
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

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

26 محرم 1444 )24 أغسطس 2022( السنة الحادية عشرة بعد املائة - عدد 5730 

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I. - إعالنات قانونية

 ................................................................. 15742شركة دافيس موشون وحمزي افريكا

 ........................................................................................... 15742شركة رياض التوفيق

 ......................................................................................STE PEINTTARAMAD15742

 ...................................................................................................STE INSOUTH15742

 ..............................................................STE ID ATELIER D’ARCHITECTURE15743

 ...............................................................................................STE FORTHERM15743

 ..................................................................STE HORI D’OR EQUIPEMENTS15743

 ................................................................................................ STE VAN BAEST15743

 ............................................................................................... STE LOCOTRAD15743

 ..........................................................................................  STE SO ACADEMY15744

 ........................................................................................STE IMSA TELECOM15744

 ............................................................................ STE MULTI SERVICE PRIVE15744

15744عقد التسيير الحر................................................................................................ 

 ................................................................................................... STE GT FOOD15744

 ...........................................................................................STE HA CONNECT15745

 ..................................................................................STE AMOUKAR FRUITS15745

15745شركة بدا سيكل................................................................................................... 

 ............................................................................................... STE ZAKMOUN15745

 ............................................................................ STE P-J & CO.CORPORATE15745



صفحة صفحة

عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) الجريدة الرسمية15724  

 ................................................................................STE ZAYAN IRRIGATION15746

 .......................................................................................STE A6 IMMOBILIER15746

 .......................................................  STE SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE15746

 ....................................................  STE BOUYGUES IMMOBILIER MAROC15746

 ................................................................STE CEGEDIM SERVICES MAROC15746

 ...............................................STE NSK STEERING SYSTEMS MOROCCO15746

 ..........................................................................................KÄRCHER MAROC15747

 ..............................................................................................STE DELTA OVER15747

 ..................................................................... STE PARA CHAMSE EL JAMILA15747

 ..............................................................................  STE DALLY HOSPITALITY15747

 .................................................................................................... 15747شركة تيك باي 

15748 شركة غولد ملوك................................................................................................. 

 ...........................................................................................STE TRAVCOBABA15748

 ..............................................................................................STE SADYG CALL15748

 ..................................................................  STE PNEUMATIQUES FLORIDA15748

 ...............................................................  STE AFRIQUE SOLUTION SANTE15748

 ............................................................................PORTORICO IMMOBILIER15748

 ............................................................................PORTORICO IMMOBILIER15749

 ................................................................................................TACHIEDNORD15749

 ................................................................................................TACHIEDNORD15749

 ............................................................................ PARADISE DISTRIBUTION15749

 .........................................................................................................BE STORES15749

 ................................... GARAGE LMEZOUARI TOLERIE ET MECANIQUE15752

 ..................................................................................... EL QAMRA VOYAGES15752

 .......................................................................................ALTO CENTRE PRIVE15752

 ..............................................................MA CONSTRUCTION & SERVICES15752

 ..............................................UNION PHARMACEUTIQUE MAROCAINE15752

 .............................................................................................................. SEYZEN15752

 ...........................................................................................CTM MESSAGERIE15751

 .....................................................................................MOTOROLA MAROC15751

 .......................................................................................SARA TOP TRAVAUX15751

 .................................................................................................. SIMPLEX AGRI15751

 .....................................................................................................SUD CENTRE15752

 .................................................................................................AAA RENT CAR15752

 ..................................................................................................ETREPROPRIO15752

 ........................................................................BENGATISS AMEUBLEMENT15752

 ...................................................................................... L‘ANTRE DU PHENIX15752

 .........................................................................................................ECO AUTO15752

 ...............................................................................................................SIBYAM15752

 .....................................................................................................DUNE FILMS15753

 ................................................................................. SOCIETE METROCYCLE15753

 .................................................................................................HANIS BEAUTE15753

 .................................................................. SOCIETE HARMONIA PAYSAGE15753

 .................................................................................................... SOCIETE OFA15753

 ...........................................................................STE KIKIM KECH SERVICES15753

 ..........................................................SOCIETE ARGAN EXTREME SPORTS15753

 ..........................................................SOCIETE ARGAN EXTREME SPORTS15754

 ................................................................SOCIETE BOUTEC ORTHOPEDIC15754

 ............................................................ SOCIETE ARGAN XTREME SPORTS15754

 ......................................................................................SOCIETE ECOXTREM15754

 ............................................... STE BOULANGERIE PATISSERIE SORAMO15754

 ......................................................  STE EL YANDOUZI D’ARCHITECTURE15754

 ........................................................................................................STE 3F COS15755

 .......................................................................  STE TWO BROTHER WOOD15755

 ..........................................................................................  STE COCO BANAS15755

 .................................................................................................... STE ART JDAL15755

 ..............................................................................  STE OUSSAMA CHANGE15755

 .........................................................................................  STE IMPERIAL SPO15756

 .................................................................................................  STE OROMIYA15756

 ..............................................................................STE CONFORT CONCEPT15756

 ............................................................................................... STE ALMAS BTP15756

 .........................................................................................  STE BETTER WAUS15756

 ............................................................................ STE AU NOM DE LA ROSE15756

 ..................................................................................................... STE RYM LYS15756

 ..............................................................................STE LE ROUGET DE L’ISLE15756

 ............................................................................................ STE CIBUS RETAIL15757

 .................................................. STE EYMA ONGLERIE BEAUTY AND SPA15757

 ..................................................................................................STE IT FUSION15757



صفحة صفحة

15725 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 ................................... STE MONACO LUXURY TRAVEL AND BUSINESS15757

 .................................................................................STE SOFREB INDUSTRY15757

 ...................................................................................................STE NEMIDRA15757

 .......................................................................................... STE MALOUCHAN15758

 .......................................................................................... STE OCOMMERCE15758

 ...........................................................................  STE TAMOUDI COMPANY15758

 ............................................................................................ STE ABROR TRAV15758

 .............................................................  STE THE MOROCCAN DREAM TV15758

 ........................................................................................  STE PROJECT TECH15759

 ...............................................................................DROIT IMMO ASSOCIES15759

 ...............................................................................DROIT IMMO ASSOCIES15759

15759استدراك خ4إ...................................................................................................... 

 ......... INSTITUT DE FORMATION DANS LES METIERS DE L’ELEVAGE15759

 ..................................................................................... NEW LOOK NEGOCE15762

 ......................................................................SOCIETE DWAJIN AIT HMIDA15762

 ...........................................................................STE. DAKHLA REAL ESTATE15762

 ............................................................MENUISERIE OULED ABDELAAZIZ15762

 ........................................................................................SOCIETE FASOFRED15762

 .........STE. HAUTE PERFORMANCE DES TRAVAUX ET D’ENTREPRISE15761

 .......................................................................................................VIGIL GARD15761

 ................................................................................................MESS ELEC PLO15761

 ................................................................................ SOCIET COSTA DIGITAL15761

 ..................................................................LOCATION BELHAJ LIGHTNING15761

 ............................................................................................... FRANCHAZURE15762

 .................................................................................................BISTRO ZUPAS15762

 ........................................................................................STE. AFRICBITUMES15762

 ..................................................................................... MIT SAFI MOROCCO15762

 .........................................................................................STE. CHARLY OLIVE15762

 .......................................................................................................... 15762إينسايد برو

 ....................................................................................................... 15763شركة راسف 

 ................................................................................................TMS ADVISORS15763

 ........................................................................................................PRESTARYS15763

 .........................................................................................................BADAKOU15763

 .............................................................................................................IDAFOUI15763

15763شركة كيم إسكان................................................................................................ 

