة 05. - 21300 الدار البيضاء. 
حغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551691

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

هاردفكس ش.م.م).

أرض الشركة بإيجاز):)-)

واملعدات) اآلالت  وإصالح  تركيب 

الصناعية

املعاحالت) جميع  العموم  وعلى 

التجارية،)املالية والعقارية التي يمكن)

أير) أو  حباشرة  بكيفية  ترتبط  أن 

حن) التي  أو  الشركة  بغرض  حباشرة 

شأنها أن تشجع نموها وتوسيعها.

عنوان املقر االجتماعي):)البيضاء،)

الثالث) ال7ابق  الحرية،) زنقة  (،10

الدار البيضاء.) (21300  -  .05 الشقة)

حغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد حممد لخناتي):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لخناتي  حممد  السيد 

21300)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

حغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا))) لخناتي  حممد  السيد 

الدار البيضاء)21300)بالدار البيضاء))

حغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832299.

851I
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CMA GESTION

PETITS CHAMPS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM
 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PETITS CHAMPS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املواسين درب الورتيني رقم 09  - 
90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121131

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PETITS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHAMPS
اإليجار) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
العقارات) لجميع  الكلي  أو  الجزئي 

الغير حجهزة))في املغرب.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   09 رقم) الورتيني  درب  املواسين 

90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

2.500.000)درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حيرل جيرار حارسيل):)حنزالن)
يتكونان حن طابق ار�ضي وطابق اول)

وس7ح بقيمة)2.500.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حارسيل) جيرار  حيرل  السيد 
شون) بوتي  شارع  (21 ( عنوانه(ا))

15001))باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حارسيل) جيرار  حيرل  السيد 
شون) بوتي  شارع  (21 ( عنوانه(ا))

15001))باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138113.
858I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

JEWELLERY SCHOOL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 351
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

JEWELLERY SCHOOL شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 شارع 

حممد الخاحس طابق 5 شقة 9 رقم 
أ/1 بلفيدير - 20550 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551021
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JEWELLERY SCHOOL

أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
األثاث القديم)ـ)تصدير و استيراد.

شارع) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
9)رقم) 5)شقة) حممد الخاحس طابق)
الدارالبيضاء) (20550 (- بلفيدير) أ/1)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كريم) بنبوبكر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: كريم) بنبوبكر  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 1 السيد بنبوبكر كريم عنوانه(ا))
 1 طابق) حمدان  بن  أبوفارس  زنقة 
شقة)3 20550)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 1 السيد بنبوبكر كريم عنوانه(ا))
 1 طابق) حمدان  بن  أبوفارس  زنقة 
شقة)3 20550)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832606.
859I

AM CONSULTING

SERVICE 4 LIFE SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
SERVICE 4 LIFE(SARL(AU  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 3، 
عمارة د، إقاحة حونيك، نهج األحير 
حوالي عبد هللا، هرهورة، - 12090 

تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.808.000«
 2.208.000« إلى) درهم») (900.000«
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126896.

860I

AM CONSULTING

SERVICE 4 LIFE SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
SERVICE 4 LIFE(SARL(AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي  شقة 3، 
عمارة د، إقاحة حونيك، نهج األحير 

حوالي عبد هللا، هرهورة،  - 12090 
تمارة املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86835
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
حن) أي  درهم») (1.808.000« قدره)
 900.000« إلى) درهم») (2.208.000«
عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126896.

861I
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.AM CONSULTING

YOUR BTP SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
YOUR BTP SARL AU شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 2، 
عمارة 18 ، إقاحة ابن سينا، أكدال - 

10080 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91285

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.000.000«
»2.000.000)درهم»)إلى)»3.000.000 
حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)
حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126895.
862I

AM CONSULTING

YOUR BTP SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
YOUR BTP SARL AU  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 2، 
عمارة 18 ، إقاحة ابن سينا، أكدال - 

10080 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91285
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
(ة)))) السيد) تفويت 
                I N V E S T I S S E M E N T
  DEVELOPPEMENT EXPERTISE
10.000 .)حصة اجتماعية حن أصل)
(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (20.000
  SMART SOLUTIONS  S.A.R.L

بتاريخ)28)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (02 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2022)تمت رقم)126.895 .
863I

STE FIACCOF 

STE RAHAL BOBINAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE RAHAL BOBINAGE  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 9 
ساقية عليا دوار والد طيب سفلى 
والد طيب  فاس 30000 املغرب 

فاس .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.60089

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE RAHAL ذات الشريك الوحيد)
BOBINAGE)))حبلغ رأسمالها)10.000 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم)
9)ساقية عليا دوار والد طيب سفلى)
املغرب) (30000 فاس) ( طيب) والد 
فاس))نتيجة ل):)لعدم تمقيق اهداف 

الشركة..

 9 رقم) التصفية ب  حقر  و حدد 

ساقية عليا دوار والد طيب سفلى والد)

طيب))فاس)30000)فاس املغرب).)

و عين:

و) حممد  ( ( الرحالي) السيد(ة))

 2 عاطف شقة) تجزئة  (8 عنوانه(ا))

 30000 فاش) الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9022/2022.

869I

عادل الزحيتة)-)حماسب-

DECOR.K.F.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

عادل الزحيتة - حماسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

DECOR.K.F.H  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار جبلة 

باب حرزوقة  - 35009 تازة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5315

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يونيو) (11 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.000.000«

 1.100.000« إلى) درهم») (100.000«

حقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم»)

حع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (09 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)395/2022.

865I

INVEST CENTER SARL

ايماج دو سوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM
 75(ETG.3(N°7(MAARIF(،(20330،

CASABLANCA MAROC
ذات) شركة  ( سوا) دو  ايماج 

املسؤولية املحدودة
 32 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
حي) اكتوبر  (6 زنقة) احيري  اقاحة 
البيضاء) الدار  (20300 (- الراسين)

املغرب).
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.951911

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم»)أي حن)»100.000 
عن) درهم») (500.000« إلى) درهم»)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833368.
866I

rochdi conseil

TECNONATURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 193 
العيون ، 10000، العيون املغرب
TECNONATURE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

االحير حوالي عبد هللا رقم 31 العيون 
- 10000 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25535
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (28 املؤرخ في)
ذات) شركة  (TECNONATURE
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع)
االحير حوالي عبد هللا رقم)31)العيون)
نتيجة) املغرب  العيون  (10000  -

لحصيلة سنوية سالبة
و عين:

و) سيمونزي  ( ( بيانكة) السيد(ة))
عنوانه(ا)))اتور فيرحو سكة)6)تورينتو)
10099)تورينتو))اي7اليا كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
شارع) وفي  (2022 يونيو) (28 بتاريخ)
االحير حوالي عبد هللا رقم)31)العيون)

- 10000)العيون املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2933.
861I

COFIJUCE

NORTH SPA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

NORTH SPA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 10, 
زنقة ابراهيم النخاي و ابو عمران 

الفا�ضي, حي املعاريف - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551119

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTH SPA
حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للتجميل.
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية)10,)
عمران) ابو  و  النخاي  ابراهيم  زنقة 
الفا�ضي,)حي املعاريف)-)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة الجاسفي حنان):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة الجاسفي حنان عنوانه(ا))
8)زنقة ابن خيران ال7ابق)2))شقة)6 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة الجاسفي حنان عنوانه(ا))
8)زنقة ابن خيران ال7ابق)2))شقة)6 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832263.
868I

slimco services

ميتر ت س و
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

slimco services
 APPT 17.IMM 55.JNANE(AL
 MANSOUR 1 TAMESNA،
12200، TAMESNA(MAROC

حيتر ت س و شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 
الحسن الثاني ، اقاحة 5 ، رقم 19 - 

11100 سال الجديدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (23 في) املؤرخ 
حسؤلية) ذات  شركة  و  س  ت  حيتر 
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
الحسن) شارع  اإلجتماعي  حقرها 
 11100 - 19 5)،)رقم) ،)اقاحة) الثاني)
سال الجديدة املغرب نتيجة لضعف)

االيرادات و املنافسة.
و عين:

الرحمان))) عبد  ( السيد(ة))
شارع الحسن) حديديش و عنوانه(ا))
 11100  19 رقم) (، (5 اقاحة) (، الثاني)
(ة)) كمصفي) املغرب  الجديدة  سال 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
شارع) وفي  (2022 حاي) (23 بتاريخ)
 -  19 5)،)رقم) الحسن الثاني)،)اقاحة)

11100)سال الجديدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال))بتاريخ)31)حاي)2022 

تمت رقم)38915.
869I

س-اطلس

 CENTRE RADIOLOGIE
LAMSAK

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

س-اطلس
ال7ابق االول الحي االداري شارع 

ال7ائف رقم 91 ، 23000، بني حالل 
املغرب

 CENTRE RADIOLOGIE LAMSAK
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي داركم 
بلوك 9 رقم 2 - 23000 بني حالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13005

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.CENTRE RADIOLOGIE LAMSAK
حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األشعة.
عنوان املقر االجتماعي):)حي داركم)
بني حالل) (23000  -  2 رقم) (9 بلوك)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة ملساق سعيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة ملساق سعيدة عنوانه(ا))
حي الزيتون الرقم)3 23000)بني حالل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة ملساق سعيدة عنوانه(ا))
حي الزيتون الرقم)3 23000)بني حالل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)135.
810I

mohammed boumzebra

PHYSIO OPTIC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
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PHYSIO OPTIC شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حراب 

تجزئة الرشاد 9 البرادية - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5101

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHYSIO OPTIC
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البصريات بالتقسيط.
حراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 23200 (- البرادية) (9 الرشاد) تجزئة 

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: تورية) بيهالل  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تورية  بيهالل  السيدة 
111)تجزئة االنبعاث)25000)خريبكة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تورية  بيهالل  السيدة 
111)تجزئة االنبعاث)25000)خريبكة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

01)أشت)2022)تمت رقم)182.
811I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

 COMPTOIR GENERAL
D›OUARZAZATE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC(D(CITE(LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 COMPTOIR GENERAL

D›OUARZAZATE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
زاوية  سيدي عثمان رقم 322 
ورزازات 95000 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12099
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 COMPTOIR GENERAL (:

.D’OUARZAZATE
أرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

حواد البناء)بالتقسيط).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 322 رقم) عثمان  سيدي  ( زاوية)

ورزازات)95000)ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حسن) تكرتي  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حسن  تكرتي  السيد 
 95000 ترحيكت) الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حسن  تكرتي  السيد 
 95000 ترحيكت) الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)303.
812I

MA GLOBAL CONSULTING

MACSTEEL
إعالن حتعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
MACSTEEL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: املجمع 

الصناعي بالد الصلب جماعة 
الشالالت - -  املحمدية املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21669
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
السيد) بملكية  حصة  (26101 بيع)
 MOON شركة) إلى  السبتي  جعفر 
الكائنة) حساهمة  شركة  (CAPITAL
الغالم) أهل  شارع  إيماكاب،) (C/Oفي
)ص.ب) الحي الصناعي سيدي حوحن)
20630)،)الدار البيضاء)،)حسجلة في)
السجل التجاري للدار البيضاء)تمت)

رقم)185399
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
قبول استقالة السيد فيصل) حايلي:)
السبتي حن) والسيد جعفر  السقاط 
التسيير) في  كمشاركين  حنصبيهما 
وإعفائهم حن حنصبهما بشكل كاحل)

ودون تمفظ.

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
تعيين السيد فيصل السقاط الحاحل)
 BK199095 رقم) الوطنية  للب7اقة 
شارع أطلنتيد بولو) ( (191 واملقيم في)
الدارالبيضاء)والسيد حمزة السقاط)
رقم) الوطنية  للب7اقة  ( الحاحل) (،
BE196616)و املقيم في الدار البيضاء)
1)،)زنقة ديبوايير زاوية زنقة جانجمبر)
الدارالبيضاء)) أنفا  (، ريتيم) فيال  (،
في) جديدين  حشاركين  كمديرين 

التسيير لفترة أير حمدودة
على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 
التوقيعات) صالحيات  تغيير  حايلي:)

االجتماعية والبنكية
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:))

تميين النظام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 

حايلي:)الحصص و رأسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:93 رقم) بند 

حايلي:)هيئة التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1529.
813I

FIDASSURCO

ALMIR BUSINESS
إعالن حتعدد القرارات

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN(AKARI
 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ALMIR BUSINESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 395 

املسار طريق أسفي حراكش - 90000 
حراكش املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111969
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)فبراير)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
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حن:) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير 
395)املسار طريق أسفي حراكش إلى):)
إقاحة يميى شقة)10)حبروكة حراكش
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الرئي�ضي) التجاري  ( النشاط) تغيير 
فواكه حجففة بالجملة) للشركة حن:)
(: إلى) (تاجر)) حجففة) خضروات  أو 
بالجملة) شبه  (تاجر)) ال7عام) زيوت 
سلع)) (تاجر  التجميل) حستمضرات 
بالتفصيل االستيراد والتصدير)(تاجر)
أو وسيط))حع الحفاظ على األنش7ة)
املدكورة في القانون األسا�ضي و شهادة)

الضريبة املهنية للشركة املذكورة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
املوافقة على تمويل األسهم):)السيدة)
عفاف العسول باعت خمسين حصة)
درهم) حئة  ( الواحدة) الحصة  قيمة 

للسيد طارق العسول)))
على) ينص  الذي  (:9 رقم) قرار 
حايلي:)توزيع))رأس املال:)السيد طارق)
العسول أصبح املالك لجميع حصص)

الشركة وحجموعها)100)حصة))
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة الشريكة):)الجمع العام يقبل)

إستقالة الشريكة))عفاف العسول
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
سيتم) (، األسهم) لبيع  نتيجة  حايلي:)
حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
)ذات) شركة ذات حسؤولية حمدودة)

الشريك الوحيد
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يعين الجمع العام اآلن كمسير وحيد)
أير) لفترة  العسول  طارق  السيد 
حمدودة حع أوسع الصالحيات لتسيير)

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حن:) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير 
395)املسار طريق أسفي حراكش إلى):)
إقاحة يميى شقة)10)حبروكة حراكش
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
الرئي�ضي) التجاري  ( النشاط) تغيير 
فواكه حجففة بالجملة) للشركة حن:)
(: إلى) (تاجر)) حجففة) خضروات  أو 

بالجملة) شبه  (تاجر)) ال7عام) زيوت 
سلع)) (تاجر  التجميل) حستمضرات 
بالتفصيل االستيراد والتصدير)(تاجر)
أو وسيط))حع الحفاظ على األنش7ة)
املدكورة في القانون األسا�ضي و شهادة)

الضريبة املهنية للشركة املذكورة)
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
املوافقة على تمويل األسهم):)السيدة)
عفاف العسول باعت خمسين حصة)
درهم) حئة  ( الواحدة) الحصة  قيمة 

للسيد طارق العسول)))
بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
طارق) السيد  املال:) رأس  ( توزيع)
العسول أصبح املالك لجميع حصص)

الشركة وحجموعها)100)حصة))
بند رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
استقالة الشريكة):)الجمع العام يقبل)

إستقالة الشريكة))عفاف العسول
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
سيتم) (، األسهم) لبيع  نتيجة  حايلي:)
حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
)ذات) شركة ذات حسؤولية حمدودة)

الشريك الوحيد
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
يعين الجمع العام اآلن كمسير وحيد)
أير) لفترة  العسول  طارق  السيد 
حمدودة حع أوسع الصالحيات لتسيير)

الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138252.
819I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 أش إس إنفرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
 أش إس إنفرا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  زاوية 

شارع عبد هللا كنون و زنقة أبي جرير 
 A ال7بري تسنيم بالزا ، اإلقاحة

،ال7ابق األول ، املكاتب 5 و 6 و 1  - 
90000 طنجة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19195
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)يونيو)2022)تم))تمويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة حن)»)
زاوية شارع عبد هللا كنون و زنقة أبي)
اإلقاحة) (، جرير ال7بري تسنيم بالزا)
 6 و) (5 املكاتب) (، األول) ،ال7ابق  (A
إلى) املغرب») طنجة  (90000  -   1 و)
»زاوية شارع عبد هللا كنون و زنقة أبي)
اإلقاحة) (، جرير ال7بري تسنيم بالزا)
 -   1 املكتب رقم) (، ،ال7ابق األول) (A

90000)طنجة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)256011.
815I

ORENJI

 STE FRERES LMRBT DE
TRAVAUX DIVERS

إعالن حتعدد القرارات

ORENJI
32 شارع حممد الخاحس الشقة 

رقم 9 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

 STE FRERES LMRBT DE
TRAVAUX DIVERS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 
 V455 - لزورونجي البقعة رقم

63300 بركان املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6899

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:))
:-حنعش) التالية) األنش7ة  حذف 

-حقاول في التركيبات) -جباس) عقاري)
الكهربائية).)

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
القادر) السيد عبد  املسير  ( استقالة)
ملرابط الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)
FA98105)الحاحل للجنسية املغربية)

والقاطن في هوالندا.)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
حنير) ملرابط  السيد  تعيين  ( حايلي:)
رقم) الوطنية  للب7اقة  ( الحاحل) (،
واملقيم في زنقة) (، (FA123812 ( رقم)
02)حي املسيرة بركان) الضوايات رقم)
أير) لفترة  ( للشركة) ( جديدا) حسيرا 

حمدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:))
:-أشغال) ( األنش7ة أصبمت كالتالي)
حختلفة-االستيراد والتصدير;-حقاول))

في الديكور أو زخرفة شقق.
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
للمسير الجديد) يعود اإلحضاء) حايلي:)
السيد ملرابط حنير)،)الحاحل))للب7اقة)

. FA123812((الوطنية رقم رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (03 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2022)تمت رقم)939/2022.
816I

AHD

  WORK MANAGEMENT
وورك مناجمنت

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AHD
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
WORK MANAGEMENT  وورك 

حناجمنت شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 332 ، 
شارع ابراهيم الروداني ، ال7ابق 
5 ، شقة 21 ، اقاحة ريمان ، حي 
املعاريف  - 29000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 595651

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 حارس) (11

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 WORK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

MANAGEMENT))وورك حناجمنت.

الت7وير) (: بإيجاز) أرض الشركة 

تاجير) و  املمتلكات  ,إدارة  ( العقاري)

املمتلكات.

(، (332 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال7ابق) (، الروداني) ابراهيم  شارع 

حي) (، ريمان) اقاحة  (، (21 شقة) (، (5

الدار البيضاء) ( (29000 (- ( املعاريف)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: طاوكي) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طاوكي  أشرف  السيد 

د) حجموعة  ط س  (109 زنقة) (151

االلفة)93000))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) طاوكي  أشرف  السيد 

د) حجموعة  ط س  (109 زنقة) (151

االلفة)93000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)-.

811I

ELJAMHARI CONSULTING

جينيور ليدرأكاديمي بريفي 
 JUNIOR LEADERS
ACADEMY PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE(ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

 JUNIOR جينيور ليدرأكاديمي بريفي
 LEADERS ACADEMY PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 61، 
ال7ابق الثاني، شقة 3، زنقة عزيز 
بالل، املعاريف، الدار البيضاء. 
- 20310 الدار البيضاء. اململكة 

املغربية.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

596919
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JUNIOR جينيور ليدرأكاديمي بريفي)

.LEADERS ACADEMY PRIVE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الخصو�ضي)).
(،61 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)
زنقة عزيز) (،3 شقة) الثاني،) ال7ابق 
البيضاء.) الدار  املعاريف،) بالل،)
اململكة) البيضاء.) الدار  (20310  -

املغربية..
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد جادي ياسين):))330)حصة)

بقيمة)33.000)درهم للحصة).
السيد بنزيان سعيد):))330)حصة)

بقيمة)33.000)درهم للحصة).
السيد حنان حممد):))390)حصة)

بقيمة)39.000)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حممد  حنان  السيد 
ح) ( (60 رقم) (1 زنقة) ( التيسير2) حي 
اململكة) ( الدار البيضاء) (20530 ( ( م)

املغربية..
عنوانه(ا)) ياسين  جادي  السيد 
رقم) ( (235 عمارة) ( حعمورة) تجزئة 
اململكة) ( سال) (11012 ( ( احصين) (02

املغربية..
عنوانه(ا)) سعيد  بنزيان  السيد 
عين) (20 رقم) ( (25 زنقة) ( حي الفضل)
الشق)))20910)الدار البيضاء))اململكة)

املغربية..
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعيد  بنزيان  السيد 
عين) (20 رقم) ( (25 زنقة) ( حي الفضل)
الشق))20910)الدار البيضاء.)اململكة)

املغربية.
عنوانه(ا)) حممد  حنان  السيد 
ح) ( (60 رقم) (1 زنقة) ( التيسير2) حي 
اململكة) البيضاء.) الدار  (20530 ( ( م)

املغربية.
عنوانه(ا)) ياسين  جادي  السيد 
رقم) ( (235 عمارة) ( حعمورة) تجزئة 
اململكة) ( سال) (11012 احصين) (02

املغربية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)828236.
818I

GHAZIR COMPTA PRO

EL AMIRI CAFTAN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
EL AMIRI CAFTAN شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي اقاحة 

املنار رقم 6 حي الشرف حمل رقم 1 - 
90000 حراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63911

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (29 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
الخياطة التقليدية

وكالة عقارية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131983.

819I

GHAZIR COMPTA PRO

DAR SALAMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DAR SALAMA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي اقاحة 

املنتزه 3 الويدان  - 90000 حراكش 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 95365
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (02 في) املؤرخ 
 DAR« حن) الشركة  تسمية  تغيير 
 SALAMAKECH« إلى) («SALAMA

. »SERVICES
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131989.

880I
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WAY CONSEIL

DIOSPYROS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DIOSPYROS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زينة 

بيزنيس حركز شارع حسليم تجزيئة 
بكار ال7ابق 3 شقة 19 باب دكالة  - 

90160 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121969
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIOSPYROS
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إدارة املزرعة
زراعة الحدائق واملوا�ضي.

زينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزيئة) حسليم  شارع  حركز  بيزنيس 
19)باب دكالة))-) 3)شقة) بكار ال7ابق)

90160)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة زينب عالم):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة زينب عالم عنوانه(ا))زنقة)
بازيليك فيال البركة ححج حبيب �ضي)

البيضاء) الدار  (20950 ( انفا) ناصر 
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

السيدة زينب عالم عنوانه(ا))زنقة)
بازيليك فيال البركة ححج حبيب �ضي)
البيضاء) الدار  (20950 ( انفا) ناصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138339.
881I

WAY CONSEIL

 KAKI FARMS OF
MOROCCO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 KAKI FARMS OF MOROCCO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زينة 

بيزنيس حركز شارع حسليم تجزيئة 
بكار ال7ابق 3 شقة 19 باب دكالة  - 

90160 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121911
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 KAKI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FARMS OF MOROCCO
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إدارة املزرعة

العقارات) جميع  وتشغيل  تأجير 

الزراعية.
زينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزيئة) حسليم  شارع  حركز  بيزنيس 

19)باب دكالة))-) 3)شقة) بكار ال7ابق)

90160)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

حممود) احمد  سيدي  السيد 

 100 1.000)حصة بقيمة) ( (: التروزي)

درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

حممود) احمد  سيدي  السيد 
التروزي عنوانه(ا))حي ليراك بوجدور)

11000)بوجدور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

حممود) احمد  سيدي  السيد 
التروزي عنوانه(ا))حي ليراك بوجدور)

11000)بوجدور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138335.

882I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

إفولط اطلس أكري ش .م.م
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA «B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

إفولط اطلس أكري ش .م.م شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

25 تعاونية اطلس ايت النعمان  

الحاجب  51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56819

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

:)إفولط) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

اطلس أكري ش).م.م.

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االالت الزراعية)(تاجر)

-)االشغال املختلفة)(حقاول))

-استراد وتصدير.