 ................................................................................... STE. NOURADI PATISS15764

 ................................................................................................ H & O FREIGHT15764

 ................................................................................................ H & O FREIGHT15764

 ................................................................................................ H & O FREIGHT15764

 ................................................................................................ H & O FREIGHT15764

 .....................................................................................................MADEO CAR15765

 ....................................................................................... STE EFFET TRAVAUX15765

 ........................................................................................ABOU AHMED FISH15765

 ............................................................................................... POWER TERASS15765

 ....................................................................................F & N BROTHERS CAR15765

 ................................................................................................. SDM PHARMA15765

 ............................................................................. STE LLD CAPITALE RABAT15765

 ............................................................................................ TRIPLE CONCEPT15766

 ....................................................................................FARADAY INGENIERIE15766

 ...........................................................................................STE JARA COLORS15766

 .........................................STE ENTREPRISE DE BIO ESPACE DES HUILES15766

 ...........................................................................STE AL MOSTAKBAL HM D15766

 .............................................................STE IMMOMED INVESTISSEMENT15767

 ....................................................................................................AMRS VITALE15767

 ................................................................................................BL ARCHITECTS15767

 ...........................................ASKOUR AMEUBLEMENT ET DECORATION15767

 ................................................................................................ ASOSDATADEV15767

 .................................................................................................. TIZGUI IMMO15768

 .................................................PYRAMIDE ROUGE DE CONSTRUCTION15768

 ..................................................................................................... INAF AUTOS15768

15768معهد لتعزيز التقنيات الهندسية واالستشارية................................................... 

 ....................................................................................ALMAZROUEI STONE15768

 ................................................................................................ STE HASSOUNI15769

 ......................................................................UNIVERS PROJETS ROUTIERS15769

 ...............................................................SHAMAY LABORATOIRE CREATIF15769

 ............................................................................................STE UNIVERS BAT15769

 .......................................................................... STE COLONIE RESIDENCES15769

 .............................................................................................  STE CASA SOINS15769



صفحة صفحة

عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) الجريدة الرسمية15726  

15772شركة كويزا .......................................................................................................... 

 .................................................................................................... 15772شركة فايز كو6

 ............................................ STE ENTREPRISE MENUISERIE MESTOUNA15772

 .................................... STE INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES15772

 ...................UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE - UM6P15772

 .................................... STE INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES15772

 ..............................................................................STE BINAN DE TRAVAUX 15772

 ................................................................................... STE CHANTIER SIGMA15771

 ............................... STE DENHARH DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX15771

 ................................................................................................. STE HI GENIUS15771

 ...............................................................................................STE THE VISION15771

 .................................................................................. STE WEBHELP MAROC15771

 ................................................................................................ STE NALBASUR15772

 ...........................................................................................EVER ASSURANCE15772

 .......................................................................................................CANTOR 6815772

 ...........................TESCA TEXTILES & SEAT COMPONENTS MOROCCO15772

 ...................................................................................................... INMAA PRO15772

 ..................................................................................DISTY TECHNOLOGIES15773

 ..................................................................................................COPRA CLEAN15773

.................................................................................................................. 15773بلو ثر6 

 ...........................................................................................BRAND & BEAUTY15774

 .......................................................................................................... MOUZNA15774

 ................................................................................  STE. S2D INNOVATION15774

 ............................................. STE.UNION COMMERCIALE SAHARIENNE15774

15774شركة غولد ملوك.................................................................................................. 

 .........................................................................................STE.BATISSA FOOD15774

 ........................................................................... OUHDANI SURVEILLANCE15775

 .............................................................................................AGRIMMOBILIER15775

 ............................................................PILIERS NEGOCE INTERNATIONAL15775

15775إخوترن لتوريد البناء............................................................................................ 

 .......................................................................... IMMO MEDIYAD SERVICES15775

 .................................................................... SOCIETE PARA MEDI MARKET15775

 ........................................................................................... 15776شركة موكزس كروب

 .....................................................................................SOCIETR ZDESIGNER15776

 ................................................................................................CET INDUSTRIE15776

 ......................................................................................................... STE BEILM15776

 ................................................................................................ STE BOUKELEC15776

 ................................................................. STE HM TRANSACTION sarl a.u 15776

 ..........................................................................................  STE FRESH DINDE15777

 ........................................................................................ STE SANAM TRANS15777

 ........................................................................................................  STE SJ SUD15777

 .........................................................................................................  STE S E S T15777

 ...........................................................................................  STE ALGHARQAD15777

 .............................................................................................STE RIKIR TRANS15777

 ...........  STE RAISS ALI POUR EQUIPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT15778

 ..............................................................................................STE TEIMA CASH15778

 ..................................................SUSTAINABLE DEVELOPMENT LAB SDL 15778

 .......................................................................................................STE OSAMC15778

 ............................................................................ STE OJIKO MULTISERVICE15778

 ........................................................................................... STE NOUR MULTI15779

 .................................................................................... STE NEW START 222215779

15779شركة ميدنا باك................................................................................................... 

 ..............................................................................................  MECAVAL 15779 شركة

 ........................................................................................... STE MAMA JMIAA15779

 ................................................................................................. Sté PROLATEC 15782

 .............................................................................................GAFAS FASHION 15782

 ...................................................................  STE ECOCOMPLET TRAVEAUX15782

 ............................................................. SOCIETE DE TRANSPORT HILANE15782

 ........................................................... STE JOUMANA AL JANOUB TRANS15782

 .........................................................................................STE IDMED TRANS 15781

 ................................... ALL BUSINESS AND PERSONAL SERVICES 15781 شركة

 ...........................................ALIMENTATION GENERAL AGELLEUY 15781 شركة

 ............................................................................................ 3D SAKANE 15781شركة

 .........................................................................  SOCIETE BEN SASSI NAVAL15781

15781شركة تيفاوين ميد............................................................................................... 

 ..................................................................................................STE.TOUT ALU15782

15782 شركة فاأما�سي تاليلت....................................................................................... 

 ........................................................ SOCIETE TOP GENIE TRAVAUX 15782شركة



صفحة صفحة

15727 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 ........................................................................... SOCIETE BORJ SUD IMMO15782

 .............................................................................................STE WHITE NAVY15782

 .................................................................................  SOCIETE SPINOSOUSS15782

 ..........................................................................................  STE SOUSS PUPLY15782

 .............................................................................................................TIBSKAD15783

 .................................................................................  SOCIETE SPINOSOUSS15783

 ..................... STE ETUDES GEOTECHNIQUES MAROCAINE « EGEOM15783

 ...................................................................SOCIETE ENTREPRISE ANIAMA15783

 .........................................................................................................DISTRILIFT15783

 .....................................................................................................GESTIMMB1 15783

 ......................................................................  AGADIR VIVRE IMMOBILIER 15783

 ..................................................................................................A.S SHOP15784شركة

 .................................................................... STE A.AMRI FOUAD TRAVAUX15784

 ................................................................................................ 15784شركـة انكلوسفير 

 ......................................................................................... 15784شركـة كافي تروا زي مو 

 .................................................................................................... WEST COAST15784

 ................................................................................RESTAURANT TAFOUKT15784

 ......................................................................................RAHMANE SERVICES15785

 ...........................................................................................................OUSSBRA15785

 .........................................................SOCIETE GROUPE VOTRE OPTICIEN15785

 ...................................................................................... STE AIT BEN LHSSEN15785

 .................................................................................... B.N.B SERVICE TRANS15785

 ....................................................... SOCIETE AGRICOLAIR MAGHREB S.A15785

 .................................................................................  SOCIETE SILVER PRIME15786

 ...............................................................................  DANOISE PROMOTION15786

 ........................................................................ STE TIZAL CONSTRUCTION15786

 ....................................................................................... SABLE SUD AGADIR15786

 .......................................................................................  BOUKOUSS TRANS15786

 ........................................................... STE TRANSPORT MADAMO : 15786شركة

 ............................................................. SOCIETE TRANSPORT EL MOSSNI15786

 .........................................................................  SOCIETE STE SAMIR FOOD15787

15787شركة نوفافير....................................................................................................... 

 ..............................................................................................................MK PUB15787

 ..............................................................................  FAABI FOOD COMPANY15787

 ............................................................... 15787فسخ عقد التسيير الحر ألصل تجاري 

 ...................................................................................C.H MEDICAL SERVICE15787

 ............................................................................................................. LURZUT15787

 .............................................................................  AZOS LOGISTIQUE 15788شركة

 ..................................................................  PASCALE SPORT MAROC 15788شركة

 ................................................................................................PROTAPIS 15788شركة

 ........................................................................................................ AGA PROD15788

 ...................................................................STE AFRIKA ENTOURAGE 15788شركة

 ..................................................................................... Sté. WA 2B PROTECT 15788

 .....................................................................................................STE INGESLA15788

 ................................................................. AGRO SOLUTION SUD SERVICE15789

 ..............................................................................................SENSUS MAROC15789

 .......................................................................................... NEDISUN MAROC15789

 .......................................................................................SIJILMASSAPROJECT15789

 ...........................................................................................ELG CONSULTING15789

 ............................................................................................ STE. SARAB CASH15792

 ............................................................................................ STE. SARAB CASH15792

 .......................................................................................................... NER TRAV15792

 .................................... 15792الشركة الصناعية املغربية للمقاولة الكيماوية سيميك

15791شركة ستريليزيا..................................................................................................... 

 ....................................................................................................STE PARODIA15791

 ........................................................................................SOCIETE SALE PATIS15791

 ....................................................................................... SOCIETE BERMUDA15791

 .....................................................................................LA PORTE DE LA MER15791

 ....................................................................................SOCIETE NADWORKS15791

 ................................................................................ EDIFICIOS IMMOBILIER15791

 ....................................................................................................... TRAVANOR15792

 .................................................................................................. STE. 2HMARO15792

 GROUPE DE PROMOTION IMMOBILIERE ETD’INGENIERIE

 ...........................................................................INDUSTRIELLE GP3I15792

 ............................................................................. STE SOULANKI TRAVAUX15792

 .......................................................................................................STE MANEX15792

 ...........................................................................................STE MEDICROWN15793

 ..................................................................................................... STE BARIOM15793



صفحة صفحة

عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) الجريدة الرسمية15728  

15793عقد تسيير حر..................................................................................................... 

 ................................................................................STE MACOTRA AMRANI15793

 ..........................................STE VARROC LIGHTNING SYSTEMS MAROC15793

 ...................................................................................................... STE INVYAD15793

 ....................................................................................STE ATELIER PHARMA15794

 ..............................................................................STE MONDELEZ MAROC15794

 ....................................................................................................... STE VSIGHT15794

 ............................................................. STE HALMAANA PHONE REPAIRE15794

 ........................................................................................... STE CHASAKTRAV15794

15794شركة اأوكاك فاو................................................................................................ 

 .......................................................................................... STE VILLA MAROC15795

 ......................................................................................................  STE AL SOS 15795

 ........................................................................... STE EL GHANDOUR INJAZ15795

15795شركة حمادى دوأير............................................................................................ 

 ..............................................................................................  STE RIRAKTECH15795

 ............................................................................................  STE OROBRIQUE15795

 ...........................................................................................STE SINFA CABLES15796

 ...................................................................................................SINFA CABLES15796

 .......................................... STE VISSERIE PROFESSIONNELLES - VISPRO15796

 ......................................................................... STE DOUDOUH BATIMENT15796

 .................................................................................................................  CTRH15796

 .......................................................................... TINASE AMAZIGN NADOR15797

 .......................................................................... TINASE AMAZIGN NADOR15797

 ....................................................AL ANOUARAS TRANSITBAGAGE 15797شركة

 ............................................................ VARGAS TRADE & MANAGEEMNT15797

 ....................................................................................... RIYAD KIKI PROMO15797

 ................................................................................................ NORDWI TRAV15797

 .......................................................................................................MIAH CASH15798

 ............................................................................................ TRANS BOUGLAT15798

 ......................................................................STE MEDICALASSIST MAROC15798

 ........................................................STE AMEROCCAN ART AND DESIGN15798

 ......................................................................................................UNIMEDICA15798

 .............................................................................................. AGENCY UNLTD15798

 ................................................................................... STAY BEAUTY CENTRE15799

 .............................STE. BRIDGE INTERNATIONAL STUDENTS PRIVATE15799

 ................................................................................................ AGRI JOUALLA 15799

 ...............................................................................  DENTALSMIL YOUSSEF 15799

 .................................................................................................  CLINIQUE JAD15799

 ...............................  GENIE RURAL ET CIVIL CONSEILS ETUDES GRCCE15799

 ................................................................................................................ HAJYR 15822

 ................................................................................................... DAR FALLOU 15822

 ....................................................................................................... JED GOUM 15822

 .......................................................................................................  ARCHILALI 15822

 .................................................................................... STE CHAWARMA 55515821

 ............................................................................................... STE DAY CLEAN15821

 ................................................................................................. STE SOZA DAY15821

 .............................................................................................. STE GLOWSPOT15821

 .............................................................................................................  RAZASS15821

 ................................................................................................. STE Z.D.F. CAR15821

 ........................................................................  STE BOUSOF CARS RENTAL15821

 ......................................................................STE TERRE VIGITALE SARL AU15822

 ....................................................................................... PICCOLA FATTORIA 15822

 ...........................................................................................HAMIDOU PRINT 15822

 .....................................................................RESTAURANT DAR BOUAZZA15822

 .....................................................................SMART STEPS SCHOOL PRIVE15822

 ........................................................ASSISTANCE SECOURS RAPIDE ASRA15823

 ........................... BATIMENTS ET VERIFICATION TOUT CORPS D›ETAT15823

 .........................................ECOLE RIHAB D›ENSEIGNEMENT SAFI PRIVE15823

 ...................................................................................THE USUAL SUSPECTS15824

 .....................................................................................................KOLLECTIF A15824

 ...........................................................HASSANIA PRINT ET SERVICE SARL15824

 ........................................................................................... O URBAN DWICH15824

 .......................................................................... FRUIT CONNECTION SARL15825

 .........................................................................RYAD BELLA VISTA ZALAGH15825

 ...................................................................................................... NIKOFOOD15825

 .................................................................................................. JET SKI BEACH15826

 ..................................................AFRIC INVEST CONSULTING COMPANY15826

 ............................................................................................YAM INDUSTRIES15826



صفحة صفحة

15729 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 ............................................................................ENOVATE NORTH AFRICA15827

 ................................................................................................................. 15827اليوجد 

 ............................................................................OCCASION EL AZZOUZIA15827

 .............................................................................GLOBAL DOMICILIATION15827

 ...........................................................................................ORIGINSTYLE E&B15828

 ...................................................................................................TRANS BATMI15828

 ................................................. SAPHIR DEVELOPPEMENT IMMOBILIER15828

 ......................................................................................... STE TAMSIFT SARL 15828

 .......................................................................................SYDF QUALITY CALL15829

 ...........................................................................................................LEAN GEP15829

 ......................................................... L›EMOTION CUIR MAROQUINERIE 15829

 ......................................................................CERISE NEGOCE 15812سوريز نيكوس

 ..............................................................................VALORIS MANAGEMENT15812

 ...........................................................................................WOOD HOLDING15812

 .............................................................................................VALORIS GROUP15812

 ........................................................ .STE CENTRE COPIE IBN ZOHR SARL15811

 ............................................................................................................... RDECO15811

15811ايجل طرانس........................................................................................................ 

 ................................................. BIJOUTERIE MAALEM ALI 1928 SARL AU15811

 ............................................................................ CHAMAA BLADI SARL AU 15812

 ................................................................................... T.R INTERNATIONALE15812

 ........................................................................................ CLUB INTER TRANS15812

15813ف غ شوز............................................................................................................... 