 25 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تعاونية اطلس ايت النعمان))الحاجب))

51000)الحاجب املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوشتى) الحرش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوشتى  الحرش  السيد 

قاسم) سيدي  (828 رقم) حي جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوشتى  الحرش  السيد 

قاسم) سيدي  (828 رقم) حي جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2812.

883I
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

ENTERPRISE SERVICES CDG
تعيين رئيس حجلس اإلدارة

BOUKHRIS &ASSOCIES
 ROUTE(DE(L›OASIS - 5EME 28
 ETAGE ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 ENTERPRISE SERVICES CDG

»شركة  املساهمة»
 B9 وعنوان حقرها االجتماعي:  حبنى
تكنوبوليس – 11.100 سال الجديدة 

- - سال الجديدة املغرب.
»تعيين رئيس حجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 15209

اإلداري)) العام  الجمع  إطار  في 
املؤرخ في)05)حارس)2021

تقرر تعيين السيد دانيال حيشيل)
بوردوا))ديديي)

شركة) إدارة  ملجلس  رئيسا 
ENTERPRISE SERVICES CDG

بتاريخ:)05)حارس)2021
له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي:)رئيس حجلس االدارة جديد)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2022)تمت رقم)39329 .
889I

(STE AL EFFORT( AZ COMPTA

CLEAN MARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(STE(AL(EFFORT) AZ(COMPTA
 BP 156 AZILAL(AZILAL، 22300،

AZILAL MAROC
CLEAN MARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

واسكرازن قيادة واويزأت  - 22000 
أزيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CLEAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARK
أرض الشركة بإيجاز):)حقهى.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
واسكرازن قيادة واويزأت))-)22000 

أزيالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 800 ( (: الزيتوني الحسين) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 ( (: السيد عاصيم اسماعيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد الزيتوني الحسين عنوانه(ا))

املسيرة)3 90000)حراكش املغرب.
اسماعيل) عاصيم  السيد 
 22000 ( احتاسن) دوار  عنوانه(ا))

واويزأت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السالم) عبد  الزيتوني  السيد 
  25000 ودادية شوقي) (69 عنوانه(ا))

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بازيالل)

2022)تمت رقم)913.
885I

FIDUNION-MAROC

LABOMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LABOMAG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1، شارع 
بانكوك، سيدي البرنو�ضي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.103929

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جون) ايميل  (ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية) (200 حاري كوكون)
لفائدة)) حصة  (1.900 أصل) حن 
كلود) جون  لويك  حاثيو  (ة)) السيد)

كوكون بتاريخ)23)حاي)2022.
حاري) سابين  (ة)) السيد) تفويت 
حصة) (200 حوان) لو  فرونسواز 
حصة) (1.500 أصل) حن  اجتماعية 
حاثيو لويك جون) (ة)) السيد) ( لفائدة)

كلود كوكون بتاريخ)23)حاي)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833586.
886I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE SALAH NEW CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC
 SOCIETE SALAH NEW CAR
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 115 زنقة 

النخيل 1 نرجس ب حمل رقم 2 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13925

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SALAH NEW CAR

.SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات.

عنوان املقر االجتماعي):)115)زنقة)

النخيل)1)نرجس ب حمل رقم)2)فاس)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

حبلغ رأسمال الشركة:))99)درهم،)

حقسم كالتالي:

 100 ( (: الكنوني) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

300)حصة) ( (: السيد صالح زريق)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الكنوني عنوانه(ا)) ياسين  السيد 

10)تجزئة التكلية حي) العمارة) (1 رقم)

الغزالي تمارة)30000)فاس املغرب.

السيد صالح زريق))عنوانه(ا))دوار)

 35000 امل7احن أياتة الغربية تازة)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

بلعتيق) الزهراء) فاطمة  السيدة 

الحي) (21 رقم) (30 زنقة) عنوانه(ا))

فاس) (30000 الحسني بندباب فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9120.

881I
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EURODEFI MANAGEWELL

O’BOWLING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,11

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

O’BOWLING شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 119شارع 
عبد املوحن  ال7ابق 2 رفم 15 - 
20360 الدالر البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551631
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.O’BOWLING
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وتركيب) املعدات  جميع  تصدير  (-

وتصميم وصيانة وإصالح البولينج.
عنوان املقر االجتماعي):)119شارع)
 -  15 رفم) (2 ال7ابق) ( املوحن) عبد 

20360)الدالر البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
قا�ضي) ايت  االاله  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
قا�ضي) ايت  االاله  عبد  السيد 
 Chaussée  296-0002 عنوانه(ا))

 De Bruxelles Wavre Wallon
 1300 Belgique 20000 Bruxelles

.Belgique
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
قا�ضي) ايت  االاله  عبد  السيد 
 Chaussée  296-0002 عنوانه(ا))
 De Bruxelles Wavre Wallon
 1300 Belgique 20000 Bruxelles

Belgique
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832292 .

888I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RICHLUBRIFIANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ال7ابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52900، الريش 

املغرب
RICHLUBRIFIANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 
اوسروتو جماعة سيدي عياد 

الريـــــش   - 52900 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3263
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RICHLUBRIFIANT
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)
املختلفة او البناء)،)االعمال التجارية)

او املفاوضة)،)التصدير و االستراد.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوسروتو جماعة سيدي عياد الريـــــش)))

- 52900)الريش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: شريف) حوالي  ادري�ضي  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.
السيد ادري�ضي لكبير):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
شريف) حوالي  ادري�ضي  السيد 
50)القرية النمودجية) عنوانه(ا))رقم)

الريش)52900)الريش املغرب.
عنوانه(ا)) لكبير  ادري�ضي  السيد 
الريش) النمودجية  القرية  (50 رقم)

52900)الريش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
شريف) حوالي  ادري�ضي  السيد 
50)القرية النمودجية) عنوانه(ا))رقم)

الريش)52900)الريش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)159.
889I

PRINTYMA

PRINTYMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRINTYMA 
رأسمال الشركة: 100000درهم

الشكل القانوني للشركة     شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 املقر إال جتماعي :رقم 20 تجزئة 
حرحات حي وادي الذهب تمارة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السجل التجاري: 136811

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ( ( (2022 يونيو) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

حسؤولية حمدودة)

عند) حتبوعة  ( الشركة) تسمية 

تسميتها:)) بمختصر  االقتضاء)

PRINTYMA

بيع) بإيجاز:) الشركة  أرض 

املعدات املكتبية وأجهزة املعلوحيات)

واألثاث واألجهزة املنزلية

عنوان املقر االجتماعي):)))رقم)20 

تجزئة حرحات حي وادي الذهب تمارة

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 .100000 حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي

 300 الحموحي) عبدهللا  السيد:)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 300 واعراب) فتيمة  السيدة:)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة

 900 واعراب) فاطمة  السيدة:)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  –األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء

الحموحي)))))))))) عبدهللا  (: السيد) (

أريما) زنقة  العلويين  حي  ( ( ( عنوانه)

عمارة)35))شقة)5)تمارة املغرب.

السيدة:))فاطمة واعراب)))عنوانها))))

  35 عمارة) أريما  زنقة  العلويين  حي 

شقة)5)تمارة املغرب

السيدة:))فتيمة واعراب)))عنوانها))))

وادي) حي  حرحات  تجزئة  (20 رقم)

الذهب تمارة املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة

)السيدة:))فاطمة واعراب)))عنوانها))))

  35 عمارة) أريما  زنقة  العلويين  حي 

شقة)5)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) تمارة  ب  اإلبتدائية 

2022/01/26)تمت رقم)8591

890I
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wimocab

 PHARMACIE MARYAM
LOUIZIA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wimocab
حجموعة  سوفيان رقم 99 

ال7بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة  سوفيان 
رقم 99 ال7بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 20280، 

املغرب الدار البيضاء
 PHARMACIE MARYAM

LOUIZIA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ف ب 
68 لو بن يخلف حركز املحمدية - 

28200  املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31159
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 نونبر) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE MARYAM (:

.LOUIZIA
حشغلة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي):)ف ب)68 
لو بن يخلف حركز املحمدية)-)28200  

املحمدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

2.920.000)درهم،)حقسم كالتالي:
 29.200 ( (: وكنو) حريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 16 السيدة حريم وكنو عنوانه(ا))

انفا) بنجدية  ش  (9 ط) االردن  زنقة 

الدارالبيضاء) (20950 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

 16 السيدة حريم وكنو عنوانه(ا))

انفا) بنجدية  ش  (9 ط) االردن  زنقة 

الدارالبيضاء) (20950 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1533.

891I

FOUZMEDIA

« S.A.R.L« SALI SAKAN 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 S.A.R.L« SALI(SAKAN »  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

سبتة، إقاحة الديوري M حكتب رقم 

9 - 19000 القني7رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

خيار)) ( سلمى) (ة)) السيد) تفويت 

315)حصة اجتماعية حن أصل)315 

حصة لفائدة))السيد)(ة))شكري))خيار)

بتاريخ)29)أبريل)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

19)حاي) االبتدائية بالقني7رة))بتاريخ)

2022)تمت رقم)95999.

892I

EL MARSA CONSEIL

BD CLEAN
إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

10000، العيون املغرب
BD CLEAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي: تجزئة 60 

املن7قة الصناعية بميناء املر�ضى 
العيون - 10000 العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33165
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
توسيع النشاط)

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
نقل) خاص,) لحساب  األفراد  نقل 
األفراد نيابة عن الغير,)نقل البضائع)
البضائع) ,نقل  الخاص) للحساب 
املحلي) البري  النقل  الغير,) لحساب 
لجميع) الوجهات  لجميع  والدولي 
البضائع,))وكيل شحن,)النقل بالبريد)
الترانزيت) عمليات  جميع  (, السريع)
البرية والبمرية والجوية وجميع أنواع)
تشغيل جميع خدحات النقل) النقل,)
البري للبضائع,)النقل البري للبضائع)
اختالف) على  والبضائع  واألشياء)
أنواعها)،)النقل الدولي),النقل بجميع)
األصناف:)بري)-)سكك حديد)-)بمرى,)
النقل) لألشخاص,) العام  النقل 
لألشخاص) املدن  وبين  الحضري 
على) النقل  الغير,) لصالح  والبضائع 
النقل) املبرد,) النقل  الغير,) حساب 
االتجاهات,) ولجميع  أنواعه  بجميع 
النقل البري املحلي والدولي للمنتجات)
واالستيراد) والرسائل  والسلع 
لوجستيات) والتسويق,) والتصدير 
املناطق) في  الركاب  نقل  النقل,)
والنقل املبرد) (، الحضرية وبين املدن)

الوطني والدولي,)النقل املدر�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2938/2022.
893I

EL MARSA CONSEIL

LISIANTHUS TRANS
إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

10000، العيون املغرب
LISIANTHUS TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي:  تجزئة 
املسيرة الخضراء بلوك 03 رقم س 
919 الشقة 01  املر�ضى العيون - 

10000 العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.90531

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

توفيت الحصص
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)06 01-:)الذي ينص على)
حايلي:)بيع)500)حصة يملكها:)السيد)
كمال) السيد  لصالح  ( برودي) خالد 
تملكها) حصة  (500 وبيع) يميوي،)
الزهراء)) فاطمة  عكاش  السيدة  (:

لصالح السيد كمال يميوي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)02)أشت)

2022)تمت رقم)2939/2022.
899I

TY CONSULTING

KOTON MAGAZACILIK
إعالن حتعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
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KOTON MAGAZACILIK   »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: 231 

شارع بيران زران ، طابق 2 ، رقم 5، 

حعاريف  - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.330321

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

نقل حقر الشركة حن)231)شارع بيران)

زران)،)طابق)2)،)رقم)5،)حعاريف إلى)

ال7ابق) (، (C البناية) باب أنفا،) فضاء)

9،)رقم)16الدارالبيضاء.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

علي) حص7فى  السيد  تعيين  حايلي:)

 10/01/1916 حواليد) حن  إروألو 

السفر) جواز  حاحل  (، جيهانبيلي) في 

تركي الجنسية) (، (U11126038 رقم)

)السيد أحمد بولنت)
ً
؛))و تعيين أيضا

 11/11/1969 حواليد) (، سابونكو)

رقم) سفر  جواز  يممل  (، حاردين) في 

S21069651)،)تركي الجنسية

قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)

تلتزم الشركة بالتوقيع املنفصل ألحد)

املسييرين.

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)

حقر الشركة)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

حايلي:)تعيين حسيرين جدد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833936.

895I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AL MARKAZIYA
IMMOBILIERS S.A.R.L

إعالن حتعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE AL MARKAZIYA

IMMOBILIERS S.A.R.L  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: زنقة 
حوالي عبدهللا الرقم 136 - - 

القني7رة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.30533

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�ضى  حايلي:)
بلغربي حوثق) بمكتب األستاذ أحمد 
وفاة) إعالن  حايلي  تم  بالقني7رة 
املرحوم املسمى قيد حياته الشناوي)
يوم) املنية  وافته  الذي  صالح 
الحصص) توزيع  تم  (29/10/2022
كالتالي:) بالشركة  يملكها  كان  التي 
السيد خليد الشناوي)16600)درهم،)
درهم) (8900 السيدة الشناوي نزهة)
درهم) (8900 ثريا) الشناوي  السيدة 
درهم) (50000 الجواني) عمر  السيد 

املجموع)100.000)درهم
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تم) التغييرات  هذه  لكل  تبعا  حايلي:)
والسيد) ( تعيين السيد عمر الجواني)
ملدة) للشركة  حنير حسيران  الشناوي 
جميع) لهما  وتخول  حمدودة  أير 

الصالحيات واإلحضاءات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
بمكتب) توثيقي حرر  بمقت�ضى عقد 
األستاذ أحمد بلغربي حوثق بالقني7رة)
تم حايلي إعالن وفاة املرحوم املسمى)
الذي) صالح  الشناوي  حياته  قيد 
تم) (29/10/2022 يوم) املنية  وافته 

يملكها) كان  التي  الحصص  توزيع 
خليد) السيد  كالتالي:) بالشركة 
السيدة) درهم،) (16600 الشناوي)
درهم السيدة) (8900 الشناوي نزهة)
السيد) درهم  (8900 ثريا) الشناوي 
درهم املجموع) (50000 عمر الجواني)

100.000)درهم
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تم) التغييرات  هذه  لكل  تبعا  حايلي:)
والسيد) ( تعيين السيد عمر الجواني)
ملدة) للشركة  حنير حسيران  الشناوي 
جميع) لهما  وتخول  حمدودة  أير 

الصالحيات واإلحضاءات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالقني7رة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)91920.
896I

FOUZMEDIA

 SOCIETE « PIKSMA
 IMMOBILIERE  « S.A.R.L

A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE « PIKSMA

 IMMOBILIERE  « S.A.R.L(A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
حصر - 19000 القني7رة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (23 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
القني7رة) (19000 (- زنقة حصر) (13«
الزنقة) (11 و) (10 »الرقم) إلى) املغرب»)
م فال فلوري حكتب رقم)2 - 19000 

القني7رة))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني7رة))بتاريخ)21)يونيو)

2022)تمت رقم)32191.
891I

HOME COMPTA

 GLOBAL FINANCIAL

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

 GLOBAL FINANCIAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة  

أرناطة رقم 26 رياض االندلس 

كاليفورنيا - 20150 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.326293

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 أبريل) (15 املؤرخ في)

 GLOBAL FINANCIAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

أرناطة) ( تجزئة) اإلجتماعي  حقرها 
(- 26)رياض االندلس كاليفورنيا) رقم)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20150

اللحل املسبق للشركة.

و عين:

و) حوهدي  ( زهير) السيد(ة))

 26 رقم) أرناطة  ( تجزئة) عنوانه(ا))

 20150 كاليفورنيا) االندلس  رياض 

(ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

تجزئة)) وفي  (2022 أبريل) (15 بتاريخ)

االندلس) رياض  (26 رقم) أرناطة 

البيضاء) الدار  (20150 (- كاليفورنيا)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831013.

898I
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ابرتون حممد

 GEMME HOSPITALITY
GROUP

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ابرتون حممد
199 حي ازلي بلوك 2 زنقة س7ات 
حراكش ، 90000، حراكش اململكة 

املغربية
  GEMME HOSPITALITY GROUP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
القا�ضي عياض اقاحة حيرادور 

رقم 19 ب 2 جليز حراكش حراكش 
90000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121821

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (05
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. GEMME HOSPITALITY GROUP
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واستغالل املنشئات الفندقية وحراكز)
االص7ياف وااليواء)امل7اعم املصنفة)
باملجال) املتعلقة  تاتنش7ة  وجميع 

السياحي.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) حيرادور  اقاحة  عياض  القا�ضي 
19)ب)2)جليز حراكش حراكش)90000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حممد الع7اس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد الع7اس حممد عنوانه(ا))
زنقة القا�ضي عياض اقاحة حيرادور)
رقم)19)جليز حراكش)90000)حراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد الع7اس حممد عنوانه(ا))
زنقة القا�ضي عياض اقاحة حيرادور)
رقم)19)جليز حراكش)90000)حراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138213.

899I

TAARABT COFFE

TAARABT COFFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAARABT COFFE

 N 30 BIS(RUE 8 HAY(EL(AMANE

MEKNES ، 0، MEKNES املغرب

TAARABT COFFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 30 

حكرر زنقة 8 حي االحان حكناس - 

50000 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56899

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAARABT COFFE

أرض الشركة بإيجاز):)وسيط.
 30 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- حكناس) االحان  حي  (8 زنقة) حكرر 

50000)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عماد تعرابت):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: تعرابت) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: السيد حوحسين تعرابت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ادريس تعربت):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (50 ( (: ليلى دقاقي) السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) تعرابت  عماد  السيد 
(. ( ب م ع) (300 حي الحمييدين رقم)

حكناس املغرب.
عنوانه(ا)) تعرابت  هشام  السيد 
(. ( ب م ع) (300 حي الحمييدين رقم)

حكناس املغرب.
تعرابت) حوحسين  السيد 
 300 رقم) الحمييدين  حي  عنوانه(ا))

ب م ع)).)حكناس املغرب.
عنوانه(ا)) تعربت  ادريس  السيد 

فرنسا).)فرنسا فرنسا.
السيدة ليلى دقاقي عنوانه(ا))110 
(. ع) م  ب  الجديد  دوار  (2 حجموعة)

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) تعرابت  عماد  السيد 
(. ( ب م ع) (300 حي الحمييدين رقم)

حكناس املغرب
عنوانه(ا)) تعرابت  هشام  السيد 
(. ( ب م ع) (300 حي الحمييدين رقم)

حكناس املغرب
تعرابت) حوحسين  السيد 
 300 رقم) الحمييدين  حي  عنوانه(ا))

ب م ع)).)حكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2821.
900I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

ATELIER D›EBENESTERIE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 10 حبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 90020، حراكش 

املغرب
ATELIER D›EBENESTERIE  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي سيدي 

عبد هللا أياث الشوي7ر املحل رقم 
10-32 جماعة الحوز - 92050 

حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1662

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 يونيو) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حممد)) (ة)) السيد) تفويت 
100)حصة اجتماعية حن) الغواسلي)
(ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
حمسن))ايت بلعادل بتاريخ)06)يونيو)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131139.
901I

EL MARSA CONSEIL

STUDIO EVENT
إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

10000، العيون املغرب
STUDIO EVENT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: رقم  551 
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حي االحل 01 العيون  - 10000 
العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21111
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
رفع رأس حال الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
تغيير املسير والتوقيع

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

الذي ينص على) (:06-01 بند رقم)
حن) الشركة  حال  رأس  ( رفع) حايلي:)

100.000)الى))000 000 3
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
إلى) يعهدان  والتوقيع  التسيير  حايلي:)
الذيب) سفيان  السيد  (: السيدان)
االحين) حممد  والسيد  (SH166062
حشتركة) بصفة  (SH162199 ( خونا)

وملدة أير حمدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)01)يوليوز)

2022)تمت رقم)2091/2022.
902I

EL MARSA CONSEIL

MS-KE TRADING
إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

10000، العيون املغرب
MS-KE TRADING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي:  حي  
القدس  شارع األحة الرقم 50 

العيون  - 10000 العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 22193

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)

رفع رأس حال الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

تغيير املسير والتوقيع
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
الذي ينص على) (:06-01 بند رقم)
حن) الشركة  حال  رأس  ( رفع) حايلي:)

100.000)الى))000 000 3  
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
إلى) يعهدان  والتوقيع  التسيير  حايلي:)
الذيب) سفيان  السيد  (: السيدان)
االحين) حممد  والسيد  (SH166062
حشتركة) بصفة  (SH162199 ( خونا)

وملدة أير حمدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)01)يوليوز)

2022)تمت رقم)2038/2022.
903I

BENALI HAMDI

RIO CYCLE DAKHLA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENALI HAMDI
 HAY(ERRAHMA(N°24 ، 73000،

dakhla MAROC
RIO CYCLE DAKHLA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
01 شارع عبدهللا الشفشاوني رقم 
928 الداخلة - 13000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19151
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 نونبر) (15
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RIO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CYCLE DAKHLA
أرض الشركة بإيجاز):)أي أنش7ة)

أو عمليات إعادة التدوير
البالستيكية) املواد  تمويل جميع 

أو حشتقاتها.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسيرة)01)شارع عبدهللا الشفشاوني)
رقم)928)الداخلة)-)13000)الداخلة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: فنانة) الخ7اط  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: فنانة) الخ7اط  السيدة 

بقيمة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة الخ7اط فنانة عنوانه(ا))
الداخلة) ايك  زنقة  الحمر  العمارات 

13000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة الخ7اط فنانة عنوانه(ا))
الداخلة) ايك  زنقة  الحمر  العمارات 

13000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( الدهب) بوادي  االبتدائية 

تمت رقم)-.
909I

SAZIZ TRANS SARL

SAZIZ TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAZIZ TRANS SARL
 LOT(BADR(GARAGE ، 19

25000، KHOURIBGA(MAROC
SAZIZ TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 19 تجزئة 
بدر كراج  - 25000 خريبكة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1123

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SAZIZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اشغال) (- الغير) لحساب  البضائع 

حختلفة)/)بناء.

عنوان املقر االجتماعي):)19)تجزئة)

بدر كراج))-)25000)خريبكة املغرب).

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: عزيز) الزهراوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بجيم سعيد)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عزيز  الزهراوي  السيد 

دوار اوالد حممد بن قاسم املفاسيس)

25000)خريبكة املغرب.

السيد بجيم سعيد))عنوانه(ا))69 

 96300 ( ( ( حي زنقة نجيب حمفوظ)

اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عزيز  الزهراوي  السيد 

دوار اوالد حممد بن قاسم املفاسيس))

25000)خريبكة املغرب

عنوانه(ا)) ( سعيد) بجيم  السيد 

69)حي زنقة نجيب حمفوظ))96300 

اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)21)يوليوز)

2022)تمت رقم)590.

905I
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NORD SUD MANAGEMENT

NKAYY INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b املن7قة الصناعية، 

90000، طنجة املغرب

NKAYY INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 CAE Ilot وعنوان حقرها اإلجتماعي

B(N°43 espace 9/13 املن7قة 

الصناعية 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88195

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يونيو) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

القادر)) عبد  ( (ة)) السيد) تفويت 

حن) اجتماعية  حصة  (80 عموش)

(ة)) السيد) ( حصة لفائدة) (80 أصل)

هوأو الكسندر))بيزينسكي بتاريخ)08 

يونيو)2022.

نعمت) سلمى  (ة)) السيد) تفويت 

حصة) (20 عموش) شاتيال  نورا 

اجتماعية حن أصل)20)حصة لفائدة))

هوأو الكسندر بيزينسكي) (ة)) السيد)

بتاريخ)08)يونيو)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (22 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255981.

906I

EURO ACCOUNTING HOUSE

FREKALOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .15

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

FREKALOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 19. تجزئة 
النخيل 9 شارع جبران خليل جبران 
الشقة 19 ال7ابق الثالث - 29000 

الجديدة  اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19693
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FREKALOG
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
تمت) ال7ريق  على  للغير  البضائع 
جميع أنواعه بواس7ة املركبات اآللية)
-)خدحات التخزين)-)التجارة االستيراد)
والتصدير)-تأجير املعدات)-)الخدحات)
الصيانة) أعمال  (- اللوجستية)
والسيارات)) (املعدات  الصناعية)
(- األفراد) نقل  خدحات  جميع  (-
والخضروات) الفواكه  وشراء) بيع 
(- تربية املوا�ضي) (- وحنتجات املوا�ضي)
تمويل حنتجات األرض وفًقا لعمليات)
الحفظ الصناعية لألأذية الزراعية-)
املواد) وتغليف  والتغليف  التعبئة 
جميع) (- الهندسة املدنية) (- الغذائية)
والسالحة) والصحة  الجودة  خدحات 

والنظافة والبيئة.
عنوان املقر االجتماعي):)19.)تجزئة)
شارع جبران خليل جبران) (9 النخيل)
 29000 (- ال7ابق الثالث) (19 الشقة)

الجديدة))اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 830 ( (: ( السيد عبد العالي فائق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (110 ( (: السيد خالد فائق)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد عبد العالي فائق))عنوانه(ا))
 301 26)رقم) حي حوالي رشيد ق7اع)

93150)ابن جرير اململكة املغربية.
السيد خالد فائق عنوانه(ا))دوار)
 29000 ( سايس) سبت  البصيالت 

الجديدة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد خالد فائق عنوانه(ا))دوار)
 29000 ( سايس) سبت  البصيالت 

الجديدة))اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)29095.
901I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 FER FORGE TRADITIONNEL
ET ELECTRONIQUE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .15

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 FER FORGE TRADITIONNEL
ET ELECTRONIQUE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 35 
تجزئة النجد - تجزئة 35 النصر 3/ 

النصر 5/ النصر 6/ النصر 1/ النصر 
8/ النصر 9/ النصر 10 - 29000 

الجديدة  اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19695
في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 FER (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 FORGE TRADITIONNEL ET

.ELECTRONIQUE
األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)
و) الفوالد  و  الحديدية  البنايات  و 
دراسات و انجاز املرافق) (- االينوكس)
(- األشعال العاحة للبناء) (- الصناعية)
بيع و شراء)حواد البناء)واملواد األولية).

 35 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
النصر) (35 تجزئة) (- النجد) تجزئة 
 /1 النصر) (/6 النصر) (/5 النصر) (/3
 -  10 النصر) (/9 النصر) (/8 النصر)

29000)الجديدة))اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيدة حليكة املا�ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيدة حليكة املا�ضي)
الشاطئ) رحال  سيدي  شرف  حي 

26115)برشيد))اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيدة حليكة املا�ضي)
الشاطئ) رحال  سيدي  شرف  حي 

26115)برشيد))اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)29096.
908I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 BUILDING METAL
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .15

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC
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 BUILDING METAL
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 62. 

تجزئة الحمد السعادة 3 - 29000 
الجديدة  اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19691

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
حتبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 BUILDING METAL (: تسميتها)

.CONSTRUCTION
تسديد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(- الحديدية) البنايات  (- الخدحات)
الصناعات) (- الصناعية) الصيانة 
(- الترصيص) (- عقافير) (- امليكانيكية)
أشغال البناء)-)التصدير و االيستيراد)

.... -
عنوان املقر االجتماعي):)62.)تجزئة)
الحمد السعادة)3 - 29000)الجديدة))

اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 500 ( (: بوتانون) السيد عبد هللا 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حممد عتوت)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عبد هللا بوتانون عنوانه(ا))
 3 السعادة) الحمد  إقاحة  (62 رقم)

29000)الجديدة))اململكة املغربية.
عنوانه(ا)) ( عتوت) حممد  السيد 
املنار) حي  (6 حن7قة) (2 الشقة) (.135

29000)الجديدة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( عتوت) حممد  السيد 

املنار) حي  (6 حن7قة) (2 الشقة) (.135

29000)الجديدة))اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالجديدة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)29091.

909I

comptoir expertise du maroc

BRAVO DATA SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE

 N°1  APPARTEMENT(N°

 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

BRAVO DATA SARLAU  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 

تجاري رقم 21 حي السالم بن 

سليمان - 13100 بنسليمان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1681

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BRAVO DATA SARLAU

الحراسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

الخاصة).

حمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجاري رقم)21)حي السالم بن سليمان)

- 13100)بنسليمان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد حممد السماللي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حممد السماللي عنوانه(ا))
192)شقة) عمارات حي النصر عمارة)

18)تمارة))12090)تمارة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد السماللي عنوانه(ا))
192)شقة) عمارات حي النصر عمارة)

18)تمارة))12090)تمارة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)382.

910I

comptoir expertise du maroc

NETTO  DATA SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE
 N°1  APPARTEMENT(N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
NETTO  DATA(SARLAU  شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
تجاري رقم 21 حي السالم بن 

سليمان. - 13000 بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1619

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NETTO  DATA SARLAU
شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لخدحات التنظيف).
حمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بن) السالم  حي  (21 رقم) تجاري 
سليمان.)-)13000)بنسليمان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد حممد السماللي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد حممد السماللي عنوانه(ا))
192)شقة) عمارات حي النصر عمارة)

18)تمارة))12090)تمارة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد حممد السماللي عنوانه(ا))
192)شقة) عمارات حي النصر عمارة)

18)تمارة))12090)تمارة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)381.
911I

BT CONSEIL

OWL OF AFRICA
إعالن حتعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
OWL OF AFRICA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
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الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: شارع 
ريجراجا إقاحة الكورنيش شقة رقم 

1 دور ار�ضي حبنى 5 - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.369333

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم األول:)

قررت السيدة أزالن خاشان) حايلي:)

 1000 نقل) (، الوحيد) الشريك  (،

 OWL OF ( حصص تملك في شركة)

إلى السيد سيال علي بدارة) (AFRICA

الذي يقبل الحصص املذكورة حع) (،

جميع الحقوق وااللتزاحات املرتب7ة)

بها.

ينص) الذي  الثاني:) ( رقم) قرار 

استقالة السيدة أزالن) ( على حايلي:)

(
ً
اعتبارا كمسيرة  حهاحها  حن  خاشان 

الكاحل) وتسريمها  (25/1/2022 حن)

والنهائي))))

ينص) الذي  التالث:) ( رقم) قرار 

علي) سيال  السيد  تعيين  حايلي:) على 

بدارة كمسير وحيد للشركة ملدة أير)

حمدودة.))

الذي ينص على) الرابع:) ( قرار رقم)

تلتزم الشركة بشكل صحيح) ( حايلي:)

لجميع) الوحيد  املساهم  بتوقيع 

بما في ذلك) (، العمليات املتعلقة بها)

العمليات املصرفية واملالية.))

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم إثنا عشر:)الذي ينص على)

قررت السيدة أزالن خاشان) حايلي:)

 1000 نقل) (، الوحيد) الشريك  (،

 OWL OF ( حصص تملك في شركة)

إلى السيد سيال علي بدارة) (AFRICA

الذي يقبل الحصص املذكورة حع) (،

جميع الحقوق وااللتزاحات املرتب7ة)

بها.

بند رقم خمسة عشر:)الذي ينص)
علي) سيال  السيد  تعيين  حايلي:) على 
بدارة كمسير وحيد للشركة ملدة أير)

حمدودة.))
الذي ينص) بند رقم ستة عشر:)
بشكل) الشركة  تلتزم  ( حايلي:) على 
الوحيد) املساهم  بتوقيع  صحيح 
لجميع العمليات املتعلقة بها)،)بما في)

ذلك العمليات املصرفية واملالية.))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)833626.
912I

BUSINESS CENTER.COM

SHOP TECHNOLOGIE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املوحن رقم 236 إقاحة 

ف 8 ال7ابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

SHOP TECHNOLOGIE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

انفا 5 ال7ابق سفلي شارع لحسن 
البصري - 20390 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.313183

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (25 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SHOP الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) حبلغ  ( (TECHNOLOGIE
حقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتماعي شارع انفا)5)ال7ابق سفلي)
شارع لحسن البصري)-)20390)الدار)
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

تمقيق أرض الشركة.
شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
لحسن) شارع  سفلي  ال7ابق  (5 انفا)
البيضاء) الدار  (20390 (- البصري)

املغرب.)

و عين:
و) القا�ضي  ايت  ( ربيعة) السيد(ة))
عنوانه(ا))25)عملية الوفاء)3)ال7ابق)
الدار البيضاء) (20000  11 الشقة) (3

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833591.
913I

حكتب الرياني للمماسبة

 STE RITZ GRREN FERME
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم230  ت7وان ، 

93090، ت7وان املغرب
 STE RITZ GRREN FERME SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو ان7يرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع  ال7ابق األول طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121981

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RITZ GRREN FERME SARL
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

.  CULTURES PERMANENTES
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طريق) (33 زنقة) ان7يرنادو  كوليخيو 
الركايع))ال7ابق األول طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 800 ( (: ابداون) السيد حص7في 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: ابداون) يسرى  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حص7في ابداون عنوانه(ا))
 3 طابق) (203 رقم) يعتة  علي  شارع 
ت7وان) (93000 ت7وان) (10 شقة)

املغرب.
ابداون عنوانه(ا)) السيدة يسرى 
تجزئة السواني) (162 شارع ليبيا رقم)

ت7وان.)93000)ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
ابداون عنوانه(ا)) السيدة يسرى 
تجزئة السواني) (162 شارع ليبيا رقم)

ت7وان.)93000)ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
حاي) (29 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)9632.
919I

حكتب الرياني للمماسبة

STE DANIEL INOX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم230  ت7وان ، 

93090، ت7وان املغرب
STE DANIEL INOX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
كولخيو ان7رنادو زنقة 33 طريق 
الركايع ال7ابق االول طنجة  - 

90000 ت7وان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129919
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DANIEL INOX SARL
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 COMMERCE DE GROS DE
 BIENS DOMESTIQUES /

.IMPORT ET EXPORT
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طريق) (33 زنقة) ان7رنادو  كولخيو 
الركايع ال7ابق االول طنجة))-)90000 

ت7وان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
500)حصة) ( السيد عادل باقوح):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة دينا بنعزوز):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) باقوح  عادل  السيد 
العروسة حركب احينة بلوك) احجار 
ت7وان.) (10 شقة) (2 ط) (3 عمارة) او 

93000)ت7وان املغرب.
عنوانه(ا)) بنعزوز  دينا  السيدة 
ال7وابل) (139 رقم) املناحة  شارع 

ت7وان.)93000)ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) باقوح  عادل  السيد 
العروسة حركب احينة بلوك) احجار 
ت7وان.) (10 شقة) (2 ط) (3 عمارة) او 

93000)ت7وان املغرب
عنوانه(ا)) بنعزوز  دينا  السيدة 
ال7وابل) (139 رقم) املناحة  شارع 

ت7وان.)93000)ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1928.

915I

حكتب الرياني للمماسبة

 STE LUND SAKANE SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم230  ت7وان ، 

93090، ت7وان املغرب
  STE LUND SAKANE SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
كولخيو ان7رنادو زنقة 33 طريق 

الركايع ال7ابق االول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (11
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LUND SAKANE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

.PROMOTION IMMOBILIER
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طريق) (33 زنقة) ان7رنادو  كولخيو 
الركايع ال7ابق االول طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حممد) اوخيار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حممد  اوخيار  السيد 
ت7وان.) (12 رقم) الشعرة  علي  شارع 

93000)ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حممد  اوخيار  السيد 
ت7وان.) (12 رقم) الشعرة  علي  شارع 

93000)ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (29 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1926.
916I

FIDCOFISC

 ECOLE SUPERIEURE DES
 SCIENCES DE LA SANTE

PRIVE-ESSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

 ECOLE SUPERIEURE DES
 SCIENCES DE LA SANTE

PRIVE-ESSS  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي 19 ، شارع 
باريس رقم 69-10 ال7ابق السادس 

سيدي بيليوت  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283823
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2022 يوليوز) (08 املؤرخ في)
»حدرسة الكتابة) نشاط الشركة حن)
،)وال7باعة)،)واملحاسبة)،)والتمضير)
(، الشعر) وتصفيف  (، لالختبار)
ثالثة) وقص  (، بالجمال) والعناية 
أشخاص أو أكثر.»)إلى)»التعليم العالي)

والتدريب املنهي في املهن الصحية)؛».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833319.
911I

FIDCOFISC

 ECOLE SUPERIEURE DES

 SCIENCES DE LA SANTE

PRIVE-ESSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDCOFISC

 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،

20610، CASABLANCA(MAROC

 ECOLE SUPERIEURE DES

 SCIENCES DE LA SANTE

PRIVE-ESSS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي  19 ، شارع 

باريس رقم 69-10 ال7ابق السادس 

سيدي بيليوت - 20000  - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.283823

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ياسين) ( خالد) (ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجتماعية  حصة  (2.925

(ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (19.925

حينة))حسني بتاريخ)08)يوليوز)2022.

 25 نور ياسين) (ة)) تفويت السيد)

حصة اجتماعية حن أصل)25)حصة)

لفائدة))السيد)(ة))حينة))حسني بتاريخ)

08)يوليوز)2022.

يوسف ياسين) (ة)) تفويت السيد)

 25 أصل) حن  اجتماعية  حصة  (25

حصة لفائدة))السيد)(ة))حينة))حسني)

بتاريخ)08)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833319.

918I
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FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE COFFEE THERAPY SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

393 شارع حممد الخاحس رقم 5 

ال7ابق الثالث  بني حالل ، 23000، 

بني حالل املغرب

  STE COFFEE THERAPY SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 326 حكرر 

شارع ابن خلدون ، أوالد حمدان ، 

بني حالل  - 23000 بني حالل  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13009

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (15

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COFFEE THERAPY SARL AU

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

حقهي وح7عم).
عنوان املقر االجتماعي):)326)حكرر)

(، أوالد حمدان) (، شارع ابن خلدون)

بني حالل))-)23000)بني حالل))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ريمان) أسماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ريمان  أسماء) السيدة 

الحي اإلداري شارع ال7ائف الرقم)25  

23000)بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ريمان  أسماء) السيدة 

الحي اإلداري شارع ال7ائف الرقم)25 

23000)بني حالل املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( حالل) ببني  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)138.

919I

LA COMPTACTIVE SARL AU

CURVANORD QUADS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

عمارة رقم 52 حكتب 8ـــB ال7ابق 

الثالت شارع حوالي رشيد كليز 

حراكش ، 90000، حراكش املغرب

CURVANORD QUADS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل رقم 

 Elite 212 25 أ ال7ابق االول عمارة

شارع حممد الخاحس جليز حراكش  - 

90000 حراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121923

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (25

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CURVANORD QUADS

-تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الرباعية) البخارية  الدراجات 

والدراجات النارية
-االستيراد والتصدير

-تنظيم األحداث.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
 Elite 212 أ ال7ابق االول عمارة) (25
شارع حممد الخاحس جليز حراكش))-)

90000)حراكش))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
العاقب) رحال  حممد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
العاقب) رحال  حممد  السيد 
عنوانه(ا))895)شارع حممد السادس)
 20553 03)الدار البيضاء) االدريسية)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
العاقب) رحال  حممد  السيد 
عنوانه(ا))895)شارع حممد السادس)
 20553 03)الدار البيضاء) االدريسية)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138291.
920I

TRAVIDA TRANS SARL

TARVIDA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRAVIDA TRANS SARL
تجزئة شروق11 ال7ابق 9 ، 

90000، طنجة املغرب
TARVIDA TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي  تجزئة 

شروق 11 ال7ابق 9 - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115521

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الواحد) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (500 خن�ضي)
(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

صارة جبران بتاريخ)10)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8093.
921I

second negre

 UNION PARTNER START
UP GROUP

إعالن حتعدد القرارات

second negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب
 UNION PARTNER START UP
GROUP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي: رقم 258 
سيدي احغار الوفاق تمارة - - تمارة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.132261

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)20)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
فاطمة) السيدة  استقالة  (-
تعيين) و  الشركة  تسيير  حن  أكدي 

السيد خالد طويل كمسير للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
حقاولة) األنش7ة:) إلغاء) (-
و) البناء) حقاولة  التوزيع،) النقل،)
كراء) الحفالت،) حمون  تعويضها ب:)

لوازم الحفالت
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
التجاري) االسم  تغيير  (-
 GUEST STAR ليصبح) للشركة 

 EVENT
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وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)8626.
922I

second negre

 POLYPRODUCT
EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

second negre
حي املسيرة 1 تمارة ، 11000، تمارة 

املغرب
 POLYPRODUCT EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي حرآب 
تمت أر�ضي عمارة 21 تجزئة 

السعادة عين عتيق تمارة - 12000 
تمارة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.135809
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش7ة  إضافة 

الشركة الحالي):
التوزيع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (03 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2022)تمت رقم)8639.
923I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

SRATI & ASSOCIATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاوحة رقم 1 حي الوحدة  
ال7ابق 2 حكتب رقم 3 ، 28800، 

املحمدية املغرب
SRATI & ASSOCIATES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 
زنقة 11 الحسنية 1 شارع املقاوحة 
املحمدية - 28800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31101

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SRATI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.&(ASSOCIATES
(، حباني) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ح7ور عقارات.
 211 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع املقاوحة) (1 الحسنية) (11 زنقة)
املحمدية)-)28800)املحمدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
((: السيد السراطي حممد فيصل)
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.
 250 ( (: السراطي صفاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الرفيع) عبد  السراطي  السيد 
250)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 250 ( (: ساحي) السراطي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
فيصل) حممد  السراطي  السيد 
10)شقة) عنوانه(ا))حي الوفاء)عمارة)
1)املحمدية)28800)املحمدية املغرب.
السيدة السراطي صفاء)عنوانه(ا))
 2 م س) عمارة  الهدى  رياض  اقاحة 
شقة)01)املحمدية)28800)املحمدية)

املغرب.
الرفيع) عبد  السراطي  السيد 
عنوانه(ا))10)زنقة واد فاس الشقة)1 
اكدال الرباط)10090)الرباط املغرب.

ساحي) السراطي  السيد 
 2AV DES LANDAIS عنوانه(ا))
 63000 CLERMONT FERRAND
 36000 CLERMONT FERRAND

.FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
فيصل) حممد  السراطي  السيد 
10)شقة) عنوانه(ا))حي الوفاء)عمارة)
1)املحمدية)28800)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1995.
929I

MELIUS CONSULTING

SCOLIMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 99 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
ال7ابق الثاني ، حكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 
املغرب

SCOLIMMO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 13, زنقة 
أحمد حجاطي ، إقاحة األلب ، 

ال7ابق األول ، رقم 8 ، املعاريف - 
20330  الدار البيضاء  املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.962123

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقاحة) (، حجاطي) أحمد  زنقة  (,13«
(، (8 رقم) (، األول) ال7ابق  (، األلب)
البيضاء)) الدار  ( (20330 (- املعاريف)
املغرب»)إلى)»شارع شفشاوني)،)تجزئة)
الدار) ( (20580 (- عين السبع) (، (116

البيضاء)))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833619.
925I

FIDUNEWS SARL A.U

POLY ARTEC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD(BAHMAD(N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

POLY ARTEC شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية ال7ابق 3 شقة 6 الدار 
البيضاء - 20120 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369151

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (11 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)POLY ARTEC))حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الحرية) زنقة  (10 اإلجتماعي) حقرها 
(- البيضاء) الدار  (6 شقة) (3 ال7ابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20120

ل):)الحل املسبق للشركة.
 10 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
الدار) (6 3)شقة) زنقة الحرية ال7ابق)
البيضاء) الدار  (20120 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) فسيحي  ( هشام) السيد(ة))
زنقة األحير عبدالقادر درج) عنوانه(ا))
5)سكن م و س ح الدار) و هاء)شقة)
البيضاء) الدار  (20290 البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)830995.
926I
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RIVE DROITE CONSULTING

OCEAN PLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 119

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

OCEAN PLAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
سيدي قاسم، دوار اجبيالت، 
اجزناية - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36321
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 PHILIPPE (ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (MORIN 2.510
السيد) ( حصة لفائدة) (50 حن أصل)
 FRIENDS   PROPERTY SARL (ة))

بتاريخ)01)يوليوز)2022.
 REMI (ة)) السيد) تفويت 
TULLOUE 2.510)حصة اجتماعية)
السيد) ( حصة لفائدة) (50 حن أصل)
 FRIENDS  PROPERTY SARL (ة))

بتاريخ)01)يوليوز)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (26 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)1123.
921I

GLOFID

MIFRAH CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة ال7ابق 

الثاني الرقم 9 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 MIFRAH CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 شارع 
11 يناير ال7ابق االول الشقة 169 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
591193

في) حؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIFRAH CONSTRUCTION
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 169 الشقة) ال7ابق االول  يناير  (11
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد عبد الحق حفتاح):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد عبد الحق حفتاح عنوانه(ا))
19)ط س عين) 2)رقم) تجزئة االداعة)
الشق)20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

السيد عبد الحق حفتاح عنوانه(ا))
19)ط س عين) 2)رقم) تجزئة االداعة)

الشق)20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)828296 .

928I

CABINET BENSOUSSI

 MED NORD TRANSPORT
ET LOGISTIC

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC

 MED NORD TRANSPORT ET

LOGISTIC شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 39 سيتي 

لوج أ ساحة السويد شارع حوالي 

هشام طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113991

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 MED NORD ذات الشريك الوحيد)

)حبلغ) (TRANSPORT ET LOGISTIC
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

أ) لوج  سيتي  (39 اإلجتماعي) حقرها 

هشام) حوالي  شارع  السويد  ساحة 

طنجة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)االزحة االقتصادية.

و حدد حقر التصفية ب)39)سيتي)

حوالي) شارع  السويد  ساحة  أ  لوج 

هشام طنجة)-)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد(ة))حينة))قجام و عنوانه(ا))
الصدق) اقاحة  ق7ب  السيد  زنقة 

طنجة) (90000  195 شقة) (6 طابق)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8015.

929I

FAST3 INVEST

SORO IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FAST3 INVEST

 96BD ZERKTOUNI ETAGE

 2 CASABLANCA ، 20700،

Casablanca MAROC

SORO IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رياض 

السالم بلوك ح رقم 12 املحمدية - 

90100 املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19693

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2016 حاي) (16 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (SORO IMPORT

رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (10.000

ح) بلوك  السالم  رياض  اإلجتماعي 

رقم)12)املحمدية)-)90100)املحمدية)

املغرب نتيجة لنشاط حوقف.

و عين:

و) رقية  ابو  ( ( سوحية) السيد(ة))

 8 رقم) (9 الوافا) سيتي  عنوانه(ا))

املغرب) املحمدية  (90100 املحمدية)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

رياض) وفي  (2016 حاي) (16 بتاريخ)

(- املحمدية) (12 السالم بلوك ح رقم)

90100)املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)09)يونيو)

2016)تمت رقم)895.

930I
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SIENTE MARRUECOS

SIENTE MARRUECOS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SIENTE MARRUECOS

63 تجزئة الفرح ال7ابق 2 رقم 09 

جيراري ، 90000، طنجة املغرب

SIENTE MARRUECOS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 63 تجزئة 

الفرح ال7ابق 2 رقم 09 جيراري - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13993

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 

حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 SIENTE الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) حبلغ  ( (MARRUECOS

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

ال7ابق) الفرح  تجزئة  (63 اإلجتماعي)

طنجة) (90000 (- جيراري) (09 رقم) (2

املغرب نتيجة ل):)العجز املالي.