 STE OUARZAZATE UNIVERS INFORMATIQUE ET MATERIELS DE

 ..............................................................................................BUREAUX15813

 ..................................................................SOCIETE SAKANE ALWALIDINE 15813

 .............................................................Electricove maroc 15813اليكتريكوف ماروك

 .........................................................................................................STUDIO W15814

 ............................................... COMPAGNIE GENERALE DE MENUISERIE15814

 ................................................................................ STE A-M GOLDEN SARL15814

 .......................................................................EVASION-CULTURE-NATURE15815

 .......................................................................EVASION-CULTURE-NATURE15815

 ............................................ NORTH AFRICA INTELLECTUAL PROPERTY15815

 ....................................................................................... CARISMA BUSINESS15816

 .......................................................................................................SODEGROS15816

 ....................................................... SOCIETE ASIAN SOUQ MAROC SARL15816

 ...............................................................................................MAJYA NEGOCE15816

 ................................................................................................................ SYLKIA15817

 ................................................................. SOCIETE DE GESTION AL WIAM15818

 ...............................................................................................GALENUS PRIVE15818

 ..................................................................................................LML TRADING15818

 ........................................................... CLEMENCE CONSULRING MAROC15819

 ............................................................................. STE NASSIRI ET FILS SARL15819

 .................................................................................................. AMI SECURITE15819

 ..........................................................................................................MK BINAE15822

 .................................................................................................AUTO-7ATACH15822

 .............................................................................................. FES ASSISTANCE15822

 ............................................................................................................... NIDARI15821

 .............................................................................................................JONA FIL15821

 ..............................................................................KILLERMAN SOLUTIONS15821

 .................................................................................................STE TALINVEST15821

 ...........................................................................TAKE ME TO MARRAKECH15821

 ............................................................SOUFIA GROUPE INFORMATIQUE15822

 ............................................................................................................. VIEDALL15822

 .....................................................................EXPRESS BETON 15822اكسبريس بيتو

 .................................................................................................... SKY NEGOCE15822

 .................................................................................................SUPERB IMMO15823

 ..................................................................... ADIL COSMETICS COMPANY 15823

 .........................................................................................CASA HOSPITALITY15823

 .................................................................................................................GLENY15823

 .............................................................................................................GRADUS15824

 .........................................................STE AL SHAMEL ARABIAN TRADING15824

 .................................................................................STE INFO SUD SARL AU15824

 ...................................................................................... 15825املعدات العامة والتجارة

 ......................................................................................................... SANDBOX15825

 .................................................................................................................  ALVIN15825

 ..........................................................................................POP TRANSPORTS15826

 .................................................................. SPRACHINSTITUT GOETHE FES15826
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 ...............................................................................................AGRO ESSALAM15826

 ....................................................................................... MARASSI SEAFOOD15826

 ...............................................................................................AGRO ESSALAM15826

 ...............................................................................................AGRO ESSALAM15827

 ................................................................................................PERSAN TRANS15827

 ZENTRUM DER DEUTSCHEN SPRACHE IN ESSAOUIRA -

 .............................................PRIVATSPRACHSCHULE» SARL (AU(15827

 ...............................................................................................MIRIAM HOUSE15828

 ........................................................... HOUDA EL RAHMAN IMMOBILIER15828

 ..................................................................CLICK RIAD&SPA MARRAKECH15828

 ................................................................................................... ELIMRANI CO15829

 ...................................................................................................... NAJAT TRAV15829

 ........................................................... AL BAWABA IMMOBILIER SARL AU15829

 ......................................................STE SANABIL ASSAGYA PLUS SARL AU15829

 ...................................................................................................PHYTO MZAB15832

 CENTRE PERFECTION MATERNELLE ET SOUTIEN SCOLAIRE -

 ......................................................................................................PRIVE15832

 ..........................................................................................AMBIENTE LIMPIO15832

 ...................................................MEDI›RENT SERVICES 15831ميدي رانت خدمات

 ................................................................................................................. 15831سوداو 

 ...............................................................................................ATWAB OUALILI15831

15832االنصاف سرفيس................................................................................................ 

 ................................................................................................J-D-X PREXTON15832

 .....................................................................................................JOJO PHONE15832

 ................................................................................. CAFE AIT TOUZINE.MA15832

 ................................................................................................... A.H.I.A TIJARA15833

 ......................................................................................... STE DRIVEN FOOD15833

 .............................................................................................................NIH CAR15833

 PRODUCTION DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES ET

 .................................................INGENIERIE INDUSTRIELLE (PT3I(15834

 ........................................................................................................LEAN TRAV15834

 ..........................................................................................................SOSTRATS15834

 .......................ETABLISSEMANT FRERES BEN CHEIKH DISTRIBUTION15834

 ................................................................................... AUTO ECOLE KONOZ15834

 ............................................................................................SIAF IMMOBILIER15835

 ................................................................................................................ORITEL15835

 .................................................................................................. RONAHI STAR15835

 ........................................................................................................BEAUHOPE15835

 ............................................................................................... IJTIHAD PROJET15836

 ..................................................................................................ZOYAK IMMO15836

 ............................................................................................................ FILAHATI15836

 ............................................................................................................. SOMJAR15837

 ............................................................................. STE PREFA PERFECT SARL15837

 .....................................................................................................GAZON PRO15837

 ................................................BUSINESS ADMIN SOLUTIONS SARL AU 15838

 .................................................BUSINESS ADMIN SOLUTIONS SARL AU15838

 ....................................................................................................STE NIGRIPES15838

 ...................................................................................................NOVA SELECT15838

 .........................................................TOTAL PRODUCTION MULTIMEDIA15839

 ......................................................................................... 15839الراعي للترويض ال4بي

 ...................................................................LE PANIER DE MADEMOISELLE15839

 ...................................................................................EL KASBAOUI IMPORT15839

 ..........................................................Sté ABDELLATIF WESTERN SARL-AU15839

 ................................................................................ BIDOUANI LHOUSSAIN15842

 ......................................................................................... ARTELIER GALLERY15842

 ....................................................................................................AB LIGHTING15842

 ............................................................................. LA PERLE COMMERCIALE15842

 ................................................................................................ DEJA VU FOOD15841

 ................................................................................................................. 15841كافي اب 

 ........................................................................................... «TIRSS TRAVAUX»15841

 .......................................................................................... LAMANE SOLAMA15842

 ..............................................................................................BEST INFO TECH15842

 ........................................................................................................... 15842بروكو تمود

 ......................................................................... STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR15842

 ................................................................................................ATM BUILDING15842

 .................................................................................................................  2SIE15843

 .................................................................................. RAM CONSTRUCTION15843

 ................................................................................ PEPINIERE ADDAMANA15843
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 .......................................................................................... MAFRICA GLOBAL15844

 ................................................................................................... PRADORIENT15844

 ............................................................................................................... BNY 4515844

 ......................................................................... STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR15845

 .................................................................................................. IEN CASA ECO15845

 .........................................................................STE Mallorca clean SARL AU15845

 ............................................................................................................... VICTUS15846

 .................................................................................................. ISRAE ORIENT15846

 .......................................................................AUTO ECOLE AFRA DRAIVER15846

 .................................................................................................AMANPROMO15846

 .................................................................................. SWEET CAFE CREPERIE15847

 .................................................................................................YOUPAD CLUB15847

 ....................................................................................................FRIGO SOSIFI15847

 ........................................................................................ SOUFIANI MARKET15847

 ...................................................................................PARA MARJANE 5MKS15848

 ..............................................................................................................A-TAMZ15848

 ............................................................................................GOOD BUILDING15848

 .......................................................................................HN TIR LOGISTIQUE15848

 .......................................................................................... AL BAHIA PROMO15849

15849اك-ميدتك............................................................................................................ 

 ............................................................................................................... VICTUS15849

 ......................................................................................................... SMATOUR15849

 ........................................................................................... STE SUPERINNOV15852

 ......................................................................................STE LANDA ENERGIE15852

 ...................................................................................................... DAR FATIHA15852

 ..................................................................................... SOCIETE SALI SAKAN15851

 ...........................................................................................MENALINK LEGAL15851

 ......................................................MAROC SOUTERRAIN TECHNOLOGY15851

 .............................................................................ACCESSOIRES BY MANAR15851

 ................................................................................... NETOPIA SOLUTIONS15852

 ................................................................................. INTER LOISIRS HOTELS15853

 ................................................................................................YASSINE FROID15853

 .................................................................................................... TURATHUNA15853

 ........................................................................ AUTO ECOLE LES PALMIERS15854

 .................................................................................................SARAYORK UN15854

 ................................................................................ PRONIX TECHNOLOGY15854

 .............................................................. ENTREPRISE STEVE DE TRAVAUX 15855

 .................................................................SOCIETE IMMOBILIERE NELLY II15855

 ............................................................................................. DAKHLA ESCAPE15856

 ....................................................................................................CONTRASUD15856

 ........................................................................................................... IN METAL15856

15856غغ تي بي بوبيناج................................................................................................... 

15857تيرالفين................................................................................................................. 