و حدد حقر التصفية ب)63)تجزئة)

(- جيراري) (09 رقم) (2 ال7ابق) الفرح 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) اأداوي  ( رشيد) السيد(ة))

عنوانه(ا))شارع اوتالي املوا)))

(ة)) حيدلت املغرب كمصفي) (59350

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (03 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8092.

931I

jilovta sarl

DRISS HIBA TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

DRISS HIBA TRANS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الق7عة 
العسكرية رقم  35 واد النا شف - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36323
 16 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 أكتوبر)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 DRISS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HIBA TRANS
شحن) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عبوات املنتج حن الدولة
استيراد و تصدير

نقل البضائع نيابة عن الغير
الق7عة) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- واد النا شف) (35 ( العسكرية رقم)

60000)وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: هواري) وهيبة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: هواري) وهيبة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هواري  وهيبة  السيدة 
حي الحسني الوفاق زنقة حمرم رقم)

31)وجدة))60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) هواري  وهيبة  السيدة 
حي الحسني الوفاق زنقة حمرم رقم)

31)وجدة))60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (05 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تمت رقم)39.

932I

EUROMED COMPTA-SARL

TAGRATI FRERE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAGRATI FRERE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

تاحنصورت ش7ر 1 رقم 3 حربيل 
حراكش - 90000 حراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.108151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (9.900.000«
 5.000.000« إلى) درهم») (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8913.

933I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

MinExplore
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
MinExplore  شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 20 شارع 

االحير حوالي عبد هللا ال7ابق 9 
حكتب 1 م ج حكناس - 50000 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56891
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MinExplore
حكتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراسات).
20)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
االحير حوالي عبد هللا ال7ابق)9)حكتب)
حكناس) (50000 (- حكناس) ج  م  (1

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: ( الصالحي) حراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) ( السيد حراد الصالحي)
االر�ضي) ال7ابق  (1 الشقة) (29 رقم)
 50000 حكناس) كاحيليا  بلير  تجزئة 

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد نور الدين ولشكر عنوانه(ا))
126)تجزئة االندلس شارع بئر انزران)
م ج حكناس)50000)حكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2022)تمت رقم)2889.

939I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

MAX MOTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقاحة باب دكالة حدخل ب ال7ابق 
9 شقة رقم 16 ، 90000، حراكش 

املغرب
MAX MOTO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي حجمع الحبوس 2 

عمارة أ الشقة -21 حراكش - 90000 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121921

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MAX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOTO

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لوازم) كل  و  النارية  الدراجات 

الدراجات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 الحبوس) حجمع  الفا�ضي  عالل 
عمارة أ الشقة)-21)حراكش)-)90000 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
بنجلون) اسماعيل  سمير  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
بنجلون) اسماعيل  سمير  السيد 
النخيل) اطلس  تجزئة  عنوانه(ا))
53)النخيل) اقاحة دي كولف رقم اي)

الجنوبي))90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
بنجلون) اسماعيل  سمير  السيد 
النخيل) اطلس  تجزئة  عنوانه(ا))
53)النخيل) اقاحة دي كولف رقم اي)

الجنوبي))90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138296.

935I

PERLAGO SARL

PERLAGO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PERLAGO SARL
شارع املهدي بن بركة اقاحة حيراج 
ال7ابق 1 ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب
PERLAGO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 161 شارع 
املهدي بن بركة اقاحة حيراج ال7ابق 

1 - 20500 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.991019

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رونان) براندن  (ة)) السيد) تفويت 

حن) اجتماعية  حصة  (10 لوأوف)

(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

نزهة جعدي بتاريخ)08)يوليوز)2022.

رونان) براندن  (ة)) السيد) تفويت 

حن) اجتماعية  حصة  (50 لوأوف)

(ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

 08 بتاريخ) لوأوف  فرانسوا  جرار 

يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832166.

936I

حوثق

YANO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان االستاذ بوشعيب يافيت 

حوثق بالدار البيضاء

إقاحة النور – زاوية شارع عبد هللا 

بن ياسين

وزنقة كراون – ال7ابق الثاني 

الدار البيضاء  20310 املغرب

» يانو بروحو  » ش م م     
رأسمالها 100.000,00  درهم

حقرها االجتماعي الدار البيضاء،69  

عبد هللا املديوني ال7ابق 1 الشقة 2  

درب عمر 20090

تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقيد في السجل التجاري 

533111

في) حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى  (
28/01/2022-20)تم اعداد القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة

-)التسمية):)»)يانو بروحو)))ش م)

م)))).

-)أرض الشركة بايجاز:))الشراء،)
العقارات) جميع  كراء) بيع،) التبادل،)

واألرا�ضي وإعادة بنائها)
أعمال وتجارة حختلفة وكل حا) (- (

يتعلق بالبناء.))
-)املقر االجتماعي):)بالدار البيضاء،)
 1 ال7ابق) املديوني  هللا  عبد  ( (69

الشقة)2))درب عمر)20090
-حدة الشركة:)99)سنة)

في) حدد  الشركة:) -رأسمال 
على) حقسمة  درهم  (100.000.00

الشركاء)كالتالي):
 100 ( لوليدة) حص7فى  السيد 

حصة
السيد زكرياء)قاسن)100)حصة.

السيد رضوان ابرايم))200)حصة
السيد سعيد النوري)600)حصة

تسير حن طرف)) (: تسيير الشركة) (-
أير) ملدة  لوليدة  حص7فى  السيد 

حمددة حع جميع الصالحيات.
 01/01 حن) السنة االجتماعية:) (-

إلى)31/12)حن كل سنة.
لتأسيس االحتياط) (5% األرباح:) (-
القانوني،)الباقي يوزع على الشركاء)في)

شكل حصص.))
لدى) القانوني  اإليداع  I-تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
فبراير) (18 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022)تمت عدد)813652 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
 2022 فبراير) (18 بتاريخ) التجاري 

تمت عدد)533111
931I

FLASH ECONOMIE

KHOBAI PUB
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات شريك وحيد 

KHOBAI PUB  تسمية الشركة
 درهم  000 100رأسمال الشركة: 
 الشكل القانوني للشركة: شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك 
وحيد



15539 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

 املقر االجتماعي: عبد هللا ابن ياسين 

ط 2 املكتب 29 الدار البيضاء .  

املبنى 21 

 رقم السجل التجاري: 595063  

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  (2022/05/20

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد)) (الشريك  ذات) حمدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

عند) حتبوعة  ( الشركة) تسمية 

تسميتها:)) بمختصر  االقتضاء)

KHOBAI PUB

)أرض الشركة بإيجاز

-)أداء)خدحات ال7باعة)

-)بيع و شراء)اللوازم املدرسية).

 21 عنوان املقر االجتماعي:))املبنى)

 29 2)املكتب) عبد هللا ابن ياسين ط)

الدار البيضاء)

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 100  000 حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،

والعائلية) الشخصية  –األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء

خبيب البوطيبي عنوانه) (: السيد)

وجدة) (1 رقم) (31 زنقة) النكادي  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة

حي النكادي زنقة)31)رقم)1)وجدة.

السيد خبيب البوطيبي عنوانه

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2022/06/01)تمت رقم)18119

938I

FLASH ECONOMIE

LA PÉNINSULA PLAISANC 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LA PÉNINSULA PLAISANC 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
الفتيمات رقم 305  - 13000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (03
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LA ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PÉNINSULA PLAISANC
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

قارب دواسة
والجيت) الكاياك  قوارب  تأجير  ( (

سكي
الترفيه) أنواع  جميع  تأجير  ( (

السياحي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 13000  -   305 رقم) الفتيمات 

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيدة الشعرة حميدي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

حميدي)) الشعرة  السيدة 
عنوانه(ا))حي العودة)2)بلوك)01)رقم)
 13000 ( بئر كندوز اقليم اوسرد) (15

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
حميدي)) الشعرة  السيدة 
عنوانه(ا))حي العودة)2)بلوك)01)رقم)
 13000 ( بئر كندوز اقليم اوسرد) (15

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

أشت)2022)تمت رقم)1261.
939I

FLASH ECONOMIE

PEMIBAT DWC-LLC
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

PEMIBAT DWC-LLC
 Au Capital de Trois Cent

Dirhams Emiratis
Siege(Social: Business(Center-

 Dubai(World(Center. P.O. Box
390667 Dubai

«  PEMIBAT « إنشاء باملغرب
املنعقد) املسير  قرار  بمقت�ضى 

بتاريخ)10)يونيو)2022.))قرر حا يلي:
اسم) تمت  باملغرب  فرع  انشاء)

PEMIBAT-SUCURSALE
  10 باملعرب) ( املقر الرئي�ضي للفرع)
الدار) شقة  (3 ال7ابق) الحرية  زنقة 

البيضاء)
الرئي�ضي) املقر  بأن  العلم  حع 
Business Center- الزال) للشركة 

 Dubai World Center. P.O. Box
 390661 Dubai

 AL MEIDA السيد) •تعيين 
حل) حا  (.MARTINS GONÇALO
لجواز السفر رقم)CC512960)برتغالي)
الجنسية))كمسير لهذا الفرع ملدة أير)
و له حق التوقيع في جميع) ( حمددة)
العقود و العمليات التي تخص هذا)

الفرع.)

سيكون) الفرع  حن  •الغرض 
االشارة و التسيير)

التسجيل) و  القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  -تم 
 3 ( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تمت عدد)833913   
السجل) في  الشركة  تسجيل  -تم 
التجاري بتاريخ)3)يوليوز)2022)تمت)

عدد)551.131
)قصد النشر و اإلعالن

990I

FLASH ECONOMIE

LINA PUB MEKNES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

لينا بيب حكناس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رقم 2 طابق 2 حرجان 1 تجزئة 1 

حكناس 
رقم السجل التجاري 56895

حسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس) تم  (01/06/2022 بتاريخ)

شركة ذات الخصائص التالية:))
ذات) شركة  القانونية  -الصفة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
-اسم الشركة:)لينا بيب حكناس

لوازم) بيع  االجتماعي  -النشاط 
املكاتب بالتقسيط

 2 طابق) (2 رقم) التجاري  -املقر 
حرجان)1)تجزئة)1)حكناس

-املدة)99)سنة ابتداء)حن تسجيلها)
بالسجل التجاري

-رأسمال الشركة تم تمديد رأس)
املال بمبلغ

  000,00 80(ثمانون ألف درهم))
حملوكة بالكاحل للسيد حنعم الزاهر)
 100 حصة بقيمة) (800 حقسمة إلى)

درهم للحصة.
حنعم) السيد  تعيين  تم  -للتسيير 
الزاهر الحاحل للب7اقة الوطنية رقم)
D595608)القاطن ب رقم)31)إقاحة)

وليلي ب)2)سيدي سعيد حكناس
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االيداع) تم  القانوني  -اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بمكناس)

بتاريخ)29 /1/ 2022)تمت رقم)2816

لإليداع والنشر

التسيير)

991I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

INDUSMAR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1129-01 

صندوق البريد رقم 196، 13000، 

الداخلة املغرب

INDUSMAR SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 

الصناعية رقم 215 املغرب 13000 

الداحلة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22091

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INDUSMAR SUD

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البمرية) املأكوالت  حنتجات  جميع 

وتعبئتها) وتجهيزها  وتجميدها 

يقوم) أسماك  تاجر  وتخزينها.)

؛)حالك سفينة) باالستيراد والتصدير)

صيد)؛

-)تجارة األسماك بالجملة..

املن7قة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 13000 املغرب) (215 الصناعية رقم)

الداحلة))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

  INDUSMAR( SARL( : الشركة)
1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 INDUSMAR SARL الشركة)
عنوانه(ا))املن7قة الصناعية املسيرة)

2  13000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( بريك) حسن  السيد 
15)اقاحة الهناء)زنقة الدردار شقة)5  

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2022)تمت رقم)1239.

992I

AMR CENTER

TCM TRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
TCM TRAV شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 3 شارع 

بوركون اقاحة ريان ال7ابق 1 املكتب 
2 - 20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
538561

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (16
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TCM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAV
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أعمال البناء)املختلفة.
شارع) (3 (: عنوان املقر االجتماعي)
بوركون اقاحة ريان ال7ابق)1)املكتب)

2 - 20000)الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 221 الزنقة) حي املحمدي  عنوانه(ا))

رقم)39 60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 221 الزنقة) حي املحمدي  عنوانه(ا))

رقم)39 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)-.
993I

AMR CENTER

GRAD TOUR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
GRAD TOUR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 95 شارع 

الزرق7وني ال7ابق 1 الشقة رقم 31 

- 20000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

531159

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (16

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 GRAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TOUR

حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أعمال البناء)املختلفة.

95)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزرق7وني ال7ابق)1)الشقة رقم)31 

- 20000))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 221 الزنقة) حي املحمدي  عنوانه(ا))

رقم)39 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عبوب) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 221 الزنقة) حي املحمدي  عنوانه(ا))

رقم)39 60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)-.

999I
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AMR CENTER

NET NET NEJJAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
NET NET NEJJAR شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 95 زنقة 

عبد القادر حفتكار ال7ابق 2 رقم 9 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.911951
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2022 فبراير) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نجاري) كوثر  (ة)) السيد) تفويت 
100)حصة اجتماعية حن أصل)100 
حصة لفائدة))السيد)(ة))حبيبة زيزي)

بتاريخ)01)فبراير)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)819913.
995I

AMR CENTER

TORAL TRAVEAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
TORAL TRAVEAUX  شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 تقاطع 
ححج اللة و حص7فى املعاني ال7ابق 
1 رقم 56 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

916915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2020 أشت) (31

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TORAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRAVEAUX

حقاول) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أعمال البناء)املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)61)تقاطع)

ححج اللة و حص7فى املعاني ال7ابق)

البيضاء) الدار  (20000  -  56 رقم) (1

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد عبوب حممد)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( حممد) عبوب  السيد 

وجدة) (60000   19 زنقة بغداد رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( حممد) عبوب  السيد 

وجدة) (60000   19 زنقة بغداد رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تمت رقم)-.

996I

aice compta

JC REST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
JC REST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11ـ 80 

زنقة جول سزار و زنقة أحمد بالفرج 
حتجر رقم 3 الصخور السوداء  - 

21000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551605
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 JC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REST
حقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ح7عم.
 80 11ـ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة جول سزار و زنقة أحمد بالفرج)
(- ( السوداء) الصخور  (3 رقم) حتجر 

21000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد حهدي رفيق)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 RSF( GROUP( :( ( 500 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) رفيق  حهدي  السيد 
929)تجزئة األفاق كالفورنيا)28000 

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) (RSF GROUP الشركة)
إقاحة لولفر) (653 زنقة كلميمة رقم)
 20000  11 شقة) الرابع  ال7ابق 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رفيق  حهدي  السيد 
929)تجزئة األفاق كالفورنيا)28000 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833311.
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GEBRIL AND YAHYA CONTRACTING

 GEBRIL AND YAHYA
CONTRACTING

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GEBRIL AND YAHYA
CONTRACTING

دوار الحركات الرقم 2 تاسل7انت 
سعادة ، 90000، حراكش املغرب

 GEBRIL AND YAHYA
CONTRACTING شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الحركات الرقم 2 تاسل7انت سعادة 
حراكش 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121983
 21 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 أشت)
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GEBRIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AND YAHYA CONTRACTING
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اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البناء)

حنعش عقاري.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاسل7انت سعادة) (2 الحركات الرقم)

حراكش)90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
ابيد حممد) ابوبكر  السيد ونيس 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
ابيد حممد) ابوبكر  السيد ونيس 
 2 الرقم) الحركات  دوار  عنوانه(ا))
حراكش) (90000 سعادة) تاسل7انت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
ابيد حممد) ابوبكر  السيد ونيس 
 2 الرقم) الحركات  دوار  عنوانه(ا))
حراكش) (90000 سعادة) تاسل7انت 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138350.

998I

FLASH ECONOMIE

HOUSE WORK SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 « HOUSE WORK SERVICE «
 شركـة حمدودة املسؤولية بشريك 

واحد  
  درهـم 100.000 الرأسمـال 

االجتمـاعي:
حدائق بوزنيقة عمارة رقم 5 املجمع 

السكني 13 شقة رقم 9 ال7ابق 
الرابع بوزنيقة.

بقرار حن الشريك الواحد بتاريخ)
19/01/2022،)تقــرر حا يلي:)

للشركة) املسبقة  التصفية 
املذكورة أعاله))

حيساوي)) عماد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة املذكورة ا عاله)

بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 
االبتـدائية) باملحكمة  الضبط 
 03/80/2022 بتاريخ) ببنسليمان 

تمت الرقم)910.
999I

ALCALMA SARL

ALCALMA SARL
إعالن حتعدد القرارات

ALCALMA SARL
99 زنقة أنوال ال7ابق األول ، 

90000، طنجة املغرب
ALCALMA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي: 99 

زنقة أنوال ال7ابق األول - - طنجة 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126511
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يوليوز)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
حايلي:)قبول تفويت خمسمائة حصة)
الواحدة) للحصة  درهم  حائة  بقيمة 
الكداري هشام) التي يمتلكها السيد 
للسيد) ( (ALCALMA SARL في شركة)
للب7اقة) الحاحل  حممد  بوديح 

.K16805(الوطنية للتعريف رقم
قرار رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)
السيد) استقالة  على  املوافقة  تمت 
الكداري هشام حن جميع حهاحه في)
الشركة وحنمه إبراء)الذحة حن أجل)
بوديح) السيد  وتعيين  تسييره  فترة 
حممد املسير الوحيد للشركة وذلك)

ملدة أير حمدودة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
واملستندات) الوثائق  كل  تخضع 
جميع) وكذا  بالشركة  الخاصة 
إلى) البنكية  واملعاحالت  الشيكات 
بوديح) السيد  الوحيد  املسير  توقيع 

حممد.

قرار رقم)9:)الذي ينص على حايلي:)
تمويل) االستثنائي  العام  قررالجمع 
القانوني للشركة حن شركة) الشكل 
إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.
قرار رقم)5:)الذي ينص على حايلي:)
حمضر) في  الواردة  للقرارات  طبقا 
الجمع العام فقد تم اعتماد النظام)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 

املحدودة بشريك واحد.)
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
حبلغ) في  الشركة  رأسمال  يمدد 
 1000 إلى) حقسم  درهم  ألف  حائة 
درهم للحصة) (100,00 حصة بقيمة)
الواحدة وهي حمررة بالكاحل وحكتتبة)
وهي في حوزة الشريك الوحيد السيد)

بوديح حممد.
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
حممد) بوديح  السيد  يعين  حايلي:)
املسير الوحيد للشركة وذلك ملدة أير)

حمدودة.
على) ينص  الذي  (:18 رقم) بند 
حايلي:)تخضع كل الوثائق واملستندات)
جميع) وكذا  بالشركة  الخاصة 
إلى) البنكية  واملعاحالت  الشيكات 
بوديح) السيد  الوحيد  املسير  توقيع 

حممد.
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
العام) الجمع  لقرارت  تبعا  حايلي:)
يوليوز) (20 في) املؤرخ  االستثنائي 
القانوني) الشكل  تمويل  تم  (2022
املسؤولية) ذات  شركة  حن  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 
املحدودة بشريك واحد دون إحداث)
شخص حعنوي جديد حع االحتفاظ)
نفس) نفس املدة،) بنفس الرأسمال،)
النشاط)،)حع تغيير الشركاء)و التسيير)
و التوقيع و الشكل القانوني و بالتالي)
اعتماد النظام األسا�ضي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256231.
950I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ياال بيوتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
ياال بيوتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حبنى 

رقم99 الشقة رقم 2 دار السعادة   
حراكش 90000 حراكش املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116033

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
دار) (2 رقم) الشقة  رقم99) »حبنى 
حراكش) (90000 حراكش) ( ( السعادة)
تقع في ال7ابق) ( عمارة) (« إلى) املغرب»)
األر�ضي للعقار في التوفيق)3-29)دائرة))
إبراهيم) يسمى  أسفي  ( شارع) كليز 
حراكش)) (90020 حراكش) ( أوبراهيم)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8935.
951I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

   ف ك دزاين
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
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   ف ك دزاين شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي ايزيكي 
3 رقم 32  حراكش 90020 حراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96195

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2022 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
حمدودة) حسؤلية  ذات  شركة  حل 
)))ف ك دزاين)) ذات الشريك الوحيد)
حبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)
رقم) (3 ايزيكي) حي  اإلجتماعي  حقرها 
90020)حراكش املغرب) )حراكش) (32

نتيجة ل):)قرار الشريك الوحيد.
و حدد حقر التصفية ب حي ايزيكي)
حراكش) (90020 حراكش) (32 رقم) (3

املغرب.)
و عين:

السيد(ة))فاليري حاري))جين روسو)
شارع ضابط صف) (23 و عنوانه(ا))
تشيفيلي) (99550 ديريكبورج) رئيس 
الرو) تشيفيلي  (99550 فرنسا) الرو 

فرنسا كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8936.

952I

IMP SAHARA

CHANTIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي حوالي رشيد بلوك 19 رقم 1 
حكرر العيون، 10000، العيون 

املغرب
CHANTIER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 39 شارع 
الساقية الحمراء - 10000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92589

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHANTIER

-جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أعمال الصيانة))وإالصالح امليكانيكي.

وتصدير) واستيراد  وبيع  -شراء)

ق7ع الغيار.).

39)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
العيون) (10000 (- الحمراء) الساقية 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

((: الجمانى) حختار  سيدي  السيد 

500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.

الجمانى) حممد  سيدي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

الجمانى) حختار  سيدي  السيد 
 06 رقم) ( حجموعة كوبيرتا) عنوانه(ا))

الحي الحسني)10000)العيون املغرب.

الجمانى) حممد  سيدي  السيد 
رقم) (A بلوك) (09 ق7اع) عنوانه(ا))
العيون) (10000 ال7رحس) زنقة  (01

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

الجمانى) حختار  سيدي  السيد 
 06 رقم) ( حجموعة كوبيرتا) عنوانه(ا))
الحي الحسني)10000)العيون املغرب

الجمانى) حممد  سيدي  السيد 
 01 A)رقم) 09)بلوك) عنوانه(ا))ق7اع)
زنقة ال7رحس)10000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)05)أشت)

2022)تمت رقم)2969/2022.

953I

السالوي))حسن

HIBA MALL S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

السالوي  حسن
115شارع 2 حارس الدار البيضاء، 

2000، الدار البيضاء املغلرب
HIBA MALL S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء- زنقة سمية إقاحة شهرزاد 
3 و 9 رقم 20 عند حوريس - 20510 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551691
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 HIBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MALL S.A.R.L
أرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األحالك العقارية.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة سمية إقاحة شهرزاد) البيضاء-)
3)و)9)رقم)20)عند حوريس)-)20510 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  حبلغ 
10.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:

 25 ( (: ( الهيبة) الغني  السيد عبد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 15 ( (: السيد عبد الرحيم الهيبة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

الهيبة)) الغني  عبد  السيد 
بولو) اطلنتيد  شارع  (135 عنوانه(ا))
20100)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
الهيبة) الرحيم  عبد  السيد 
 02 عنوانه(ا))تجزئة كاليفورنيا زنقة)
الدار) (20150 ( كاليفورنيا) (31 رقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
الهيبة) الرحيم  عبد  السيد 
 02 عنوانه(ا))تجزئة كاليفورنيا زنقة)
الدار) (20150 ( كاليفورنيا) (31 رقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832256.
959I

IFCG CONSULTING SARL

 A2Z DISTRIBUTION
SARLAU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 29BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 A2Z DISTRIBUTION SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 
تجزئة الكديري ال7ابق االول  
صندوق البريد رقم 302 برشيد 

برشيد 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

16011

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (05

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 A2Z (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION SARLAU

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املواد الغدائية)

 211 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االول)) ال7ابق  الكديري  تجزئة 

برشيد) (302 رقم) البريد  صندوق 

برشيد)26100)برشيد املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد عبد هللا حكلود)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

)عنوانه(ا)) السيد عبد هللا حكلود)

 26100 ( برشيد) العلجة  تجزئة  (12

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

)عنوانه(ا)) السيد عبد هللا حكلود)

 26100 ( برشيد) العلجة  تجزئة  (12

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (09 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2022)تمت رقم)09.