 ....................................................................................................CONTRASUD15857

 ....................................................................................................CONTRASUD15857

 .........................................................................................MASTER BUILDERS15857

 .....................................................................................................PARA SIHAM15857

 ........................................................................................... KINO FORCE TOP15858

 ........................................................................................DOUBLE A CONFEX15858

 .............................................................................................................AMARIN15858

 ..........................................................................................................FES NOTIF15858

 ..........................................................................PASCAL TRAVAUX SARL AU15859

 ..............................................................................................................MY-BPO15859

15862اماني فور من........................................................................................................ 

 ................................................................................................. 15862ب ج ب ستراتيجي

 ..... «SOCIETE FETTAH D’ALIMENTATION Par abréviation «SOFALIM15862

 .............................................................................................ACT EDUCATION15862

 ....BUREAU D›ETUDE TECHNIQUE ET ASSISTANCE OURY « BETAO»15861

 .. CENTRE EDUCATIF CANADIEN, LES PERLES DE L›ENFANCE PRIVE15861

 ................................................... STE AUTO ECOLE SIDI GHANEME SARL15861

 ............................................................................................................AGROYIS15862

 .. CENTRE EDUCATIF CANADIEN, LES PERLES DE L›ENFANCE PRIVE15862

 ............................................................................................CARRE MAGIQUE15862

 ................................................................................ INDUSTRIE MOGADOR15863

 ..................................................................................DETROIT SPARE PARTS15863

 ...................................................................................................M2 PROJECTS15863

 ........................................................................................SONEXIA BUSINESS15863
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 ............................................................................................MORYAY BARBER15864

 .............................................................................................. ALUMINIUM.F.F15864

 ........................................................................... EL OUARGUI IMMOBILIER15864

 ..................................................................................STE HUILERIE HADANE15864

 ..................................................................................STE ACTIKIDS SARL AU15865

 ............................................................. RADIOLOGIE HAY MOHAMMADI15865

 ..............................................................................................STE ANFID MINE15865

 ........................................................................STE SPLENDIDE PARCS AGRI15866

 .................................................................................................STE MEH CARS15866

 .............................................................................................................DRI MET15866

 ................................................................................................... 15867برال اكس-شونج

 ........................................................................................EL ALLOUI EXPRESS15867

 .......................................................................................................HAFAD CAR15867

 ........................................................................................... DAKHLA SQUARE15867

 .......................................................................................................INSURKOM15868

 ....................................................................................................VEGA INVEST15868

 .......................................................................................................SIGMA DAK15868

 .......................................................................................................SIGMA DAK15868

 ...................................................................................................... CM7 BEACH15869

 ....................................................................................SOCIETE TAGRZIMTIE15869

 ........................................ PERFORMANCE FROID SAHARA SUD «PFSS»15869

 .............................................................................................. DAKHLA NABAT15872

 .......DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER SARL AU15872

 ................................................................................ MASYLIA COSMETIQUE15872

 ....................................................................................................... ALMA PLAC15871

 ...........................................................................................ELECTRO JAADNA15871

 .................................................................................................MERCATO CAR15871

 .................................................................................................. ALIGRIN TRAV15871

 ............................................................................................ BALHAJ MARCHE15872

 ............................................................................................ZARAFA CONSEIL15872

 .................. CLINICAL HEALTHCARE AND INNOVATION FOR AFRICA15872

 ............................................................................................ BALHAJ MARCHE15872

 ..............................................................................................................CHAYLA15873

 ............................................................................................... ALTUN SONDAJ15873

 .................................................................................TRANS ABOU YOUSSEF15873

 .............................................................................................................. TAFIPAL15873

 ...........................PRODUCCIONES Y EXPORTACIONES AGROSEVILLA15874

 ...........................................................................................ROFAIDAA TRANS15874

15874لعرج برومو........................................................................................................... 

 .................................................................................PRO & WISE ADVISORY15874

 ..............................................................................................NMRB SERVICES15875

15875داري 2222........................................................................................................... 

 ......................................................................................................2S SERVICES15875

 .....................................................................................................MENUMAKA15875

 ............................................................................................AZA PETROLEUM15876

 .........................................................................................ABDELHASS IMMO15876

 ..................................................................................... FABRICATION ÉVENT15876

 .........................................................................................................MARSONS15877

 ...................................................................................................INSPIRE PARK15877

 .......................................................................................SIXFOLD RESEARCH15877

 .............................................................................................................WACKER15877

 ................................................................................................... SIAL MOMED15878

 ......................... CABINET ASSALAM DE RÉÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE15878

 ................................................................................................. ADYS SARL AU15878

 ..............................................................................................................HAZDIK15878

 SAHARA 3 SERVICES RESTAURATION ALIMENTATION &

 ..........................................................HEBERGEMENT S.A.R.L d’A.U15879

 ................................................................................................. ADYS SARL AU15879

 ....................................................................................... NABTAT AL BARAKA15879

 .......................................................................... ALKHAWARIZMI SERVICES15882

 ..................................HORIZONS COMPETENCES HOTELIERES ‹PRIVE15882

 ................................................................................ YAMED EDUCATION 2215882

 ................................. SOCIÉTÉ NUMIDIA DE COMMERCE ET SERVICES15882

 .................................................. HM REAL ESTATE PROMOTER KENITRA15881

 .....................................................................................................AKDIM ANIR15881

 ..........................................................................................HA & MA RED CAR15881

 ............................................................................................ECOLE MAKARIM15881

 ................................................................................................................ZEDAK15882



صفحة صفحة

15733 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 .............................................................................................6MONTH IMMO15882

 ......................................................................................................KOMO FISH15882

 ........................................................................................HOLDING KOUBAA15883

 ...........................................................................................AFAF TRANSPORT15883

 ......................................................................................... FIANSO SOUS CAR15883

 .....................................................................................MEDI QUEST GROUP15883

 .......................................................................................................... 15883مسفيوة بوا

 .......................................................SOCIETE NOUR-ELHANAE AGRICOLE15884

 ...................................................................................................ABRAJ BOMIA15884

 ..........................................................................AKKON SHIPPING MAROC15884

15884كولدن ايفر كلين.................................................................................................. 

 ..................................................................................................... AFRICASSUR15885

 ..................................................................................................... AFRICASSUR15885

 ........................................................................................... MIROIR SERVICES15885

 ....................................................................................Fiestacafé équipement15885

 ..................................................................................................... AFRICASSUR15886

 ................................................................................................................. 15886كاتينات

 ....................................................................................................PREST IMMO15886

 ....................................................................................................FOX FREIGHT15886

 .................................................................................................NAOUAR CAFE15886

 ................................................................................................AFTER HOUSSE15887

 .................................................................................... LAATI OPTIC SARL.AU15887

 ...................................................................................................MAMA NOUR15887

 ...................................................... PRIVATE SECURITY ATLANTA CENTRE15887

 .............................................................................. MAC’CAESAR’S15888 ماك سيزار

 ...........................................................................WELCO DEVELOPPEMENT15888

 .......................................................... WELCO DEVELOPPEMENT SARLAU15888

 .......................................................................................................TikTok SARL15888

 .............................................................................................. 15889تماديت كار ش.ذ.6.

 ................................................................... LAHLOU ALAOUI REAL ESTATE15889

 ...............................................................................................ECO LIVRAISON15889

 .................................................................................................. G.A LIGHTING15892

 ...................................................................................STE CENTRE DE L’OEIL15892

 .................................................................................................AAKAR INVEST15892

 STE CONSEIL INGENIERIE ETUDES ET DEVELOPPEMENT SARL (AU( 

 ........................................................................................................CIED15892

 ................................................................................... 15891سيرفيس النجمي إي فيس

 ..................................................................... 15891فيفروس إي ريبوبالسيونيس سمير

 ...........................................................SOCIETE IMMOBILIERE SOULAIMA15891

 ............................................................................................................MED BAT15891

 ............................................................................................................. SPB.RUS15891

 ....................................................................................................... STE AG-TSD15892

 .........................................................................ZIRACHIM MULTI SERVICES15892

 .........................................................................ZIRACHIM MULTI SERVICES15892

 ...........................................................................................GREEN LACH-HEB15892

 ............................................................................................ NASLOC SARLAU15892

 ...................................................................EXPLOITATION AGRI-HANANE15893

 ........................................................................................................ SOPHIACO15893

 ....................................................................................SWAP SURVEILLANCE15893

 ............................................................................................................MED BAT15893

 ....................................................................................SWAP SURVEILLANCE15894

 ........................................................................................................ EXTRASSIN15894

 ......................................................................................... BELHAMRA TRANS15894

 ......................................................................................... BELHAMRA TRANS15894

 ............................SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZEITOUN15894

 ............................................................................................................MED BAT15894

 ............................SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ZEITOUN15895

 .....................................................................................................ISSKANCOM15895

 .............................................................................................. R.C.H BUILDING15895

 ................................................................................................ AZAHRA AUTO15895

 .............................................................................................................CJ PARTS15896

 ......................................................................................................... UNIACOM15896

 ..................................................................................................... LOYO PRINT15896

15897ريماس كلوذين...................................................................................................... 