955I

IFCG CONSULTING SARL

كوول كادجيتس
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
 29BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
كوول كادجيتس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 تجزئة 
قاديري ال7ابق األول302 برشيد - 

26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16291
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (10
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
كوول) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كادجيتس.
االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
 211 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األول302  ال7ابق  قاديري  تجزئة 

برشيد)-)26100)برشيد املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد حعاد حنان):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حنان  حعاد  السيد 
زنقة يوسف بن تاشفين برشيد) (69

26100)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حنان  حعاد  السيد 
زنقة يوسف بن تاشفين برشيد) (69

26100)برشيد املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (01 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)196.

956I

IFCG CONSULTING SARL

ترونسبور ملفرك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

IFCG CONSULTING SARL

 29BIS LOT KADIRI BP N°

 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

ترونسبور ملفرك  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 01/05 

أرض السوق تجزئة الزهراء يسار 
ال7ابق 3 01/05 أرض السوق 

تجزئة الزهراء يسار ال7ابق 3 

26100 برشيد املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19039

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)08)حارس)2022)تم))تمويل))

حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»05/01)أرض السوق تجزئة الزهراء)
3 05/01)أرض السوق) يسار ال7ابق)

تجزئة الزهراء)يسار ال7ابق)3 26100 

»تجزئة زي رقم) إلى) برشيد املغرب»)

التاني) ال7ابق  الفاطميين  شارع  (31

 26100 ( )برشيد) املكتب على اليسار)

برشيد))املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

حاي) (30 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2022)تمت رقم)531.

951I

ALTA COMPTA

مالضا بويلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
حالضا بويلدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 10 تجزئة 
نزهة 2 زنقة احفير ال7ابق الرابع 
الشقة رقم 53 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123699

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))عبد االله))ر�ضى)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (110
(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (26 بتاريخ) ابن عبود  ادريس 

.2022
تفويت السيد)(ة))كمال العتميوي)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (110
(ة))) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
يوليوز) (26 بتاريخ) ابن عبود  ادريس 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (09 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8111.

958I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER
MOROCCO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تجديد حدة حزاولة حهام املسيرين

 ENEL GREEN POWER
MOROCCO

إينيل أرين باوورحوروكو
ش.م.م بشريك حنفرد
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رأسمالها حن 600.000.000 درهم
حارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 
حممد بن عبد هللا- برج كريس7ال 

3، ال7ابق الثاني، املكتب ب15
س.ت: 356091 – الهوية الجبائية: 

18199982
العادي) الجمع  بموجب 
يونيو) (29 بتاريخ) املنعقد  السنوي 

2022،قررالشركاء)
)-)تجديدوالية السيد الحبرتو دايبرا)
والسيد حيشيل كالديروني بصفتهما)

حسيرين حدة ثالث سنوات
القيام) قصد  الصالحيات 

باإلجراءات.
بتاريخ) القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة) لدى  (2022 02أأس7س)
تمت) البيضاء) بالدار  التجارية 

عدد833028
959I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER
MOROCCO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

إينيل أرين باوورحوروكو
ش.م.م بشريك حنفرد

رأسمالها حن 600.000.000 درهم
حارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 

حممد بن عبد هللا- برج
كريس7ال 3، ال7ابق الثاني، املكتب 

ب15
س.ت: 356091 – الهوية الجبائية: 

18199982
يونيو) (22 حمضر) بموجب 

2022،قررالشريك الوحيد حايلي
لحصةواحدة) بيع  إقرار 
 ENELGREEN شركة) في 

POWERMOROCCO)لصالح
 ENEL  GREEN POWER

DEVELOPMENT SARL
حوازاة) األسا�ضي  القانون  -تميين 

لذلك
القيام) قصد  -الصالحيات 

باإلجراءات.

بتاريخ) القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة) لدى  (2022 29يوليو)
تمت) البيضاء) بالدار  التجارية 

عدد832691
960I

EUROMED COMPTA-SARL

HDIDA TOURS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HDIDA TOURS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 5 

شارع سبو حي االنبعات قلعة حكونة 
تنغير - 95800 تتغير املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121963
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (10 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم)5)شارع سبو حي االنبعات قلعة)
95800)تتغير املغرب») (- حكونة تنغير)
 36 »ابواب االطلس العمارة رقم) إلى)
(- حراكش) حماحيد  االر�ضي  ال7ابق 

90000)حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138331.
961I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 TOLERIE DES VOITURES
OURIKA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
  HAY TARGA 810

 -MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 TOLERIE DES VOITURES
OURIKA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تيمسكرين 
تالغمت اوريكة حراكش -  - 90000 

حراكش   املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128025
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TOLERIE DES VOITURES

.OURIKA
أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  أرض 
املعدنية) الصفائح  أعمال  و  ال7الء)

للمركبات والسيارات..
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
حراكش) اوريكة  تالغمت  تيمسكرين 

-  - 90000)حراكش)))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بازي) حص7فى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بازي  حص7فى  السيد 
حراكش) الحوز  اأمات  ادوز  دوار 

90000)حراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بازي  حص7فى  السيد 
حراكش) الحوز  اأمات  ادوز  دوار 

90000)حراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8909.
962I

KAMA SERVICE

 LA SOCIETE MBS GROUPE
 DE DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقاحة أحيرة سيدي بنور 

، 29350، سيدي بنور املغرب
 LA SOCIETE MBS GROUPE DE
  DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 111 
تجزئة الوداد سيدي بنور  - 29350 

سيدي بنور املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2195

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)يوليوز)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي) الوداد  تجزئة  (111 »رقم)
29350)سيدي بنور املغرب») (- ( بنور)
 C1/2 عمارة) ( (A2 »حستودع رقم) إلى)
الخضراء) املسيرة  بشارع  الكائن 
بنور)) سيدي  (29350 (- بنور) سيدي 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)151.
963I

audilex accounting

société immobilière topo
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
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société(immobilière(topo  شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حماحيد 
حدائق اناس شقة رقم 9 ال7ابق 
االول عمارة ك  - 90000 حراكش 

املغرب .
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125093

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)28)يونيو)2022)تم))تمويل))
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) شقة  اناس  حدائق  »حماحيد 
 90000 (- ( ال7ابق االول عمارة ك) (9
 31 »عمارة) إلى) (« املغرب) حراكش 
(- حراكش) (1 الشقة رقم) (A صوكوحا)

90000)حراكش))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
02)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)8335.

969I

SIXFOLD RESEARCH

PROMOGIFTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

PROMOGIFTS
181 شارع عبد الوحن إقاحة وليلي 
ال7ابق 5 ، 20350، الدارالبيضاء 

املغرب
PROMOGIFTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي 181 شارع 
عبد الوحن إقاحة وليلي ال7ابق 5 - 

20350 الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303391

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)حاي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنش7ة 

الحالي):
-))استيراد وتصدير وتسويق جميع)

أنواع املرافق

املنتجات) وتسليم  بيع  (-
االستهالكية

-)صناعة اإلعالن
)-)التصميم الداخلي والعمل

-))إنتاج وتصنيع حنتجات الديكور)
والتأثيث

)-)التسويق واالتصاالت الرقمية
االتصاالت واألحداث واإلعالن) (- (

وال7باعة والتعبئة والتغليف؛
البضائع) نقل  أنش7ة  جميع 

واألشخاص؛)
لجميع) التجاري  التمثيل  (-

العالحات التجارية؛)
الجملة) وشبه  بالجملة  البيع  (-

والتجزئة؛)
العمليات) جميع  تمثيل  (-
واملعدات) التجارية  والعالحات 
الصناعية وأيرها حن املعدات سواء)

داخل املغرب أو خارجه؛
-)تقديم الخدحات والتدريب فيما)

يتعلق باألنش7ة املذكورة أعاله،
العمولة) عمليات  جميع  (-

والوساطة والتمثيل؛
-)املشاركة املباشرة أو أير املباشرة)
في أي عملية أو تعهد يتعلق بأي حن)

أأراض الشركة

.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833516.
965I

LA COMPTACTIVE SARL AU

SIDI SYNDIC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 حكتب 8ـــB ال7ابق 
الثالت شارع حوالي رشيد كليز 

حراكش ، 90000، حراكش املغرب
SIDI SYNDIC شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 

LES HUIT PALMIERS-35 شارع 

ابن عائشة ال7ابق التالت الشقة 
29 جليز حراكش - 90000 حراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88919

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يونيو) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))كريكوري جون)
باسكال))صويي)800)حصة اجتماعية)
حن أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد)
 30 بتاريخ) (MERIWIK GROUP (ة))

يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138191.
966I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إبن بشير كروب
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع حممد الخاحس و شارع 
ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب
ابن بشير كروب شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي 21 شارع 
خالد بن الوليد - 93000 ت7وان 

املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2013
وفاة حسير)

توفي املسير عبد السالم ابن بشير)
بتاريخ)11/08/2021

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2022سيواصل) يونيو) (30 املؤرخ في)
بشير،نورالدين) ابن  حممد  السيد 
ابن بشيرو حسام ابن بشير حهاحهم)

كمسيرين للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 االبتدائية بت7وان بتاريخ)
2022)تمت رقم)1582.

961I

phare consulting

STEPN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

phare consulting
 marrakech(av. allal(el(fassi °91

 imm(alhamra 2 n ، 40000،
marrakech maroc

STEPN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ7ابي اقاحة جواد عمارة 
109 الشقة 93 ال7ابق التالث جليز 

حراكش - 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121891
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STEPN
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املعدات واألدوات
تاجر ق7ع أيار لآلالت الصناعية)

والدراجات النارية والسيارات.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
اقاحة جواد عمارة) الخ7ابي  الكريم 
93)ال7ابق التالث جليز) 109)الشقة)

حراكش)-)90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
حصة) (610 ( (: احين) كيم  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
الهادي) عبد  الشليح  ايت  السيد 
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درهم) (100 بقيمة) حصة  (330 ( (:
للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احين  كيم  السيد 
الشريفية) كولف  اركان  (221 فيال)
حراكش) (90000 تاسل7انت حراكش)

املغرب.
الهادي) عبد  الشليح  ايت  السيد 
 59 رقم) داودي  شارع  عنوانه(ا))
حراكش) علي  بن  يوسف  سيدي 

90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احين  كيم  السيد 
الشريفية) كولف  اركان  (221 فيال)
حراكش) (90000 تاسل7انت حراكش)

املغرب
الهادي) عبد  الشليح  ايت  السيد 
 59 رقم) داودي  شارع  عنوانه(ا))
حراكش) علي  بن  يوسف  سيدي 

90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138212.
968I

SICOTEL DISTRIBUTION

SICOTEL DISTRIBUTION
إعالن حتعدد القرارات

SICOTEL DISTRIBUTION
 CASABLANCAN° 95
 AMR BNOU ALA ASS

 ROCHES(NOIRES ، 20290،
CASABLANCA MAROC

SICOTEL DISTRIBUTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي:  95 شارع 
عمر بن العاص الصخورالسوداء 
بالدار البيضاء - 20290 بالدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.166981

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)31)يناير)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

ينص) الذي  (:01 رقم) قرار 
الحصص) جميع  بيع  حايلي:) على 
165حصة))  000) االجتماعية)
 la société ( الشركة) طرف  حن 
 Industrielle et commerciale
 des télécommunications et
d’Electronique(SICOTEL):)))لفائدة)
 RANA INVEST (159 000 الشركة)
حصة).))و لفائدة السيد))ابولحجول)
االدري�ضي عبد هللا)()000 3)حصة).))و)
لفائدة السيد العلوي ادريس)(000 3 

حصة)
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
حايلي:)تعيين))السيد العلوي ادريس و)
السيد))ابولحجول االدري�ضي عبد هللا)
كمسيرين للشركة لفترة أير حمددة.)
ولهم كاحل الصالحيات لتنفيذ جميع))
والعقود) والعمليات  التصرفات 

املتعلقة))الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم البند)1):)رأسمال الشركة:)
األسهم) ( حايلي:) على  ينص  الذي 
بما) للشركاء) املخصصة  الجديدة 
حال) في رأس  يتناسب حع حشاركتهم 
الشركة):))الشركة بما في ذلك)))حصة)
 RANA INVEST                  299 000
الشركة)).)))000 3)حصة))))))))))السيد))
(((. ( ( ( (. ابولحجول االدري�ضي عبد هللا)
000 3)حصة))))))))))))))))))))))))))))))السيد)

العلوي ادريس)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2019)تمت رقم)696153.
969I

حوتقة حسناء)دادو

Ste PURE BY AMANY .sarl.
au

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حوتقة حسناء دادو
زنقة  اليسوفية اقاحة  اليسر  
ال7ابق  االول  رقم 3  طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

 Ste(PURE(BY(AMANY .sarl.au
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية   

زنقة  تيشكوفسكي  و سيد الق7ب  
اقاحة  جوبا  ب  حابين طابقين 

رقم 52/1 طنجة  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129533

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PURE BY AMANY .sarl.au
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
وحستمضرات) الع7ور  حنتجات 

التجميل واملنتجات املماثلة.
زاوية))) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
و سيد الق7ب)) ( تيشكوفسكي) ( زنقة)
حابين طابقين رقم) ( ب) ( جوبا) ( اقاحة)
1/52)طنجة))-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالتالي:
 100 ( (: ( الخشوع) احاني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيدة احاني الخشوع عنوانه(ا))
بكونياس) ( شارع حوالي يوسف زنقة)
طنجة) ش28) (3 الفردوس ط) اقاحة 

90000)طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة احاني الخشوع عنوانه(ا))
بكونياس) ( شارع حوالي يوسف زنقة)

طنجة) ش28) (3 الفردوس ط) اقاحة 
90000)طنجة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)8135.
910I

حسابات الشاوية

PHYSIOACTVBYSS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسابات الشاوية
31، ال7ابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 26100، برشيد 

املغرب
PHYSIOACTVBYSS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 1 
تعاونية سبيل حد السوالم برشيد 
برشيد 26902 حد السوالم  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16899

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (21
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHYSIOACTVBYSS
حركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الترويض ال7بي والعالج الفيزيائي.
 1 الرقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
برشيد) السوالم  حد  سبيل  تعاونية 
برشيد)26902)حد السوالم))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: السيدة السماللي سارة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة السماللي سارة عنوانه(ا))
الدرج) االبراهيمي  البشير  زنقة 
زنقة) زاوية  (29 الشقة) (1 9ال7ابق)
الدار) (20900 ليبورن الدار البيضاء)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة السماللي سارة عنوانه(ا))
الدرج) االبراهيمي  البشير  زنقة 
زنقة) زاوية  (29 الشقة) (1 9ال7ابق)
الدار) (20900 ليبورن الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)أشت) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2022)تمت رقم)159.
911I

QUOATROTEX SARL

QUOATROTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

QUOATROTEX SARL
حي اسالم 1 زنقة وجدة رقم 13 ، 

90000، طنجة املغرب
QUOATROTEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي السالم 

1 شارع وجدة رقم13 - 90000 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99325

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 يناير) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لحسن الوارتي) (ة)) تفويت السيد)
 50 أصل) حن  اجتماعية  حصة  (50
عبد هللا) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 
الدويب ربراب بتاريخ)05)يناير)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) (15 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)1950.
912I

الفا كونسيلتو

LAARISSA SCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الفا كونسيلتو

101 زنقة فرحات حشاد 

الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

LAARISSA SCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الزرق7وني ال7ابق التاسع رقم 92  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.995899

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (20 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) حبلغ  ( (LAARISSA SCA

حقرها) وعنوان  درهم  (10.000

الزرق7وني) شارع  اإلجتماعي 

 20000  -   92 رقم) التاسع  ال7ابق 

(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

تصفية حسبقة.

شارع) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

الزرق7وني ال7ابق التاسع رقم)92  - 

20000)الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) افقير  ( العزيز) عبد  السيد(ة))

 9 ( زنفة) ( الضرابنة) بدوار  عنوانه(ا))

الدار) (20000 ( ( بوسكورة) (11 رقم)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833300.

913I

ARENA BUSINESS

ROMA CLEAN GROUP
إعالن حتعدد القرارات

ARENA BUSINESS
 IMM 38  AV IDRISS LAHRIZI
 N°32( CASABLANCA( ،( 20250،

casablanca maroc
 ROMA CLEAN GROUP
املحدودة) املسؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد»
 59 االجتماعي:) حقرها  وعنوان 
الورود) عمارة  الزرق7وني  شارع 
  -  -  18 ( ال7ابق السادس شقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:)
.958193

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
الجمعية العموحية تقرر تغيير اسم)
 »ROMA CLEAN GROUP«((الشركة

»RCC Group«(التي تصبح
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
حايلي:)بعد قراءة تقرير اإلدارة)،)يقرر)
املؤس�ضي) الغرض  تعديل  االجتماع 
التنظيف) (• ( للشركة والذي يصبح:)
النفايات) وفرز  جمع  (• والحراسة)
القديمة) (العناصر  ( إلعادة ت7ويرها)

تبقى دون تغيير)
قرار رقم)3:)الذي ينص على حايلي:)
قررت الجمعية العموحية زيادة رأس)
(، درهم) (100،000.00 بمقدار) املال 
إلى) درهم  (100،000.00 ليصبح حن)
200،000.00)درهم.)لذلك يتم إنشاء)
100)درهم) 1000)سهم جديد بقيمة)
يتم تخصيصها للمساهم) (، لكل حنها)

الوحيد في الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على حايلي:)

RCC group(:تأخذ الشركة اسم
بند رقم)3:)الذي ينص على حايلي:))
النظافة) (- ( الغرض حن الشركة هو:)
(، الت7هير) (، اإلبادة) (- والحراسة)

الت7هير)-)جمع وفرز النفايات إلعادة)
ت7ويرها)-)تجارة االستيراد والتصدير.)

-)املشتريات.)بيع حنتجات النظافة.
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الجليل:) عبد  كراتي  السيد  (- حايلي:)
200.000.00)درهم)-)أي حا حجموعه)
 200.000.00 درهم:) ألف  حائتان 

درهم
بند رقم)1:)الذي ينص على حايلي:)
تم تمديد رأس املال بمبلغ حائتي ألف)
حقسمة) درهم)) (200.000.00) درهم)
سهم بقيمة حائة) ((2000) إلى ألفين)
القيمة) حن  درهم)) (100.00) درهم)
بالكاحل) حدفوعة  (، للسهم) االسمية 
للسيد) (- حوزعة على النمو التالي:) (،
حا) (- سهم) (2000 كراتي عبد الجليل)
 2000 سهم:) ألف  اثنين  حجموعه 

سهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833159.
919I

PHARMACIE BARRA

pharmacie barra
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE BARRA
96شارع انفا ال7ابق 9 شقة 91 
اقاحة الربيع انفا الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
pharmacie barra شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 96 شارع 

انفا ال7ابق 9 الشقة 91 اقاحة 
الربيع انفا الدار البيضاء  الدار 
البيضاء 22000 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

599181
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 حاي) (25
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حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.pharmacie barra

فتح)) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

صيدلية.

96)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

انفا ال7ابق)9)الشقة)91)اقاحة الربيع)

البيضاء) الدار  ( البيضاء) الدار  انفا 

22000)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سعد) برضوان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعد  برضوان  السيد 

 5 طابق) الكبير  عرصة  تجزئة  (19

املعاريف) ياسين  اقاحة  (12 شقة)

22000)الدار البيضاء)) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعد  برضوان  السيد 

 5 طابق) الكبير  عرصة  تجزئة  (19

املعاريف) ياسين  اقاحة  (12 شقة)

22000)الدار البيضاء)) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)-.

915I

fudben

 SIDAL CONTROLE شركة
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fudben

-11شارع املسيرة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 SIDAL CONTROLE SARL شركة

AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املدني 
رقم 561  الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13195

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2022 يونيو) (22 املؤرخ في)

ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 SIDAL شركة) الوحيد  الشريك 

حبلغ) ( (CONTROLE SARL AU
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

حقرها اإلجتماعي حي املدني رقم)561  

املغرب) الناظور  (62000 (- الناظور)

نتيجة ل):)-إنهاء)و عدم املزاولة..

و حدد حقر التصفية ب حي املدني)
رقم)561))الناظور)-)62000)الناظور)

املغرب.)

و عين:

و) اعراج  ( حيمون) السيد(ة))

 62000 لحسن) اوألد  حي  عنوانه(ا))

الناظور املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و حمل تبليغ العقود و الوثائق)

حي املدني رقم) (: بالتصفية) املتعلقة 
561))الناظور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2290.

916I

FITICOF

S-SHOEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع أسان كنفاني اقاحة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب
S-SHOEZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 6 

تجزئة الفتح الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13953
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S-SHOEZ
صنع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األحذية
-)استيراد و تصدير.

 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصناعي سيدي) الحي  الفتح  تجزئة 

ابراهيم)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

2.500.000)درهم،)حقسم كالتالي:
((: يميى) بن  علي  حممد  ( السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (12.500

للحصة).
 5.000 ( (: )حممد بن يميى) السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.150 ( (: بن يميى) ( السيد عمر)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.150 ( (: السيد يوسف بن يميى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

يميى) بن  علي  حممد  ( السيد)
شارع) األندلس  زنقة  (19 عنوانه(ا))

فاس) (30000 احوزار) طريق  حسان 

املغرب.

السيد))حممد بن يميى عنوانه(ا))

 8 شقة) ( رشيد) حوالي  شارع  (99

ال7ابق)3)حدخل ب األطلس))30000 

فاس املغرب.

بن يميى عنوانه(ا)) ( السيد عمر)
19)زنقة األندلس شارع حسان طريق)

احوزار)30000)فاس املغرب.

السيد يوسف بن يميى عنوانه(ا))

29)شارع الدكتورحممد السجلما�ضي)

الدار) ( (20053 بوركون) (5 شقة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

يميى) بن  علي  حممد  ( السيد)
شارع) األندلس  زنقة  (19 عنوانه(ا))

فاس) (30000 احوزار) طريق  حسان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3332/2022.

911I

اعالنات الشركات

م.ن.ق نهضة البالد للفالحة
حجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

تــأســيس حجموعة ذات النفع 

االقتصادي

م.ن.ق نهضة البالد للفالحة

بتاريخ) عرفي  عقد  على  بناءا  (-I

عقد) وضع  تم  (,05/01/2022

ذات) ملجموعة  االسا�ضي)) (القانون 

البالد) نهضة  االقتصادي  النفع 

للفالحة ذات الخصائص التالية):)

1)الهدف):)هدف الشركة):

للدخل) حدرة  حشاريع  إحداث  (

لفائدة الساكنة)

و) ,االعمال  االشغال) جميع 

التجارية) الفالحية,) الخدحات 

والصناعية
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-2)املقر االجتماعي)):)دوار ام ارحان)
جماعة القصابي اقليم كلميم

-3)املدة):))99)سنة
-9)الرأسمال):)بدون رأسمال

تسير) (: االداري) -5املجلس 
االقتصادي) النفع  ذات  املجموعة 

وملدة أير حمدودة حن طرف):
السيد:) االداري  املجلس  رئيس 

يرجى هللا البشير
الكاتب العام السيد):)زيو الحسين

احين املال السيد):)حمدي كور
ثم اإليداع القانوني تمت رقم) (-II
االبتدائية) باملحكمة  ( (2022/299

بكلميم))بتاريخ)01/08/2022.  

918I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TAHIRI IKHWANE
POUR AUTO ECOLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°99
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE TAHIRI IKHWANE POUR
AUTO ECOLE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 02 
حكرر زنقة بوجدور الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)أشت)2022)تم))تمويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
بوجدور) زنقة  حكرر  (02 »رقم) حن)
الرشيدية) (52000 (- الرشيدية)
رقم) االول  »ال7ابق  إلى) املغرب»)
(- 199)تجزئة الواد االحمر الرشيدية)

52000)الرشيدية))املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)150.

919I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOZATL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°99
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE SOZATL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 
لقصبة لقديمة شرفاء حدأرة 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) (2022 يوليوز) (25 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تمويل)
لقديمة) لقصبة  »قصر  حن) للشركة 
 52000 (- الرشيدية) حدأرة  شرفاء)
الرشيدية املغرب»)إلى)»قصر تغزوت)
الخنك الرشيدية)-)52000)الرشيدية))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)151.
980I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ZYZE KHADAMAT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°99
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE ZYZE KHADAMAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

تازناقت رقم 01 حدأرة الرشيدية - 
52000 الراشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حص7فى) (ة)) السيد) تفويت 

330)حصة اجتماعية حن) الدرقاوي)

(ة)) السيد) ( 505)حصة لفائدة) أصل)

عمر الصالح بتاريخ)21)يوليوز)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)199.

981I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونطوار إيبافيس

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع حممد الخاحس و شارع 

ابن كثير إقاحة دوس حارس رقم 99 ، 

90000، طنجة املغرب

كون7وار إيبافيس  شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي  16 زنقة 

القا�ضي عياض  - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9691

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين) (2022 يونيو) (29 املؤرخ في)

إبن) السيد(ة)) للشركة  جديد  حسير 

بشير حسام))كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (20 بتاريخ) ( التجارية ب7نجة)

2022)تمت رقم)255861.

982I

CABINET CRCOM

BAYER AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
BAYER AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 1 
عمارة 16 بالد دربال تجزئة حسراء 
طريق عين السمن فاس 30000 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93199

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 أشت) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عزام) رشيد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (5.000 جاي)
السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)
أشت) (02 ادرس احويط بتاريخ) (ة))

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أشت) (09 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)9191.

983I

SMCDE

BE&HAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BE&HAVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 شارع 

ابراهيم الروداني يمتد إلى تجزىة 
الفتح الدار البيضاء - 20026 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.315965

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 09)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
BE&HAVE))حبلغ رأسمالها)100.000 
 211 درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي)
إلى) يمتد  الروداني  ابراهيم  شارع 
تجزىة الفتح الدار البيضاء)-)20026 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزحة)

اقتصادية.
 211 ب) التصفية  حقر  حدد  و 
إلى) يمتد  الروداني  ابراهيم  شارع 
تجزىة الفتح الدار البيضاء)-)20310 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) كالوا  ( كلير) لوسيل  السيد(ة))
 5 زنقة االطلس طابق) (12 عنوانه(ا))
شقة)11)الدار البيضاء)20310)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)818995.

989I

SMCDE

INFOMARMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFOMARMA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرق7وني طابق 1 شقة 3 الدار 
البيضاء املغرب - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.991099

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 21)حارس) املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  INFOMARMA الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
شارع) (55 اإلجتماعي) حقرها  وعنوان 
الدار) (3 شقة) (1 طابق) الزرق7وني 
الدار) (20000 (- املغرب) البيضاء)
أزحة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

إقتصادية
 55 ب) التصفية  حقر  حدد  .و 
 3 شقة) (1 طابق) الزرق7وني  شارع 
الدار البيضاء)املغرب)-)20310)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) حقيرج  ( املهدي) السيد(ة))
زاوية) (2 النخلتين) إقاحة  عنوانه(ا))
 15 ش) العابدي  املنصور  زنقة 
البيضاء) الدار  (20310 البيضاء)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

حارس)2022)تمت رقم)819553.

985I

SMCDE

YO MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
YO MOTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرق7وني طابق 1 شقة 3 الدار 
البيضاء املغرب. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.939951

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 أبريل) (19 املؤرخ في)
 YO شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( (MOTO
 55 اإلجتماعي) درهم وعنوان حقرها 
 3 شقة) (1 طابق) الزرق7وني  شارع 
 20000 (- املغرب.) البيضاء) الدار 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزحة)

إقتصادية
.

و حدد حقر التصفية ب)55)شارع)
الدار) (3 شقة) (1 طابق) الزرق7وني 
الدار) (20950 (- املغرب.) البيضاء)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) املرأوي  ( ( يوسف) السيد(ة))
 1 طابق) ليسبار  زنقة  (29 عنوانه(ا))
الدار) (20950 الدار البيضاء) (2 شقة)
البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2022)تمت رقم)822221.

986I

حستاحنة شاحة

ITLALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 192 ال7ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 192 
ال7ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ITLALA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي امل7ار  
اقاحة لينا الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22511

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 حارس) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الغني)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (100 املاحي)
(ة)) السيد) ( 300)حصة لفائدة) أصل)

ربيع))املاحي بتاريخ)08)حارس)2022.
تفويت السيد)(ة))حميد الشهبوني)
 290 حصة اجتماعية حن أصل) (90
حصة لفائدة))السيد)(ة))ربيع))املاحي)

بتاريخ)08)حارس)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
حاي) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2022)تمت رقم)118.
981I

حستاحنة شاحة

ITLALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 192 ال7ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 192 
ال7ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ITLALA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي امل7ار 
اقاحة لينا الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22511

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 حارس) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الغني)) عبد  (ة)) السيد) تفويت 
املاحي)50)حصة اجتماعية حن أصل)
200)حصة لفائدة))السيد)(ة))سمير)

حنصور بتاريخ)09)حارس)2022.
املاحي) ( ربيع) (ة)) السيد) تفويت 
 190 حصة اجتماعية حن أصل) (90
سمير)) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

حنصور بتاريخ)09)حارس)2022.
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عبد) طرزاتي  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (50 القادر)
السيد) ( لفائدة) حصة  (190 أصل)
حارس) (09 وائل بتاريخ) ( برأيغش) (ة))

.2022
عبد) حنصور  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (30 الحفيظ)
السيد) ( لفائدة) حصة  (190 أصل)
حارس) (09 وائل بتاريخ) ( برأيغش) (ة))

.2022
عبد) حنصور  (ة)) السيد) تفويت 
حن) اجتماعية  حصة  (20 الحفيظ)
السيد) ( لفائدة) حصة  (190 أصل)
حارس) (09 )جميل بتاريخ) (ة))حنصور)

.2022
تفويت السيد)(ة))الشهبوني حميد)
 200 حصة اجتماعية حن أصل) (50
حنصور) (ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

جميل بتاريخ)09)حارس)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)حارس)

2022)تمت رقم)119.
988I

CABINET BADREDDINE

LES VERGERS D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
219 أ حسيرة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، حراكش املغرب
LES VERGERS D›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : حسيرة 

1 حرف أ رقم 219 اقاحة هني 
ال7ابق االول الشقة رقم 1 - 90000 

حراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.112195

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (22 املؤرخ في)
ذات) شركة  (LES VERGERS D’OR
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي حسيرة)1)حرف أ رقم)219 

اقاحة هني ال7ابق االول الشقة رقم)
نتيجة) املغرب  حراكش  (90000  -  1
ل7بقا للبندين)35)و)35)حن القانون)

االسا�ضي للشركة..
و عين:

الزاهري) ( العزيز) عبد  ( السيد(ة))
 22 عمارة) (1 دار سعادة) و عنوانه(ا))
ال7ابق الثالث رقم)6 90000)حراكش)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
 1 2022)وفي حسيرة) يونيو) (22 بتاريخ)
اقاحة هني ال7ابق) (219 حرف أ رقم)
االول الشقة رقم)1 - 90000)حراكش)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131818.
989I

AUFIDEX CONSEILS

 GALAXIE BUS
TOURISTIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 GALAXIE BUS TOURISTIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال7ابق 

االر�ضي تجزئة الحسن التاني 
،اسكجور رقم 110،حراكش. - 

90000 حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5911

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 حاي) (31 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  GALAXIE BUS TOURISTIQUES
درهم) (300.000 رأسمالها) حبلغ 
ال7ابق) اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
التاني) الحسن  تجزئة  االر�ضي 

(- 110،حراكش.) رقم) ،اسكجور 
(: ل) نتيجة  املغرب  حراكش  (90000

توقف النشاط.
و حدد حقر التصفية ب ال7ابق)
التاني) الحسن  تجزئة  االر�ضي 
،اسكجور رقم)110 - 90000)حراكش)

املغرب.)
و عين:

و) املاحي  ( سلوى) السيد(ة))
السادس) حممد  شارع  (2 عنوانه(ا))
الرباط) (10105 السوي�ضي) (6.8 كلم)

املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131180.
990I

حستاحنة شاحة

M D L R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 192 ال7ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 192 
ال7ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
M D L R شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

العمران رقم 9  ال7ابق الثالث 
سلوان الناظور - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29923
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 M D (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.L R

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

و) الوطني  ( الغير) لحساب  البضائع 

الدولي

بيع حواد البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)9))ال7ابق الثالث سلوان)

الناظور)-)62000)الناظور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد النمال فؤاد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اشور حممد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50000 (: فؤاد) النمال  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 50000 (: اشور) حممد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فؤاد  النمال  السيد 

 19 رقم) اهللا  عبد  بن  عالل  شارع 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) حممد  اشور  السيد 

سلوان) (1320 رقم) العمران  تجزئة 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فؤاد  النمال  السيد 

 19 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

الناظور)62000)الناظور املغرب

عنوانه(ا)) حممد  اشور  السيد 

سلوان) (1320 رقم) العمران  تجزئة 

الناظور)62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يونيو)

2022)تمت رقم)1603.

991I
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حستاحنة شاحة

TRANS VAL D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 192 ال7ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 192 
ال7ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TRANS VAL D›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11391

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن) أي  درهم») (2.900.000«
 2.500.000« إلى) درهم») (100.000«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)11)يونيو)

2022)تمت رقم)3019.
992I

حستاحنة شاحة

TRANS  VAL D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 192 ال7ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 192 
ال7ابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TRANS  VAL(D›OR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11391

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2022 يونيو) (11 املؤرخ في)

حسير جديد للشركة السيد(ة))حممد))

اشور))كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)3019.

993I

SAFI COMPTA

SABCOTRAMAGH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خ7ٍإ

استدراك خ7ٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

SAFI COMPTA

 APPT 4 IMM 3 AV(IBN

 BATTOUTA ، 46000، SAFI

MAROC

SABCOTRAMAGH شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي، عمارة امللتقى، ب18، 

ال7ابق الرابع. فاس 30000 فاس 

املغرب.

بالجريدة) وقع  خ7ٍإ) إستدراك 

الرسمية عدد)5023)بتاريخ)09)فبراير)

.2009

 100.000 الرأسمال) (: حن) بدال 

درهم حقسمة على):)السيد املستنسير)

عبد الخالق)1000)حصة.

املستنسير عبد) السيد  (: التسيير)

الخالق

درهم) (100.000 الرأسمال) (: يقرأ)

حقسمة على):)السيد املستنصير عبد)

الخالق)1000)حصة.

السيد املستنصير عبد) (: التسيير)

الخالق

الباقي بدون تغيير.

999I

MEROSA SARL

MEROSA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEROSA SARL
شارع أبي الحسن الشاذلي إقاحة 
وردة رقم 3 ال7ابق األر�ضي ، 

90000، طنجة املغرب
MEROSA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع أبي 
الحسن الشاذلي إقاحة وردة رقم 
3 ال7ابق األر�ضي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129961
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEROSA SARL
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة داخل املغرب أو في الخارج،)
بشكل حباشر أو أير حباشر لحسابها)
:))تجارة) أو لحساب الغير إلى حمارسة)
و) الكهربائية  املعدات  و  البناء) حواد 
الصحية و األجهزة الكهربائية املنزلية)
جميع) و  املكاتب،) تأثيث  و  األثاث  و 
لهذه) الضرورية  الخزفية  األشياء)

األنش7ة.)
العمليات) :جميع  عاحة) بصفة  و 
املالية،) الصناعية،) التجارية،)
العقارية أو ال عقارية املرتب7ة بشكل)
كليا أو جزئيا) حباشر أو أير حباشر،)
ألحد او ألخر حن العمليات املشار إليه)
أعاله الكفيلة لتعزيز ت7وير الشركة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أبي الحسن الشاذلي إقاحة وردة رقم)
طنجة) (90000 (- األر�ضي) ال7ابق  (3

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: ( السيد حممد السعيدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد حممد السعيدي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

السيد حممد السعيدي))عنوانه(ا))
فلوريال زنقة عبد العالي بن شقرون)

رقم)11 90000)طنجة املغرب.
السعيدي)) حممد  السيد 
الف7واكي) فلوريال حمان  عنوانه(ا))

رقم)11 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السعيدي)) حممد  السيد 
الف7واكي) فلوريال حمان  عنوانه(ا))

رقم)11 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)256216.

995I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE ROBBRECHT TRANS
SARL/AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER(ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

STE ROBBRECHT TRANS SARL/
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي عمارة 113 ال7ابق الرابع 
الشقة 23 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

39181

 02 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROBBRECHT TRANS SARL/AU

نقل) ((1 (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع))للغير)

 2))نقل ال7رود للغير)

3))استيراد وتصدير

 9)حفاوض..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرابع) ال7ابق  (113 الدرفوفي عمارة)

وجدة) (60000 (- وجدة) (23 الشقة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اساحة) سالم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اساحة  سالم  السيد 

 29 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب)

رقم)13)وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) اساحة  سالم  السيد 

 29 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب)

رقم)13)وجدة)60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (05 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)1119.

996I

NADOFISC SARL

 NADOR TANAGAFT ET
SERVICES

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 حارس زنقة قرطبة عمارة 
1 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
 NADOR TANAGAFT ET

SERVICES شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بو طيب ق7اع C رقم 192  - 62030 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29991
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 فبراير) (23
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NADOR TANAGAFT ET (:

.SERVICES
أرض الشركة بإيجاز):)بيع و كراء)
املنتوجات) جميع  و  حالبس,اأراض 

للمناسبات والحفالت..
:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)
بو طيب ق7اع)C)رقم)192  - 62030 

الناضور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة عدنان شيماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السيدة عدنان شيماء)
 62000  9 رقم) (13 حي الكندي زنقة)

الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السيدة عدنان شيماء)
 62000  9 رقم) (13 حي الكندي زنقة)

الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)09)حارس)

2022)تمت رقم)392.
991I

SAHEL ETAB

STE SENGE SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY
 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
STE SENGE SARL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 101 

حي القدس رقم 532 زنقة حارينا 
العيون . - 10000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92511

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 أشت) (09
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SENGE SARL
حرافقة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجارة الدولية للشركات في املغرب)
النقل) ؛) أنواعها) بجميع  للتجارة 

اللوجستي نقل البضائع للغير؛)النقل)
(إقليمي)،)وطني)،)دولي))؛)نقل البضائع)
العاحة) املواصالت  وجميع  واألفراد؛)
املتنوعة) األعمال  جميع  إحداد؛) ؛)

والخدحات،)تجارة عاحة؛).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
101)حي القدس رقم)532)زنقة حارينا)

العيون).)-)10000)العيون))املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

10.000.000)درهم،)حقسم كالتالي:
 PRODOMI GIANLUIGI السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
 PRODOMI GIANLUIGI السيد)

1000):)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
 PRODOMI GIANLUIGI السيد)
 02 رقم) اي7اليا  فيرونا  عنوانه(ا))

31022- 31100)فيرونا اي7اليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
 PRODOMI GIANLUIGI السيد)
 -  02 رقم) اي7اليا  فيرونا  عنوانه(ا))

31022  31100)فيرونا اي7اليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)09)أشت)

2022)تمت رقم)2956.
998I

MULTI-FONCTION

FLAXCO MEDICO PHARMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI-FONCTION
 RTE 1100 N° 278 BIS(SIDI

 MAAROUF(OULED(HADDOU ،
20550، CASABLANCA(MAROC
 FLAXCO MEDICO PHARMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 ححج 

حرس السل7ان ال7ابق االول الشقة 
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3 الدار البيضاء - 20990  الدار 
البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
598965

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (06
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLAXCO MEDICO PHARMA
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واملواد) (، وتوزيع املواد الصيدالنية) (،
(، ال7بية) واملستهلكات  (، الظهارية)

واملعدات ال7بية
حستشار؛)الوساطة والتدريب

أداء)التاجر للتصدير واالستيراد.
26)ححج) (: عنوان املقر االجتماعي)
حرس السل7ان ال7ابق االول الشقة)
الدار) ( (20990 (- البيضاء) الدار  (3

البيضاء)اململكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: فوزي) الرياحي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فوزي  الرياحي  السيد 
11)زنقة باب املندب طابق)3)شقة)05 
 20100 البيضاء) الدار  الراسين  حي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فوزي  الرياحي  السيد 
11)زنقة باب املندب طابق)3)شقة)05 
 20100 البيضاء) الدار  الراسين  حي 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تمت رقم)829691.
999I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

MED 4 DEV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°11C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MED 4 DEV شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي 98 شارع 

باستور إقاحة الجسر ال7ابق االر�ضي 
حتجر رقم C19 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39883

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2009)تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)MED 9 DEV))حبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)
باستور) شارع  (98 اإلجتماعي) حقرها 
إقاحة الجسر ال7ابق االر�ضي حتجر)
طنجة) (90000 (- طنجة) (C19 رقم)

املغرب نتيجة ل):)إأالق الشركة.
و حدد حقر التصفية ب)98)شارع)
باستور إقاحة الجسر ال7ابق االر�ضي)
 90000 (- طنجة) (C19 رقم) حتجر 

طنجة املغرب.)
و عين:

الزوجال) ( عبد الحميد) السيد(ة))
و عنوانه(ا))شارع حوالي رشيد تجزئة)
 90000 طنجة) (19 رقم) بروكاديم 

طنجة املغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)98)شارع)

باستور إقاحة الجسر ال7ابق االر�ضي)
حتجر رقم)C19)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (29 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2010)تمت رقم)353.
1000I

GLASS PROCESSING MANUFACTURING

ڭـالص بروسيسينڴ   
مانيفاكتورينڴ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GLASS PROCESSING
MANUFACTURING

 QI(SIDI(GHANEM 1ER 111
 ETAGE(BUR 3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ڭـالص بروسيسينڴ  (

حانيفاكتورينڴ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

( ( وعنوان حقرها اإلجتماعي 
ال7ابق األول حكتب رقم 3  (
الحي الصناعي سيدي أانم رقم 111  

- 90000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121211
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))
ڭـالص بروسيسينڴ حانيفاكتورينڴ.
حعالجة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
(، وتعبئة جميع املواد الخام للزجاج)

وخاصة زجاج السيارات واملباني.
(( عنوان املقر االجتماعي):)

ال7ابق األول حكتب رقم)3  (
الحي الصناعي سيدي أانم رقم)111  

- 90000)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 100 ( (: سعد) الشجعي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

الشركة التوحيد هولدينڴ):))900 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

هولدينڴ) التوحيد  الشركة 
ال7ابق األول حكتب رقم)2  عنوانه(ا)))
الحي الصناعي سيدي أانم رقم)111  

90000)حراكش املغرب.
عنوانه(ا)) سعد  الشجعي  السيد 
حي) ليمون  فيال  علي  اإلحام  شارع 

شتوي)90000)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعد  الشجعي  السيد 
حي) ليمون  فيال  علي  اإلحام  شارع 

شتوي)90000)حراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)1501.
1001I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM  sarl

SOFIA TEXTILE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقاحة 
دياحوند، ال7ابق األول ، حكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
SOFIA TEXTILE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن7قة 
الصناعية شارع املجد 88 ق7عة 
183 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129939

 08 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو)
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SOFIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TEXTILE SARL
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
حنتجات) وتوزيع  تسويق  ( املالبس)
وشراء) بيع  واالكسسوارات.) النسيج 
وامللحقات) واألجزاء) واملواد  اآلالت 

آلالت الخياطة)؛)استيراد و تصدير..
املن7قة) (: عنوان املقر االجتماعي)
ق7عة) (88 املجد) شارع  الصناعية 
183)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

 500 ( (: حفتاح) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لبيب أرجوان):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حفتاح  يوسف  السيد 
طنجة البالية تجزئة البمر املتوسط)))
طنجة)) (90000 طنجة) (395 رقم)

املغرب.
عنوانه(ا)) أرجوان  لبيب  السيد 
ط) الفقيري  إقاحة  سلمة  أم  شارع 
 93000 ت7وان) بوجراح  (9 شقة) (3

ت7وان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حفتاح  يوسف  السيد 
طنجة البالية تجزئة البمر املتوسط)))
طنجة)) (90000 طنجة) (395 رقم)

املغرب
عنوانه(ا)) أرجوان  لبيب  السيد 
ط) الفقيري  إقاحة  سلمة  أم  شارع 
 93000 ت7وان) بوجراح  (9 شقة) (3

ت7وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (01 بتاريخ) ( ب7نجة) التجارية 

2022)تمت رقم)1919.
1002I

EUROMED COMPTA-SARL

RIAD AL MANAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD AL MANAR شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 9 درب 

دار البديع القصبة حراكش - 90000 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128021

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (28

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AL MANAR

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

دار الظيافة او الرياض.
 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- حراكش) القصبة  البديع  دار  درب 

90000)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة نوال التبروري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيدة نوال التبروري))عنوانه(ا))
18حي الشرف اكادير) 101رقم) بلوك)

80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيدة نوال التبروري))عنوانه(ا))
18حي الشرف اكادير) 101رقم) بلوك)

80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)138312.

1003I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

KET HOTELS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�ضي شارع 
ابن الخ7يب الشقة 3 بورحانة ، 

30060، فاس املغرب
KET HOTELS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 13 

شارع ابي ال7يب املتنبي تجزئة وليلي 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13935

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (08
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 KET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOTELS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الغرف او الشقق املجهزة.

 13 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شارع ابي ال7يب املتنبي تجزئة وليلي)

- 30000)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بدر الدين كتاني)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
السيد بدر الدين كتاني عنوانه(ا))
زنقة العابد الفا�ضي) (3 الشقة) (1 رقم)
فاس) (30060 الخ7يب) ابن  شارع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
السيد بدر الدين كتاني عنوانه(ا))
زنقة العابد الفا�ضي) (3 الشقة) (1 رقم)
فاس) (30060 الخ7يب) ابن  شارع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (09 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2022)تمت رقم)3311.
1009I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LOUNASSER SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°99
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE LOUNASSER SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 
حجران النيف تنغير - 52000 تنغير 

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمويل)) ( تم) (2022 حاي) (06 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
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»قصر حجران النيف تنغير)-)52000 
اسرير) »قصر  إلى) املغرب») تنغير 
حدأرة الرشيدية)-)52000)الرشيدية))

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2022)تمت رقم)311.
1005I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 SALZER  سالزير كونسيلتينك
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرق7وني اقاحة 

الزرق7وني ال7ابق السادس ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 SALZER  سالزير كونسيلتينك
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 62 باب 
عبد العزيز ،  شارع أنفا،  ال7ابق 6  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25513

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (29 املؤرخ في)
 SALZER ( كونسيلتينك) سالزير 
ذات) شركة  (CONSULTING
رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000
((، العزيز) عبد  باب  (62 اإلجتماعي)
 20000  -   6 ال7ابق) ( أنفا،) شارع 
املغرب نتيجة لخسائر) الدارالبيضاء)

املالية.
و عين:

السيد(ة))حممد))سلموني زرهوني)
 6 كارحل) بارك  اقاحة  عنوانه(ا)) و 
حعاريف) دانغالس  بوي�ضي  إحباس 
املغرب) الدارالبيضاء) (20000

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)
باب) (62 وفي) (2022 يونيو) (29 بتاريخ)
عبد العزيز)،))شارع أنفا،))ال7ابق)6  - 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832193.