15897غمانة إمو نور........................................................................................................ 

 ............................................................................................ PRO BTP MAROC15897

15897ر�سى جا................................................................................................................ 

 .............................................................................. STE BAHIA FISH SARL AU15898
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 ..........................................................................................................................M15898

 .................................................................................................... 15898كليميرو ش 6.6

 ........................................................STE RAHMA BEN MASOUD SARL AU15899

 ..........................................................IMMOBILIERE RIYAD ALNOUR - S.A15899

 ...................................................................... BAROMAD IMPORT EXPORT15899

 ........................................................................................................RESTOZAN15899

 ............................................................................BANKIO IMPORT EXPORT15922

 ............................................................................................................... VICTUS15922

 ........................................NUMIDIA DE COMMERCE ET SERVICES SARL15922

 ...................................................................................................MAK DOUG›S15922

 ............................................................................................STE SAYEF METAL15921

 ........................................................................................... HATRAKING s.a.r.l15921

 .......................................................................................... IPRO MESSAGERIE15921

 ..........................................ROUTE AUTO ROUTE ET TRAVAUX PUBLICS15922

 .....................................................................................PRESTICOM SARL AU15922

 ..........................................ROUTE AUTO ROUTE ET TRAVAUX PUBLICS15922

 ...................................................................................................... Ö VERDURE15922

 ...................................................................... STE RESIDENCE KECH RADIA15922

 .................................................................................... OMNIPROD SARL AU15923

 ............................................................................................VENATO SARL AU15923

 ................................................................ STE MARRUECOS TRANSPORTE15923

 ................................................................................................................ SAADA15924

 ......................................................................................... BAGH SD SARL AU 15924

 ........................................................................................................... LM DARB15924

 ................................................................................................... HAMDI PALM15925

 .......................................................................................................PETROMAG15925

 .........................................................................................................GLOBAL BI15925

 ..........................................................................................................AL JINANE15925

 ......................................................................................................L›EQUIPEUR15926

 ......................................................................................INTERNO CREATION15926

 ..........................................................................................................SWISTRAV15926

 ..........................................................................................H2M-IMMOBILIER15926

 ................................................................................................................FIDIATI15927

 ...............................................................................................................JAZITEC15927

 ............................................................................................................. VILAMIX15927

 ................................................................................................ SAND AND MY15928

 ......................................................... PATISSERIE BOULANGERIE AMIZAG15928

 .................................................................BOUSTANI & ELFATH BUILDING15928

 ............. SOCIETE DE DIALYSE ET DE MALADIES RENALES DE TIZNIT15929

 .......................................................................... STE J›BILAT GARDIENNAGE15929

 ....................................................................................................BATA GUARD15929

 ................................................................................................STE IMMOSTAF15929

 ................................................................................................................. 15912صديد 

 ..............................................................................................PRO BUREAUX 815912

 ...............................................................STE AYOUBI SAHRAOUI SARL AU15912

 .............................................................................................................EIGHT-Id15911

 .................................................................................CHAHBOUNI CAPITALE15911

 ..........................................................STE FOURAGE FAID SIDI BENNOUR15911

 .................................................................................................................  ISEL I15911

 .................................................................................... LC BETON CHAOUEN15912

 .................................................................................................................  S2AC15912

 .................................................................................................. LUXURY CAKE15912

 ..................................................................................................GREENTHERM15912

 ...............................................................................................EL GHARB FRITE15913

 .....................................................................MAROC MAGIC CAR SARL AU15913

 ........................................................................................BINAYAT AADNANE15913

 ................................................................................................... ADNANE CVT15913

 ................................................STE THE BROTHERS BARBER SHOP SARL15914

15914كروب س.6........................................................................................................... 

 ................................................................................................ TRANS MARFIL15914

 ................................................................................................................ ELMIRI15915

15915املدرسة الخاصة امل الغد................................................................................... 

 ......................................................................................... 15915برومو بال ميك طغاف

 ............................................................. GROUPE SCOLAIRE PRIVE AMINA15916

 ......................................................................MERY CREATIVE PUB DESIGN15916

 ......................................................................................BENZ - LOC SARL AU15916

 ............................................................................ALUCANTE SARL AU 15916شركة

 ................................................................................................................. 15917لوكابري
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 ........................................................SOCIETE LEJAINE FASHION-SARL AU15917

 ............................................................................ TALHAOUI CARS SARL AU15917

 .................................................................................. THE ECHAM EL AMINE15917

 .................................................................................(AMAVI (EX KUTLUSAN15918

 ........................................................ NOBLE CUISINE ET AMENAGEMENT15918

 .......................................................................LOCATION AUTO EL AYACHI15918

 ..............................................................................................TALHAOUI CARS15918

 .................................................................... GOLD NASSI7A CONSULTING15919

 ..................................................................................................GREENTHERM15919

 ................................................................................................SOLID NEGOCE15919

 ...............................................................................................OWEL PROCESS15919

 .............................................................. HISTOIRE D›AMOUR BIJOUTERIE15922

 ...........................................................................................ELENOR SYSTEMS15922

 .....................................................................STE HADAR WOOD SERVICES15922

 ........................................................................................................ YAS METAL15922

 ............................................................................................. FRIENDS CASTLE15921

 ............................................................ AKWANIRO TCE RESEAUX DIVERS15921

 ...........................................................................TRANSRAPIDE MAROUAN15921

 ...........................................................................................................GM2 CAR15922

 .........................................................................................................SEMADOC15922

 ....................................................................................WARKETING AGENCY15922

 ................................................................. CENTRE ESTHÉTIQUE AVANCÉE15922

 ............................................................................................. STE Z.F.H TRANS15923

 ........................................................................................STE HJSAHLI TRANS15923

 .................................................................................................................  DFCI15923

 ......................................................................................................... FAT & OSA15924

15924تكنزا ايمو.............................................................................................................. 

15924كونسبت ميديكال باي بنونة................................................................................ 

 ...................................................................................... YAKOUT CONCEPTS15925

 .............................................................................................................. KRIBOX15925

 ............................................................................................FIROX COMPANY15925

 .............................................................................................. DON T SHIRT SL15926

 ......................................................................................... IMMOBILIERE JIRA 15926

 .......................................................................................................... TAZITECH15926

 ..........................................................................................................M&MORE15926

 .................................................................................................THE TASTY LAB15926

 ............................................................................................... ELKINASSE CAR15927

 ................................................................................... GROUPE SECURITE 2215927

 ............................................................................STE: TAWZIE AL MAGHRIB15927

 .............................................................................................MYORDI 15928مايأوردي

 ........................................................................................... FORINUS15928 فورينوس

 ................................................................................KNOWLEDGE SHARING15928

 ...............................................................................HAMZA QUINCAILLERIE15929

 .....................................................................................SAFA QUINCAILLERIE15929

 ......................................................................RESTAURANT VILLA DAKHLA15929

 ......................................................................RESTAURANT VILLA DAKHLA15932

 ............................................................................................................RIAD 12115932