1006I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

DIYAE  CASH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
DIYAE  CASH   شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 16 
شارع بئر انزران وجدة - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39133
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (22
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
  DIYAE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  CASH
تمويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االحوال.
 16 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 60000 (- وجدة) انزران  بئر  شارع 

وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
حبلغ رأسمال الشركة:))99)درهم،)

حقسم كالتالي:

السيدة وباترا لبنى):))1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لبنى  وباترا  السيدة 
شارع عبد الرحمان املختاري تجزئة)
 60000 وجدة) (899 رقم) (3 البستان)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لبنى  وباترا  السيدة 
شارع عبد الرحمان املختاري تجزئة)
 60000 وجدة) (899 رقم) (3 البستان)

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2022)تمت رقم)-.
1001I

AUFIDEX CONSEILS

 TAHANAOUT
NULTISERVICES

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 TAHANAOUT NULTISERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق رقم 
203 حي تمناوت تمناوت 92302 

حراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86929

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2022 يونيو) (02 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000« أي حن) درهم») (290.000«
عن) درهم») (300.000« إلى) درهم»)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2022)تمت رقم)131891.

1008I

ACCOMPT CONSULTING

le luxe de l›orient
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
le luxe de l›orient شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

ٱملحمدي عمارة ٱلجرف ٱألخضر 
عمارة ب 93 رقم 32 وجدة - 60000 

OUJDA املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36605
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 حارس) (12
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 le luxe(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.de l’orient
أرض الشركة بإيجاز):)حقهى)

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ٱألخضر) ٱلجرف  عمارة  ٱملحمدي 
عمارة ب)93)رقم)32)وجدة)-)60000 

OUJDA)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

1.298.000)درهم،)حقسم كالتالي:

السيد بلقاسم عوحري):))12.980 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد بلقاسم عوحري عنوانه(ا))

 OUJDA 60000  38(حي بلخيران رقم

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

السيد بلقاسم عوحري عنوانه(ا))

 OUJDA 60000  38(حي بلخيران رقم

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (11 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تمت رقم)599.

1009I

SERVIAP

MEDIA TIJARA COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SERVIAP
رقم  1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليمان ، 13000، بنسليمان 

املغرب

 MEDIA TIJARA COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي لكولين 

الرقم 361 املحمدية - 28800 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11999

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

)حبلغ) (MEDIA TIJARA COMPANY
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

 361 حقرها اإلجتماعي لكولين الرقم)

28800)املحمدية املغرب) (- املحمدية)

نتيجة ل):)عدم القدرة على املواكبة.

لكولين) التصفية ب  حقر  و حدد 
 28830 (- املحمدية) (361 الرقم)

املحمدية املغرب.)
و عين:

و) كمال  ( أساحة) السيد(ة))
عنوانه(ا))2)زنقة ريفولي)59800)ليل))
(ة)) كمصفي) فرنسا  باريس  (15008

للشركة.
و) كمال  ( الشرقي) السيد(ة))
 28830 ( حي القدس) (361 عنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1969.
1010I

SERVIAP

SECTION DOREE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم  1 زاوية شارع طارق بن زياد 
بنسليمان ، 13000، بنسليمان 

املغرب
SECTION DOREE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي كمال بارك 
عمارة ب الشقة رقم 21 املحمدية - 

28800 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26015

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
  SECTION DOREE(الشريك الوحيد
درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 
وعنوان حقرها اإلجتماعي كمال بارك)
(- املحمدية) (21 عمارة ب الشقة رقم)

(: املحمدية املغرب نتيجة ل) (28800

عدم القدرة على املواكبة.

كمال) ب  التصفية  حقر  حدد  و 

 21 رقم) الشقة  ب  عمارة  بارك 

املحمدية)-)28830)املحمدية املغرب.)

و عين:

و) كمال  ( زكرياء) السيد(ة))

 361 تجزئة لكولين الرقم) عنوانه(ا))

كمصفي) املغرب  املحمدية  (28830

(ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)1959.

1011I

fidact

STE S TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

19200، سيدي سلمان املغرب

STE S TRANS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 06 

بلوك 39 حي الليمون - 19200 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1511

 20 عقد حر حؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2019 أكتوبر)

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير
-)االشغال املختلفة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 19200 (- حي الليمون) (39 بلوك) (06

سيدي سليمان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوراس) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوراس  حسن  السيد 
رقم)29)بلوك)25)حي السالم)19200 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوراس  حسن  السيد 
رقم)29)بلوك)25)حي السالم)19200 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)30 
أكتوبر)2019)تمت رقم)2019/182.
1012I

CASA COMPTES

AZYBAK
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

AZYBAK شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 202، 
شارع عبد املوحن ال7ابق السفلي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZYBAK

اقتناء) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقارات) جميع  وإدارة  وبيع  وإدارة 

وكذلك تنفيذ جميع املعاحالت املالية)

أو املنقولة أو العقارية املتعلقة بشكل)

الغرض،) بهذا  حباشر  أير  أو  حباشر 

بشرط حراعاة ال7ابع املدني..

(،202 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبد املوحن ال7ابق السفلي رقم)

5 - 20360)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بلمهدي) كريم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بلمهدي  كريم  السيد 
بوا�ضي) (18300 زنقة كلو داأ�ضي) (96

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بلمهدي  كريم  السيد 
بوا�ضي) (18300 زنقة كلو داأ�ضي) (96

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832315.

1013I

CASA COMPTES

RAYANIS TEXTILE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RAYANIS TEXTILE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 202، 

شارع عبد املوحن ال7ابق السفلي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550911
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (30
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYANIS TEXTILE
(- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
واملنتجات) واملالبس  املنسوجات 

الجلدية حسب ال7لب)،)
-)توزيع املالبس الجاهزة.)

-)تصميم املالبس على املوضة.))
املالبس وجميع) إنتاج وتسويق  (-
باملالبس) املتعلقة  اإلكسسوارات 

واملنسوجات.).
(،202 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املوحن ال7ابق السفلي رقم)

5 - 20360)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

السيد خالد حوال):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حوال  خالد  السيد 
 05 رقم) (09 تجزئة أرض الخير زنقة)

عين الشق).)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حوال  خالد  السيد 
 05 رقم) (09 تجزئة أرض الخير زنقة)

عين الشق).)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)832316.

1019I

l’origine artisanat

مروكن كمبني أف دو مروكن 
نيتوورك »م س م ن»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

l›origine artisanat

128 املكتب رقم 6 ال7ابق 2 زنقة 

العرعار الدارالبيضاء ، 20250، 

الدارالبيضاء املغرب

حروكن كمبني أف دو حروكن 

نيتوورك »م س م ن» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 209 زنقة 

حص7فى املعاني ال7ابق األول  - 

20130 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551395

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يونيو) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)حروكن)
كمبني أف دو حروكن نيتوورك)»م س)

م ن».
الشركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

دات الغرض في املغرب والخارج:
-)األلياف الضوئية واالتصاالت)؛

-)نشر الشبكة)؛
-)جميع األشغال املتعلقة باأللياف)

الضوئية.
-)أسالك الكمبيوتر والهاتف)؛

-)نظام إنذار.
-)نظام الكشف عن الحرائق.

-)فيديو املراقبة.
-)أتمتة املنزل والكهرباء)العاحة)؛

-)باب أوتوحاتيكي.
العملياتت) جميع  عام،) وبشكل 
التجارية،)املالية)،)الصناعية واألوراق)
بشكل) تتعلق  التي  والعقارية  املالية 
حباشر أو أير حباشر بالغرض املذكور)
أو) حشابه  آخر  أرض  بأي  أو  أعاله 
يعززحن) أن  يمتمل  أو  (، حرتبط)

ت7ويره بأي شكل حن األشكال..
عنوان املقر االجتماعي):)209)زنقة)
(- ( األول) ال7ابق  املعاني  حص7فى 

20130)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد انوار فاضل)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عثمان شيكي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فاضل  انوار  السيد 
دوار اكراحن سيدي يعقوب ف7واكة)

22300)أزيالل املغرب.
عنوانه(ا)) شيكي  عثمان  السيد 
 29009 الهراويين) (2 املديوني) دوار 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فاضل  انوار  السيد 
دوار اكراحن سيدي يعقوب ف7واكة)

22300)أزيالل املغرب
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عنوانه(ا)) شيكي  عثمان  السيد 
 29009 الهراويين) (2 املديوني) دوار 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833019.
1015I

)شيشا سعيد حماسب حعتمد بالرشيدية

SANTANISTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سعيد حماسب حعتمد 
بالرشيدية

51 زنقة حوالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
SANTANISTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 

اقدحان جماعة ايت هاني تنغير  - 
95800 تنغير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 51.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2022 حارس) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(ة))يوسف))بخروش)
أصل) حن  اجتماعية  حصة  (500
)السيد)(ة))كمال)) 500)حصة لفائدة)

الزهواني بتاريخ)10)حارس)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (26 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2022)تمت رقم)608.
1016I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE PUISSANCE PNEUS
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE PUISSANCE PNEUS SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي كراج 

حتواجد بحي تيغانيمين - 32000 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (19
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PUISSANCE PNEUS SARL AU
بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العجالت)
صيانة السيارات و العجالت

حيكانيك.
كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 32000 (- تيغانيمين) بحي  حتواجد 

الحسيمة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:
السيد علي حجاج):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
1000)بقيمة) (: السيد علي حجاج)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حجاج  علي  السيد 
 18 رقم) (22 زنقة) ابراهيم  أوالد  حي 

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حجاج  علي  السيد 
 18 رقم) (22 زنقة) ابراهيم  أوالد  حي 

62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)591.

1011I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE TAZOURAKHT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE TAZOURAKHT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 

بال7ابق السفلي املتواجد بالبناية 
الكائنة بدوار حنود جماعة النكور - 

32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3813
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAZOURAKHT SARL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع على حساب الغير
التصدير و االستيراد.

حمل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بالبناية) املتواجد  السفلي  بال7ابق 
(- الكائنة بدوار حنود جماعة النكور)

32000)الحسيمة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)حقسم كالتالي:

السيد أحزيان سعيد):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: احممد) أحزيان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أحزيان سعيد):)500)بقيمة)
100)درهم.

 500 (: احممد) أحزيان  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احممد  أحزيان  السيد 
 32000 النكور) تزوراخت  دوار 

الحسيمة املغرب.
عنوانه(ا)) سعيد  أحزيان  السيد 
 32000 النكور) تزوراخت  دوار 

الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:
عنوانه(ا)) احممد  أحزيان  السيد 
 32000 النكور) تزوراخت  دوار 

الحسيمة املغرب
عنوانه(ا)) سعيد  أحزيان  السيد 
 32000 النكور) تزوراخت  دوار 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)595.

1018I

دادي واصل

SARA APPARTEMENTS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السل7ان حوالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

SARA APPARTEMENTS شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
اوملاس بدون رقم-حي حيرادور 

االسفل - 32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3809
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (18
حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.APPARTEMENTS
كراء) ((1 (: بإيجاز) الشركة  أرض 

شقق حفروشة.
2))حقهى.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوملاس بدون رقم-حي حيرادور االسفل)

- 32000)الحسيمة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالتالي:
املجيد) عبد  الرايس  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):
املجيد) عبد  الرايس  السيد 
عنوانه(ا))هولندا)****)****)هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وحواطن حسيري الشركة:

املجيد) عبد  الرايس  السيد 
(***** (***** هولندا) عنوانه(ا))

هولندا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)588.

1019I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE DIVERSIFIE
إعالن حتعدد القرارات

»UPLINE DIVERSIFIE« 
صندوق حشترك للتوظيف

رأسماله 1.000.000,00 درهم
الكائن حقره : الدار البيضاء- 101، 

شارع الزرق7وني    
تعديــل نظــام التدبيـر 

بموجب حجلس إدارة حؤسسة) (-I
 UPLINE CAPITAL« التدبير)
 09 في) املنعقد  ( («MANAGEMENT

دجنبـر)2021،)تقرر:
تغيير املكتتبين املعنيين؛

االكتتاب) كيفيات  تعديل 
واالسترداد؛

تغيير السنة املالية للشركة؛
تغيير شبكة التسويق؛
تعديل نظام التدبير.)

حن) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساحيل)
 2022 يونيو) (29 بتاريخ) («AMMC«

 .GP22099(تمت رقم
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 2 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

أشت)2022)تمت رقم)833065.
عن املستخلص والبيانات

1020I

AZ CONSULTING

شركة الويزية طرنس
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ CONSULTING
 DERB CHABAB C 213

 MOHAMMEDIA، 20880،
MOHAMMEDIA MAROC

شركة الويزية طرنس شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار بني 
حغيث  املحمدية 20800 املحمدية 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30201

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (19 املؤرخ في)
ذات) حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الويزية) شركة  الوحيد  الشريك 
 100.000 رأسمالها) حبلغ  ( طرنس)
اإلجتماعي) حقرها  وعنوان  درهم 
 20800 املحمدية) ( حغيث) بني  دوار 
املحمدية املغرب))نتيجة ل):)ال يوجد)

شغل.
و حدد حقر التصفية ب)٤)الحرية)
املحمدية) فلس7ين  شارع  (١ ال7ابق)

20800)املحمدية املغرب).)
و عين:

و) لهريم  ( ( ( ( ( ( حممد) السيد(ة))
 20800 ( حغيث) بني  دوار  عنوانه(ا))
(ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)٤)الحرية)

ال7ابق)١)شارع فلس7ين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أشت)2022)تمت رقم)1509.
1021I

CASA COMPTES

INFINITY VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

INFINITY VISION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : زاوية 
شارع عبد الل7يف بن قدور وزنقة 
أحمد الشر�ضي - . الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.180159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (11 املؤرخ في)

ذات) شركة  (INFINITY VISION

رأسمالها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتماعي زاوية شارع عبد الل7يف)

الشر�ضي) أحمد  وزنقة  قدور  بن 

نتيجة ل-) املغرب  البيضاء) الدار  (. (-

توقف نشاط الشركة..

و عين:

السيد(ة))بشرى))كيزال و عنوانه(ا))

39)تجزئة املنظر الجميل انفا)).)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

بتاريخ)11)يونيو)2022)وفي زاوية شارع)

عبد الل7يف بن قدور وزنقة أحمد)

الشر�ضي)-).)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)831193.

1022I

CASA COMPTES

TERRE ESSENTIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

TERRE ESSENTIELLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي: 202 شارع 

عبد املوحن  ال7ابق السفلي رقم 5 - 

الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.508969

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (11 في) املؤرخ 

وهو:) للشركة  تجاري  شعار  إضافة 

LES ESSENTIELLES
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2022)تمت رقم)832698.

1023I

COFANAD SARL

أكروكناذريا مروك أمب 

-اكسبور-

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COFANAD SARL

 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

أكروكناذريا حروك أحب -اكسبور- 

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

سكتور حسن املقاطعة الحضرية 

بوعرك اقليم الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18999

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

-اكسبور-)) أحب) حروك  أكروكناذريا 

درهم) (100.000 رأسمالها) حبلغ 

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار سكتور)

بوعرك) الحضرية  املقاطعة  حسن 

الناظور) (62000 (- الناظور) اقليم 

املغرب نتيجة ل):)ازحة الق7اع.

دوار) ب  التصفية  حقر  حدد  و 
الحضرية) املقاطعة  حسن  سكتور 
 62000 (- الناظور) اقليم  بوعرك 

الناظور املغرب.)
و عين:

حيمون) ( ( حممد حممد) السيد(ة))
حليلية) (52001 حليلية) عنوانه(ا)) و 

حليلية كمصفي)(ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  حمل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2802.
1029I

COFANAD SARL

أكروكناذريا مروك أمب 
-أكسبور-

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

COFANAD SARL
 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
أكروكناذريا حروك أحب -أكسبور- 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : دوار 

سكتور حسن املقاطعة الحضرية 
بوعرك اقليم الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18999

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (29 املؤرخ في)
-أكسبور-) أحب) حروك  أكروكناذريا 
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
حقرها اإلجتماعي دوار سكتور حسن)
اقليم) بوعرك  الحضرية  املقاطعة 
املغرب) الناظور  (62000 (- الناظور)

نتيجة الزحة الق7اع.

و عين:

حممد حممد)) ( حيمون) السيد(ة))

حليلية)) (52001 ( حليلية) عنوانه(ا)) و 

حليلية))كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية)

دوار) وفي  (2022 يونيو) (29 بتاريخ)

الحضرية) املقاطعة  حسن  سكتور 

 62000 (- الناظور) اقليم  بوعرك 

الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)26)يوليوز)

2022)تمت رقم)3389.

1025I

COFANAD SARL

تحويل ناد

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFANAD SARL

 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

تمويل ناد شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الناظور 

شارع االحير سيدي حممد رقم 66 

الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29921

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (06

حسؤلية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حتبوعة  الشركة  تسمية 

:)تمويل) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

ناد.

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تمويل االحوال.

الناظور) (: عنوان املقر االجتماعي)

 66 رقم) حممد  سيدي  االحير  شارع 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( حبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)حقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حممد) البركاني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حممد  البركاني  السيد 

الناظور) (32 رقم) لحسن  أوالد  حي 

62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وحواطن حسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حممد  البركاني  السيد 

الناظور) (32 رقم) لحسن  أوالد  حي 

62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2022)تمت رقم)2803.

1026I
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املحكمة التجارية بالرباط
حلف رقم : 2022/96

حساب رقم : 5339

ال7رف األول):
ب7اقة) رقم  واسعيد،) فاتمة 

التعريف الوطنية)G219269)حغربية)

الجنسية.

ال7رف الثاني):

 PHARMACIE FATIHA شركة)

القانوني فاتمة) حمثلها  (،OUSSAID
التعريف) ب7اقة  رقم  واسعيد،)

الوطنية)G219269)حغربية الجنسية.

 PHARMACIE (: التجاري) األصل 

.HASSANIA

العنوان):)الرباط نهضة عمارة)16 
رقم)12.

رقم السجل التجاري):)15108.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إلى أاية خمسة عشر)

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس حصلحة السجل التجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

حلف رقم : 2022/56

حساب رقم : 5390

ال7رف األول):
ب7اقة) رقم  كوعراب،) رضوان 

التعريف الوطنية)A660200،)حغربي)

الجنسية.

ال7رف الثاني):
ب7اقة) رقم  بال،) نايت  حص7فى 

التعريف الوطنية)AB32380،)حغربي)

الجنسية.

الفواكه) بيع  (: التجاري) األصل 

الجافة.
 19 21)حكرر اكس) العنوان):)رقم)

حكرر،)زنقة فران الزيتونة،)الرباط.
رقم السجل التجاري):)110092.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15) بالرباط إلى أاية خمسة عشر)

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

بيع أصل تجاري 
حلف رقم : 2022/29
حساب رقم : 5020

ال7رف األول):
ورثة املرحوم حمريش املص7فى.

ال7رف الثاني):
الب7اقة) رقم  حمريش،) حممد 
التعريف الوطنية):)M91633)حغربية)

الجنسية.
األصل التجاري):)الخياطة.

االقواس) (1 حار�ضي) (59 (: العنوان)
ح.ي.م الرباط.

)رقم السجل التجاري):)53209.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15) بالرباط إلى أاية خمسة عشر)

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل التجاري

9 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
حلف رقم : 2022/90
حساب رقم : 5261

ال7رف األول):
ب7اقة) رقم  الدرقاوي،) احل 
 A319928 (: الوطنية) التعريف 

حغربية الجنسية.
ال7رف الثاني):

ب7اقة) رقم  ق7اري،) املهدي 
حغربي) (AA291 (: الوطنية) التعريف 

الجنسية.
األصل التجاري بيع األحذية.

العنوان):)رقم)206)حركز التجاري)
ايت باها.

رقم السجل التجاري):)110910.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إلى أاية خمسة عشر)

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل التجاري

11 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع األصل التجاري

حلف رقم  2022/22

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ) عمل  الل7يف  عبد  األستاذ 

فابريس) السيد  باع  (2022 حاي) (23

باساره)FABRICE BASSARD)الحاحل)

 BE21939X رقم) الوطنية  للب7اقة 

ابن) زنقة  (19 (: بالعنوان) والساكن 

 5 الحكم إقاحة الص بامليراس شقة)

بوركون الدار البيضاء)بصفته املمثل)

 LA GENERALE DE(القانوني لشركة

 VETEMENT ET ACCESSOIRES

البرد) بابا  ابتسام  للسيدة  (SARL

رقم) الوطنية  للب7اقة  ( الحاحلة)

BB18116)والساكنة بالعنوان تجزئة)

الليمون فيال رقم)99)الدار البيضاء.

رقم) التجاري  األصل  جميع 

 11 رقم) بمتجر  والكائن  (38165

املركب التجاري حرجان حكناس.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)

تاريخ) حن  يوحا)) (15) يوحا) عشرة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

باملحكمة التجارية بمكناس

43 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
حلف رقم : 2022/29
حساب رقم : 2680

 تمويل شخص طبيعي
إلى شخص حعنوي

في) حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2022)واملسجل بمكناس) فاتح يوليو)
تمويل) تم  (،2022 يوليو) (12 بتاريخ)
أفزاز،) إسراء) الذاتي  الشخص 
التعريف) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 
واملسجلة) (،A130190 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري بمكناس تمت رقم)
تمت) حعنوي  شخص  إلى  (59568
 SOCIETE PHARMACIE« إسم)
A.ISRAE»)ش.م.م ذات شريك واحد،)
شركة في طور التأسيس الكائن حقرها)
شارع السعديين،) (،88 بمكناس رقم)
وقد تم تقييم األصل التجاري بقيمة)

3.000.039.38)درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
 15 أجل) داخل  بمكناس  التجارية 
يوحا حن تاريخ صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

44 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

إشهار بيع أصل تجاري
رقم ا مللف):)21/2022

لألستاذة) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
حليمة قادري حوثقة بمكناس حؤرخ)
والذي بمقتضاه) (،2022 يونيو) (8 في)
باع السيد املهدي جاح�ضي الحاحل)
رقم)) الوطنية  التعريف  لب7اقة 
رقم) بالرباط  الساكن  (،A121199
شارع حممد السادس م س ع) (296
لفائدة) وذلك  الرباط،) السوي�ضي،)
الحاحلة لب7اقة) السيدة فيروز بور،)
(،D191986 ( التعريف الوطنية رقم)
الساكنة حكناس،)إقاحة ابن خلدون)
قبلت) والتي  ج،) م  (2 رقم) شقة 
التجاري،) األصل  جميع  شراء) حنه 
 180 رقم) حكناس،) بمدينة  الكائن 
واملستغل) الرياض،) القدس  شارع 
واملقيد) »رياض») املسماة) كصيدلية 

 II. - إعالنات قضائية
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بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
التمليلي) الرقم  تمت  بمكناس 
61986)وذلك بجميع عناصره املادية)
واملعنوية بثمن إجمالي قدره ونهايته)

1.950.000)درهم حوزعة كاآلتي):
 1.000.000 (: املعنوية) العناصر 

درهم.
العناصر املالية):)950.000)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  حن  يوحا  ((15) عشر)

الجريدة الرسمية الثانية.
النشرة األولى

75 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
حلف البيع عدد : 2022/19

حساب رقم : 0
بمقت�ضى عقد توثيقي ذة سميرة)
الحيوني املوثقة بفاس بتاريخ)3)يونيو)
يونيو) (8 بتاريخ) واملسجل  (،2022

2022
البائع

الساكن) (C82196 صابر) أحمد 
تعاونية امللكية عين البيضاء)سيدي)

حرازم فاس.
املشتري):

 C103291 الدراوي) حممد 
تمزكانة) العزائب  دوار  الساكن 

أفساي.
 ZT33990 الدراوي) يوسف 
طريق) (9 الوفاء) تجزئة  (68 الق7عة)

صفرو فاس.
بيع أصل تجاري،)لألصل التجاري)
تجزئة) (: ب) الكائن  (100932 عدد)
الوفاء)2)شارع حوالي رشيد رقم)219 

فاس.
بثمن قدره):)500.000)درهم

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوحا حن تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املص7فى خ7ابي

59 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 2022/02
حساب رقم : 9956

إن رئيس حصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة اإلبتدائية سيدي بنور.

ت7بيقا ملقتضيات الفصل)83)حن)
حدونة التجارة القانون)15.95.

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ)
املحاحي) حن طرف  (2022 أبريل) (11
العوني) السيد  باع  عافي  ذ.حبارك 
اكعغيش بن حممد بن عبو،)ب7اقته)
الساكن) (M103818 رقم) الوطنية 
بام،) حي  (،6 حجموعة) (586 بالرسم)
الدين) عز  السيد  إلى  بنور  سيدي 
فاضل بن ابراهيم بن حممد،)ب7اقته)
الساكن) (MC28391 رقم) الوطنية 
3)حي بام،)سيدي) بلوك) (952 بالرقم)

بنور.
املسجل) التجاري  األصل  جميع 
بنور) سيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 
تمت رقم)15232)الكائن حقره كراج)
أشت) (20 شارع) حكرر،) (952 رقم)
حي بام،)سيدي بنور املخصص لبيع)
وذلك) وحا شبهها.) الرياضية  األدوات 
املذكورة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
املذكورة) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
أعاله داخل أجل خمسة عشر)(15) 

يوحا ابتداء)املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال
حلف رقم : 2022/31

حساب رقم : 95099/202
السجل التجاري رقم 51290

تمويل الشكل القانوني
املسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
والذي) (2022 ( يوليو) (23 ( بتاريخ)
بمقتضاه تم تمويل الشكل القانوني):
حن صيغة شخص طبيعي باسم)
حغربي) الكريم اشبوكي،) السيد عبد 
الحاحل لب7اقة التعريف) الجنسية،)
الوطنية)BE932111،)القاطن بإقاحة)

 16 شقة) (09 و) (03 الخير عمارة) ام 

صاحب حمل تجاري) تابريكت سال،)

تجزئة ام الخير رقم) (: حقره) »حقهى»)

09)و)10)تابريكت سال،)ذات السجل)

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تمت رقم)51290.

إلى صيغة شخص حعنوي باسم)

ذات) شركة  («POULE DE NEIGE«

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

(: في طور التأسيس حقرها اإلجتماعي)

تجزئة أم الخير رقم)09)و)10)تابركيت)

سال.

تسجل)) التعرضات  فإن  وبذلك 

اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

تاريخ) حن  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

يوحا) (15 في) وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.

النشرة األولى

54 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال

حصلحة السجل التجاري

هبة أصل تجاري

حن) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

حوثقة) ليلى بوعياد،) طرف األستاذة 

 2022 أبريل) (13 ب) حؤرخ   بسال 

 2022 أبريل) (21 بتاريخ)  واملسجل 

رقم التسجيل)202200100392108 

رقم األحر باالستخالص)9119/2022.

50%)حن) هبة السيد الرداد حالح)

لفائدة) حقسم  أير  التجاري  األصل 

 388 الكائن ب) السيد حممد حالح،)

شارع حمان الف7واكي،)حي اشماعو،)

سال املسجلة بالسجل التجاري بسال)

تمت رقم)93929.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

 (15) بسال داخل أجل خمسة عشر)

والثانية) األولى  للنشرة  املوالية  يوحا 

لهذا اإلعالن.

النشرة الثانية

7 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
إشهار تقديم األصل التجاري كمصة 

في شركة
حلف االشهار عدد 2022/10

السجل التجاري : 11392
إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة)
أسفله) املوقع  بآسفي  اإلبتدائية 

يصرح):
حبرم) عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
واملؤدى عنه) (2021 نوفمبر) (9 بتاريخ)
نوفمبر) (10 بتاريخ) التسجيل  رسوم 
سميرة) الوالي  السيدة  قاحت  (2021
 22 بتاريخ) حزدادة  الجنسية  حغربية 
رقم) الوطنية  ب7اقتها  (1968 أبريل)
عناصر) جميع  بتقديم  (H161391
بتجزئة) الكائنة  التجاري  األصل 
آسفي) (13 املجموعة) (38 رقم) امل7ار 
صيدلي) نشاط  ملمارسة  ويستغل 
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
11392 اإلبتدائية بآسفي تمت رقم)

 1.390.000 بثمن) واملقدر 
الشركة) في  كمصة  وذلك  درهم 
 STE املسماة) التأسيس  طور  في 
.PHARMACIE ERRAHMA MED
وعليه فعلى الدائنين أن يتقدحوا)
السجل) حكتب  إلى  بتعرضاتهم 
أجل) داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
اإلعالن) هذا  نشر  تاريخ  حن  يبتدئ 
األول وينتهي في اليوم الخاحس عشر)

حن نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
حكتب السجل التجاري

س / ت : 92320/92322
حساب رقم : 30282

إعالن عن بيع أصل تجاري
حن) (89 و) (83 للمادتين) ت7بيقا 
عقد) وبمقت�ضى  التجارة،) حدونة 
األستاذة) طرف  حن  حمرر  توثيقي 
بتاريخ املسجل  سعد   سوسن 

29)يوليو)2022)بأسفي.
ايمان) احال  السيدة  باعت 
 62 بالرقم) الساكنة  (BK338999
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اسفي) الرياض  حي  سمية  تجزئة 
صالح) بن  أناس  حممد  والسيد 
كمال) لشكب  للسيد  (H963522
حي) (31 بلوك) (01 بالرقم) الساكن 
االصل) حجموع  اسفي،) الرياض 
املادية) عناصره  بجميع  التجاري 
تجزئة) (62 بالرقم) الكائن  واملعنوية 
واملسجل) اسفي  الرياض  حي  سمية 
 92322 بالسجل التجاري تمت رقم)
و)92320)حسب الشروط املنصوص)
قدره) بثمن  البيع،) بعقد  عليها 

200.000.00)درهم.
يتعرضوا) أن  البائع  لدائني  يجوز 
أجل) داخل  البيع  ثمن  أداء) على 
أقصاه)15)يوحا بعد النشر الثاني لهذا)
حضمونة) رسالة  بواس7ة  اإلعالن 
وبإيداع هذا) حع اإلشعال بالتوصل،)
التعرض حقابل وصل بكتابة الضبط)
يبين) أن  ويجب  املحكمة،) بهذه 
حبلغ) الب7الن  طائلة  تمت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل)

دائرة املحكمة.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعالن بتصفية الحسابات 

الخصوصية املتقادحة بم�ضي
 15 سنة

وتمويلها لحساب الخزينة العاحة
حصلحة) رئيس  السيد  يعلن 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
ربيع) (3 على ظهير) أنه بناء) بورزازات،)
 (1936 يونيو) (23(  1355 اآلخر)
قانون) حن  (382 و) (381 والفصلين)
جميع) فإن  والعقود،) االلتزاحات 
بالحسابات) املودعة  املالية  املبالغ 
 15 بم�ضي) واملتقادحة  الخصوصية 
سنة عن تاريخ آخر عملية صرف أو)
إيداع أجريت عليها قد تم إحصائها)
بلغت) تفصيلية  قوائم  في  وتضمينها 
العاحة) النيابة  إلى  حنها  نسخة 
باملحكمة اإلبتدائية بورزازات والبالغ)

حجموعها)81500.00)درهم.
وعلى كل حن له الحق في سحب)
أو استرجاع حبلغ حن املبالغ السالفة)
كتابة) بمصلحة  يتصل  أن  الذكر 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بورزازات في أجل ال يتعدى ستة أشهر)
ابتداءا حن تاريخ النشر،)وعند حرور)
املودعة) املبالغ  تصير  املذكور  األجل 
في الحسابات الخصوصية املتقادحة)
وسيعمل) الدولة،) لخزينة  كسبا 
طبقا) العاحة  للخزينة  تمويلها  على 

للقانون.
41

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
بيع أصل تجاري

حلف رقم  2022/6905
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
حوثق) بارجالي  حسن  األستاذ 
 2022 يوليو) (6 في) بالرشيدية حؤرخ 
يوليو) (8 بتاريخ) بالرشيدية  حسجل 
 2022/5999 أحر باستخالص) (2022
توصيل) (2022/6905 سجل اإليداع)
3229)باعت السيدة لكبيرة حفي�ضي)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 
بالرشيدية) سكناها  (U81519 رقم)

رقم)190)تجزئة بوالحين.
حوسيني) العزيز  عبد  للسيد 
عاصم) ايت  بتنجداد قصر  الساكن 
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.UA16083(رقم
حجموع األصل التجاري املستغل)
الشفاء») »صيدلية  صيدلية) به 
باملحكمة) التجاري  بالسجل  املقيد 
السجل) بالرشيدية،) اإلبتدائية 
السجل الترتيبي) (6390 التمليلي رقم)
املادية) عناصره  بجميع  (155 رقم)
واملعنوية بثمن قدره)950.000)درهم.
أن) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدحوا 
السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية)
حن) يبتدئ  أجل  داخل  بالرشيدية 
في) وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 
اليوم الخاحس عشر حن نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببركان

حلف رقم : 2022/02

حساب رقم : 12682

تفويت الحق في الكراء

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

األستاذ املص7فى حليب حوثق ببركان)

بتاريخ)6)و)13)يوليو)2022،

املسماة) الشركة  تفويت  تم 

ش.م.م،) («M.M.I ACCESSOIRES«

عسري،) الزهرة  السيدة  لفائدة 

حاحلة لب7اقة التعريف الوطنية رقم)

املتعلق) الكراء) في  الحق  (،FA29305

التجاري) لالستعمال  املعد  باملحل 

الكائن ببركان،)حي بوكراع،)زنقة ابن)

أجل) حن  والذي  (،86 رقم) خلدون،)

املدكورة) الشركة  استغالله سجلت 

املحلي) التجاري  بالسجل  أعاله 

اململوك لدى كتابة الضبط باملحكمة)

(،1189 رقم) تمت  ببركان  اإلبتدائية 

قدره) بثمن  التفويت  هذا  تم  وقد 

200.000)درهم الكل وفقا ملقتضيات)

 99-16 رقم) القانون  حن  (25 املادة)

املحالت) أو  العقارات  بكراء) املتعلق 

أو) التجاري  لالستعمال  املخصصة 

الصناعي أو الحرفي.

اإلبتدائية) أحام  التعرضات  تقبل 

خمسة) أقصاه  أجل  داخل  ببركان 

(- عشرة يوحا املوالية للنشرة الثانية)

ت7بيقا للمادة)89)حن حدونة التجارة.

النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة

الضبط

45 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
حلف رقم : 2022/15
حساب رقم : 35301

بيع أصل تجاري
في)) حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
 1 بتاريخ) وحسجل  (2022 حارس) (30
أبريل)2022)باع السيدة حسن أالب)
الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 
 SOCIETE إلى شركة) (M85906 عدد)
 MAROCAINE DES PETROLES
بالسجل) املسجلة  ((SOMAP(
التجاري عدد)38391)بالدار البيضاء)
املسجل) التجاري  األصل  ملجموع 
تمت) بالجديدة  التجاري  بالسجل 

رقم)29119.
والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
حن) يوحا  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

املشرف على حصلحة السجل التجاري

46 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم
حلف االشهار رقم : 2022/01

حساب خصو�ضي رقم : 8199
عنوان) في  حادي  خ7أ  استدراك 
الجريدة) في  وقع  التجاري  األصل 
الرسمية رقم)5109)بتاريخ)30)حارس)
2022)والجريدة الرسمية عدد)5111 
بخصوص) (2022 أبريل) (13 بتاريخ)
اشهار بيع اصل تجاري كائن بمشرع)
39)وهو) نونبر رقم) (6 بلقصيري شارع)
عبارة عن صيدلية واملسجل بالسجل)
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
 38692 رقم) تمت  قاسم  بسيدي 
املحرر) الرسمي  العقد  بمقت�ضى 
طرف) حن  (2022 فبراير) (19 بتاريخ)
االستاذة نورة االزهري حوثقة بسوق)

اربعاء)الغرب.
هو) الصحيح  العنوان  وبالتالي 
حشرع) (39 رقم) نوفمبر  (16 شارع)

بلقصيري.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

عبد الفتاح حاللي

60 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1191)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري رقم) («2 »فرحة)

عقار) شراء) عقد  ذي  (91/12536

136)وذي شهادة) 100)ص) ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (26 عدد) إدارية 

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

إلى) (2022 أأس7س) (8 تاريخ) حن 

أاية)19)أأس7س)2022)بمث علني)

بإنجاز) الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (0,4772 حساحة)

الحاحلة) حكيمة،) بوحجار  السيدة 

.Z29532(لب7اقة التعريف الوطنية

8

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1198)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

 51 حن) حشتركة  ق7ع  »حسنية 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  («53 إلى)

بالجماعة) املتواجد  (91/9981

دائرة) اخيار،) سيدي  كندر  الترابية 

حن) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

تاريخ)8)أأس7س)2022)إلى أاية)19 

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

حنه حن أجل االستعمال املنزلي) املاء)

 STE 1)هكتارا لفائدة) وسقي حساحة)

TUMAR)في شخص حمثلها القانوني.

9

=وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1216)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري) الرسم  ذي  »تيكرشمارين»)
بالجماعة) املتواجد  (K/3396 رقم)

عين) دائرة  الجمعة،) عين  الترابية 

حن) ابتداء) حكناس،) إقليم  عرحة،)

أاية) إلى  (2022 أأس7س) (15 تاريخ)

في) علني  بمث  (2022 أأس7س) (29

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

حنه حن أجل االستعمال) وجلب املاء)

املاشية وسقي حساحة) املنزلي وإرواء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (0,9580

لب7اقة) الحاحل  حممد،) بوشاحة 

.I196319(التعريف الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1219)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذات) الجماعية  األرضية  الق7عة 

 39/2022 رقم) إدارية  شهادة 

حجاط،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم حكناس،) دائرة أحواز حكناس،)

 2022 ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

بمث) (2022 أأس7س) (29 إلى أاية)

الترخيص) حشروع  شأن  في  علني 

حنه حن أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

هكتارا) (1,3762 حساحة) سقي 

احمد،) صفصاف  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.D919013

11

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1215)بتاريخ)15)يوليو)

الذي سيجرى على الق7عة األرضية)

ذات حوضوع تبوت امللكية ض بعدد)

 195 بعدد) ضمن  وعقد شراء) (101

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الشكاك،)دائرة ايموزار كندر،)إقليم)

صفرو،)ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)1,2434)هكتارا لفائدة)

السيد وزاني حممد شاهدي ونعيمة)

لب7اقتي) الحاحلين  شاهدي،) وزاني 

B301028 الوطنية)  التعريف 

.B301021(و

12

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1222)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذات  بودحان 

F/21551)املتواجد بالجماعة الترابية)

إقليم) املنزل،) دائرة  طم،) طم  بئر 

صفرو،)ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

حن) حنه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (6,6738 حساحة) أجل سقي 

حممد،) بوحهيدي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.C208998

13

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1221)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»بوشنكور»)ذي عقد شراء)ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (156 ص) (191

الترابية سيدي املخفي،)قيادة سيدي)

حن) ابتداء) افران،) إقليم  عدي،)

أاية) إلى  (2022 أأس7س) (22 تاريخ)

في) علني  بمث  (2022 أأس7س) (31

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

حنه حن أجل االستعمال) وجلب املاء)

املنزلي وسقي حساحة)0,9978)هكتارا)

سهام،) حيروش  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 

.X251312

14

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1211)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
»ايت ف7وحة)38»)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (K/19383 عدد)

الترابية سيدي املخفي،)قيادة سيدي)

عدي،)إقليم افران،)ابتداء)حن تاريخ)

 29 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (19

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)
1,7740)هكتارا لفائدة السيدبوخاري)

والشريف،)الحاحل لب7اقة التعريف)

.DA21511(الوطنية

15

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1218)بتاريخ)15)يوليو)

الذي سيجرى على العقارات املسماة)

واعرقوب) وبوسالحة  »بوسالحة 

عقود) ذي  وبوسالحة») بوسالحة 

 105 506)وعدد) شراء)حضمنة بعدد)

وعقد حخارجة ض بعدد) (63 وعدد)

الترابية) بالجماعة  املتواجدة  ( (391

تيممضيت،)قيادة تيممضيت،)إقليم)

افران،)ابتداء)حن تاريخ)19)أأس7س)

 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)1,4793)هكتارا لفائدة)

السيد سعيدي حمو،)الحاحل لب7اقة)

.DA20511(التعريف الوطنية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1209)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم) ذي  («1 الحاجبات) »راس 

املتواجد) (16/35651 عدد) العقاري 

عبد) سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،)

تاريخ) حن  ابتداء) الخميسات،)

 18 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (9

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

2,12)هكتارا لفائدة السيد بوشعيب)

التعريف) لب7اقة  الحاحل  اطويل،)

.A268313(الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1205)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري) («3 »املسيرة س)

16/15196)املتواجد بالجماعة) عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) حن  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

 18 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (9

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)حنه حن أجل سقي حساحة)0,10 

هكتارا لفائدة السيد الوزاني رحال،)

الوطنية) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.FB1290

18

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1206)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»فدان املرس)1»)ذي الرسم العقاري)

81/12803)املتواجد بالجماعة) عدد)

الترابية ايت بويميى الحجاحة،)دائرة)

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)حن)

تاريخ)9)أأس7س)2022)إلى أاية)18 

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

2,6441)هكتارا لفائدة السيد العلوي)

لب7اقة) الحاحل  االحين،) السليماني 

.A362083(التعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1201)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري) »عين القا�ضي»)

81/11622)املتواجد بالجماعة) عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) حن  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

 18 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (9

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

0,2049)هكتارا لفائدة السيد الشرقي)

التعريف) لب7اقة  الحاحل  ادريس،)

.A663159(الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1208)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عقد) ذي  عيون») سبع  راس  »فدان 

املتواجد) (926 ص) (936 ض) شراء)

عبد) سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،)

تاريخ) حن  ابتداء) الخميسات،)

 18 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (9

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

نور) السيد  لفائدة  هكتارا  (0,4709

الدين أربال والسيدة سميرة السني،)

الحاحلين لب7اقتي التعريف الوطنية)

.A603203(و(A911193

21

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1209)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري عدد) («1-1 »عال)

بالجماعة) املتواجد  (05/110816

أحواز) دائرة  حجاط،) الترابية 

حن) ابتداء) حكناس،) إقليم  حكناس،)

أاية) إلى  (2022 أأس7س) (9 تاريخ)

علني) بمث  (2022 أأس7س) (18

بإنجاز) الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتارا  (1,7053 حساحة)

السيد ابريغت حراد،)الحاحل لب7اقة)

.D138919(التعريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022  2022/1209)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض) بالد  شراء) ذات  أرضية  ق7عة 

املتواجد) (235 ص) (289 بعدد)

سليمان) سيدي  الترابية  بالجماعة 

دائرة أحواز حكناس،) حول الكيفان،)

تاريخ) حن  ابتداء) حكناس،) إقليم 

 19 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (10

بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

هكتارا لفائدة السيد قندو�ضي) (1,81

التعريف) لب7اقة  الحاحل  قداش،)

.D51181(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2022  2022/1189)بتاريخ)15)يوليو)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي الرسم العقاري) (112 ايت الربع)
61/19935)املتواجد بالجماعة) عدد)
الترابية ب7يط،)دائرة عين تاوجدات،)
تاريخ) حن  ابتداء) الحاجب،) إقليم 
 11 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (8
بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)
حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)
1,2665)هكتارا لفائدة السيدة ل7في)
التعريف) لب7اقة  الحاحلة  يسرا،)

.A689981(الوطنية
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حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2022 2022/1220)بتاريخ)15)يوليو)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
»حوض السوق»)ذي عقد تنازل عن)
حق استغالل ق7عة أرضية حرخصة)
 2019 حارس) (11 حمرر بتاريخ) للبناء)
عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
الشكاك،)دائرة ايموزار كندر،)إقليم)

صفرو،)ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه،)حن أجل)

االستعمال املنزلي لفائدة السيد أبو)

لب7اقة) الحاحل  رشيد  الدين  تاج 

.C638925((التعريف الوطنية
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حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

يوليو) (15 بتاريخ) (2022/1212

العقار) على  سيجرى  الذي  (2022

ذي شهادة امللكية) («5 »فرح) املسمى)

بالجماعة) املتواجد  (59/2591 رقم)

إقليم) دائرة أفساي،) الترابية كالز،)

تاونات،)ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

حن أجل) حنه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

املاشية) وارواء) املنزلي  ( االستعمال)

هكتارات) (6,9399 حساحة) وسقي 

زوليخة) املودني  السيدة  لفائدة 

الوطنية)) التعريف  لب7اقة  الحاحلة 
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حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
يوليو) (15 بتاريخ) (2022/1211
العقار) على  سيجرى  الذي  (2022
شهادة) ذي  («10 »الصديق) املسمى)
املتواجد) (10255/21 رقم) امللكية 
دائرة واد) بالجماعة الترابية بوحلو،)
حن تاريخ) ابتداء) إقليم تازة،) أحليل،)
 29 أاية) إلى  (2022 أأس7س) (15
بمث علني في شأن) (2022 أأس7س)
حن) املاء) بجلب  الترخيص  حشروع 
حن أجل سقي حساحة) ( واد بوحلو،)
2,0139)هكتار لفائدة السيد املزازي)
نور الدين الحاحل لب7اقة التعريف)

.Z131051((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 2022 2022/2568)بتاريخ)15)يوليو)
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي عقد شراء)ضمن) »باب القلعة»)
بالجماعة) املتواجد  (263 برقم)
الترابية باب بودير،)دائرة تازة،)إقليم)
أأس7س) (15 حن تاريخ) ابتداء) تازة،)
 2022 أأس7س) (29 إلى أاية) (2022

بمث علني في شأن حشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه،))حن أجل)

سقي حساحة)0,2282)هكتارا لفائدة)

السيد املعالوي عبد السالم الحاحل)

.Z23216(لب7اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني

حديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2022 2022/1219)بتاريخ)15)يوليو)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

 226 رقم) شراء) عقد  ذي  »الظهرة 

املتواجد بالجماعة الترابية املكانسة،)

إقليم تاونات،) دائرة قرية با حممد،)

 2022 ابتداء)حن تاريخ)15)أأس7س)

بمث) (2022 أأس7س) (29 إلى أاية)

الترخيص) حشروع  شأن  في  علني 

حن أجل) حنه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

املاشية) وارواء) املنزلي  االستعمال 

الغي�ضي) الجياللي  السيد  لفائدة 

الوطنية)) التعريف  لب7اقة  الحاحل 

.C683813
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عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15688  



15689 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15690  



15691 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15692  



15693 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15694  



15695 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15696  



15697 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15698  



15699 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15700  



15701 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15702  



15703 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15704  



15705 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15706  



15707 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15708  
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15709 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 
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عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15710  
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15711 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15712  



15713 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15714  
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15715 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 
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عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15716  
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15717 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

70



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15718  

يفوض حق نزع املليكة إلى حدير أحالك الدولة.

الفصل الرابع  :)يعهد بتنفيذ حا جاء)في حشروع هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة االقتصاد واملالية وحدير أحالك الدولة كل)

واحد حنهما فيما يخصه.

73



15719 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 



عدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) الجريدة الرسمية15720  



15721 الجريدة الرسميةعدد)5129 - 19)حمرم)1999 )11)أأس7س)2022) 

الفصل الثاني : تتم اإلجراءات المسطرية استنادا إلى ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
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