 ...........................................................................NEO MATERIAUX SARL AU15932

 ...................................................... SOCIETE D›INGENIERIE MECANIQUE 15932

 .................... PARAPHARMACIE MOSLIH MED(15931( بارا فارما�سي موصلح مد

 ................................................................................................ FORCETANGER15931

 ................................................................ STE AMRAOUI IKHOUANE SARL15931

 ...................................................................................................... DAR SILSILA15932

 ........................................................................................... KS TECHNOLOGY15932

 ..............................................................................................BAYRA SERVICES15932

 ...................................................................................EL ZATOONA IMPORT15932

 ................................................................................. GLOBAL MOUVEMENT15933

 ................................................................................................................ EGTRH15933

 ............................................................................................... SOTRAMAZIGH15933

 .....................................................................................OUZAOUA TRAVAUX15933

 ................................................................................. KEBIRI MOUTAOUAKIL15934

 ...................................................................................................LES CRISTAUX15934

 ............................................................................. AFTAS CONSTRUCTIONS15934

 ........................................................................................................FADILAT 2515934

 ................................................PROMOTION TOURISTIQUE MOHSSINE15935

 .................................................. LA PROMOTION TOURISTIQUE NEJMA15935

 ..........................................................................................PLATINUM INVEST15935

 ......................................................................................................BONTY DAK15935
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 ......................................................................................... RITAB COMMERCE15936

 .............................................................................. EL GUERGUARATE BARQ15936

 ................................................................................. LIKE AHASNAOUI ELEC15936

 ...............................................................................................EMKR SERVICES15936

 .................................................................................................. TIGDAMANTE15937

 ...........................................................................................SALEMY AGRICOL15937

 .......................................................................................................... DADAMO15937

15938تريد ناف............................................................................................................... 

 .......................................................................................... H.A.S TRANSPORT15938

 ................................................................................................KALIFA PLANTE15938

 .................................................................................................GOUT DU SUD15938

 ............................................................................................................IRACEMA15938

 ....... STE SEBOU ISSAFEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES DES EAUX15939

 ................................................................ SOCIETE BELFASSI-TRANS-EXPO15939

 ..............................................................................SOCIETE TOP STYLNEGO15939

 .................................................................................................ALGHARBAGRI15939

15942شركة تكلمة للتجارة............................................................................................. 

 .....................................................................................................AROAMEDIA15942

 ..................................................................................... MANAZIL ERRAHMA15942

15942شركة شيشة لالشغال......................................................................................... 

 ........................................................................................KHAYRAT AZOHOR15941

 .............................................................................................................LS›KECH15941

 ........ CIC PROJECT MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT15941

 .............................................................................. HAMAMA COSMETIQUE15942

 ................................................... GT TRAVEL enseigne GHANAM TRAVEL15942

 ............................................................................. GREEN BASKET PHARMA15942

 ......................................................................................Société Y.M.A TRANS15942

 ......................................................................................................ABDA RIDER15943

 ....................................................... HOLDING ESCOT TELECOM MAROC15943

 ........................................................................................................... BEST BAG15943

 ..................................................................................................... DMK TRANS15943

 ............................................................................STATION RAKHIS SERVICE15943

 ...............................................................................NETT PRO DAK SARL AU15943

 ............. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KARIMA DU SUD15944

 ............. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE KARIMA DU SUD15944

 ..........................................................................................IDICAM AGRICOLE15944

 .................................................................................SOCIETE DIST ZEOUALI15944

 .................................................................................... PARANORD MADINA15945

 BUREAU D’INGENIERIE D’ETUDES STRUCTURE &TOUT CORPS

 ....................................................................................................D’ETAT15945

 ....................................................................................... RM2W TRANS SARL15945

 ........................................................................................................ ORIA CARS15946

 .................................................................................SCANDIMAR NEGOCES15946

 .......................................................................................«EATQUICK›S« 15946شركة

 .............................................................................. SERVICE RAPIDE ERRABII15946

 ....................................................INSTITUT AMBASSADEUR PRO PRIVEE15947

 ........................................................................................................... NARAGRI15947

 ........................................................................................................MK SMART15947

 ................................................................................. BATIMENT ROUGE BTP15948

 ...........................................................................FIDUCIAIRE NASR EDDINE15948

 .......................................................................................................... 15948باليا ماخيكا

KM TPTS15948 ك 6 تبتس.......................................................................................... 

 ....................................................................................................AFOPES SARL15948

 ....................................................................................OASIS TECHNOLOGIE15949

 ........................................................................................................ ORIA CARS15949

 ..............................................................................LA MAROCAINE DES ASP15949

 .......................................................... ONE GOAL MANAGEMENT AFRIKA15952

 .....................................................................................STE BELCHNAN SARL15952

 .........................................................................................................PRIMACAR15952

 ............................................................................................ LIVRILIA SARL AU15952

 ........................................................................................................ CHEZ MAX15951

15951الشكاكة بياس غوطو............................................................................................ 

 ....................................................................................................... INDUSELEC15951

15952مالغا فيأبي كاغ..................................................................................................... 

 ....................................................................................................... STE FERARE15952

 ............................................................................................... «SERRAJ OBBG»15952

 ..................................................................................................ORIZ NEGOCE15952

 ..................................................................................... DOMAINE AFRIQUIA15953



صفحة صفحة

15737 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 ............................................................................................K&K DENTAL LAB15953

 ................................................................................................. FOTIS FORAGE15953

 ..............................................................................................BROW NAIL ART15954

 ....................................................................................AIT NACHITE TRAVAIL15954

 ....................................................................................... KHAIRAT MGOUNA15954

 ................................................................................................... TFO ASTUCES15954

 ........................................................................................................SCAN PLUS15955

 ................................................................................................................ 15955سوميبن

 .......................................................................................MGOUNA SERVICES15955

 ..................................................................................................TAMONT GAZ15956

 ...................................................................................................... AIT BRAHIM15956

 ....................................................................................................... QUALIMAG15956

 ................................................................................................... HYDRO PATH15956

 ................................................................................................... DIGICOMLAB15957

 ..............................................................NATURAL BIOLIFE PRODUCTION15957

 ........................................................................................................... WMCOM15957

 .......................................................................B.T 2S IMMOBILIER SARL AU15958

 ....................SOCIETE MAROCO-TURQUE DE RESTAURATION SMTR 15958

 ................................................................................................ARTS PROGRES15958

 ........................................................................................................ BIO LOCAL15959

 ................................................................................................................. 15959اكينور 

15959شركة تأمينات األمة............................................................................................. 

 ........................................................................................................HAJ BABOR15962

15962باتي4ريومف......................................................................................................... 

15962دار بوسيف.......................................................................................................... 

 ......................................................................................................2GO INVEST15962

 .......................................................................AUTO-ECOLE ALHOURIYATE15961

 ................................................................................................. GRN TRAVAUX15961

 ..................................................................................... STE ENVMB SARL AU15961

15962عمراتي صوليغ...................................................................................................... 

 ............................................................................ LHAOUZ GÉNÉRAL AUTO15962

 ............................................................STE RGAIBI EXCELLENCE TRAVAUX15962

 ................................................................................................. VICIA GROUPE15962

 .............................................................STE INVESTISSEMENT AL JID SARL15963

 .......................................................................................DETROIT ADVISORY15963

 ....................................................... STE ABDOTAHA IMMO DIVERS SARL15963

 .........................................................................................................SEA BERRY15963

 ............................................................................................... SINAFIA TOURS15964

 ..........................................................................................ZAKARIA PERLUXE15964

15964مبدع بريفي........................................................................................................... 

 ................................................................................................... RKIANOTRAV15965

 ..........................................................................................EL HAKIMI QOSAY15965

 ...........................................................................SOUFI ART DECO SARL AU15965

 ..........................................................BOGABOGA-ELECTROMECANIQUE15966

 ............................................................................. MIMA PREMIUM FOODS15966

 ......................................................................BOGA-ELECTROMECANIQUE15966

 .............................................................................................................. AFABUS15966

 ........................................................................ MALIKABOU ENGINEERING15967

 ....................................................................................................... 15967فيني بروسيت

 .................................................................................................SAHARA GROS15967

 ..............................................................................................AMWAJ SAHARA15967

 ...................................................................................................... ALMA CASH15968

 ................................................................................. AJM FINANCE GROUPE15968

 .......................................................................................EVENCY MOROCCO15968

 .................................................................. MEDICAL SERVICES COMPANY15968

 ...................................................................................CISNEROS COMPLEXE15969

 ...............................................................................................................IMANIR15969

 .......................................................................................BRIVIA IMMOBILIER15969

 .............................................................................................. IHBI HORIZONS15972

 ....................................................................................................SAHA TOURS15972

 .........................................................................................SAND DUNE AUTO15972

 .............................................................................. ECOLODGE DE LA DUNE15972

 ............................................................................................................... GAGEN15971

 .......................................................................................................MORGIANE15971

 ................................................................................COSMETICS BY RIHANA15971

 ...................................................................... CARTHAGE TOLE INDUSTRIE15972

 ............................................................................. MOUFADDAL AUTO CAR15972
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 ENTREPRISE MAROCAINE DES OUVRAGES, DES VOIRIES, DES

 .... «INFRASTRUCTURES ET DES AMENAGEMENTS «EMOVIA15972

 .............................................................................PHARMACIE RABHA MEK15973

 ........................................................................SECRET ISLAND LOGEMENT15973

 ..................................................................................... SEHATY HOME CARE15973

15974الشهبوني الفتح.................................................................................................... 

 ...................... 15974الشركة الخاصة للتجارة والخدمات الدائمة - اس بي ان اس بي.

 ............................................................................................... MAIZE NORDIC15974

 ................................................................................................................SALGRI15975

 .............................................................STE EL MOUTAANI CARS SARL AU15975

 ........................................................................................................ERIS VALUE15975

 .........................................................................................LIOUZRHI SERVICE15976

 .......................................................................................... BOUNIT TRAVAUX15976

 ......................................................................................... H.A MULTISERVICE15976

 .............................................................................. BLOWPACK INDUSTRIES15976

 ............................... MOUNARIM IMMOBILIER ET EQUIPEMENT SARL15977

 ...................................................................................... AMT NETT SERVICES15977

 .................................................................................................BEAUTY SEVEN15977

 ..............................................................................................OUDILID TRANS15977

 ............................................................................ ADML TRAVAUX SARL AU15978

 ..................................................................................... NAIMOCOLLECTION15978

 .......................................................................................................... ِفيست
ْ
ن

َ
َوا غ

ُ
15978ن

 ...................................................................................GOLD PANNAEU BOIS15979

 .................................................................................CERAMICA LA PALOMA15979

 ................................................................................................ GOLDEN BEAN15979

 .....................................................................................DADES DE BIEN ETRE15979

 ....................................................................................... TIFAWT TRANSFERT15982

 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MANUTENTION»

 ............................................................................................. «ATCOMA15982

 ........................................................................................... JMTI IMMOBILIER15982

 ...................................................................OMARSOFIA CONSTRUCTION15982

 ............................................ Societe de Chasse Touristique BIR GETTARA15982

 .............................................................STE BACHKI TRAV 15981شركة بشكي تراف

 ...........................................................................................IRIS ZOOM OPTIC15981

 ............................................................................................................ NAFSTYL15981

 ..........................................................................................................RSRPLAST15982

 ........................................................................................................ST.GLOBAL15982

 .................................................................................................. STE AMIS ADR15982

 ............................................................................................................ IMHANA15982

 ......................................................................WORLD EMISSION SERVICES15983

 ............................................................................................CABINET EDUCTS15983

15983غطلس كرين غروما................................................................................................. 

15984راتينا استوديو...................................................................................................... 

 ...................................................................Sté ECONOMIE BATIMENT sarl15984

 ....................................................................................... STE RIF MACO SARL15984

 ........................................................................................... STE RAYHANORD15984

 ........................................................................................... STE RAYHANORD15984

 ........................................................................................... STE RAYHANORD15985

 ........................................................................................... STE RAYHANORD15985

 .......................................................................... 15985دو آمبیسیوز یوت سنتر ش.6.6

 ................................................................................................... la casa de abel15985

 .............................................................................................JEBEL GIBRALTAR15986

 ............................................................................................................FRIC DAY15986

 ...........................................................................................................FAHSI SEL15986

 ............................................................................................. STE MEDOCONS15986

 ............................................................................................. PRODIMEDIC SA15986

 ........................................................................................ LOCAR BORJ BLADI15987

 ................................................................................................IMS INDUSTRIE15987

15987خديجة بيتون....................................................................................................... 

ALTI VERRE15988 ) غلتي فير(....................................................................................... 

 ................................................................................. AFRICFA IBHAR INVEST15988

 ....................................................................................... HAMMADI FISHING15988

 ................................................................................................................AGRUB15988

 .................................................................................... MOUSSEF LOGISTICA15989

 ...........................................................................STE ALAMI BRO-CAR-SARL15989

615992.ت.ن شيمي........................................................................................................ 

 ............................................................................................Société SUPREMA15992

 ........................................................................................ STE BEAUTY NEEDS15992
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 ...........................................................................................AGGLO ASSAKALI 15992

 ...................................................................STE TWIN LAND CITY-SARL-AU15991

 ........................................................................................................ECAPTELEC15991

 ..................................................SOCIETE ABDERRAHMANE FOOD SARL15991

 ........................................................................................BRAVO NOVEMBER15992

 ............................................................................................. 15992صوفي غدجان�سي تور

 ...............................................................................................LAVAGE LAMIAE15992

 .......................................................................... STE KAJJAJ TRANS SARL AU15993

 ..........................................................................STE LACTANTIUM SARL AU15993

 ..........................................................................................................CONSTRIF15993

 ................................................................................................... AGRICORIAM15993

 ........................................................................................................MEGAMAQ15994

 ..................................................................................................... LINAZOHRA15994

 ..............................................................................STE FAKHAMA SECURITE15994

 .....................................CENTRE EL BEKKAOUI D›IMAGERIE MEDICALE15995

 .........................................................................................OUSSAMA MOTOS15995

 ..................................................................T.L MANAGEMENT 15995تل مناجمانت

 .................... PRET A PORTER NOUJOUME615996املالبس الجاهزة لالرتداء نجو

 ..................................................................... SAHARA FOODS SOLUTIONS15996

 ....................................................... SOCIETE THERMO ENERGIE EL AMRI15996

 .......................................................................................... RENTING ROVERS15996

 ............................................................................................ZAHRA SAMMAK15997

 ............................................................................................BUREAU GADGET15997

 ........................................................................................KGMP IMMOBILIER15997

 ............................................................................................... Cleankech SARL15997

 ....................................... STE Etabblissement prive AMIS MONTESSORI15997

 .............................................................................................................. ERATEN15998

 ............................................................................................. FARISSI GROUPE15998

 .............................................................................................................. ERATEN15999

 ..................................................................................... LE MONACO PALACE15999

 ..................................................................................... BROCOLI DATA SARL15999

 ..........................................................................GLOBAL TECH SOLUTIONS15999

 .......................................................................................................ELECROBAT16222

 ..................................................................................... ABIYAS CAR SARL AU16222

 ....................................................................................................... DL FORAGE16222

 ....................................................................................................BOOSTCAMP16222

 .................................................................................................HUILE SAHARA16221

 ................................................................................... CASTI POISSON FRAIS16221

 ..................................................................................................... AHL GAIROF16221

 PRODUCTION DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES ET

 .................................................INGENIERIE INDUSTRIELLE (PT3I(16221

 .........................................................................................................PRINT LOT16221

 ................................................................................................. JKARII MONEY16222

 .................................................................................................PEP›S HABIBAT16222

 ............................................................................................................ASSECUR16222

 ............................................................................ NEAR COMMUNICATION16222

 ...........................................................................................................SLOOOW16223

 .........................................................................................................KARIMELK16223

 ...........................................................SOCIÉTÉ AGRICOLE DES CHIADMA16223

 ....................................................................... 16223اصل تجاري )فسخ عقد التسيير(

 ...................................................................................... PLANTATION NORD16223

 ...............................................................................................LARA COUTURE16224

 ..........................................................................................................PASARELA16224

 ..........................................................................................................PASARELA16224

 ................................................. LIBRAIRIE MOUSTASLIM - 16224مكتبة مستسلم

 ................................................................................................... RAHMOUNIA16225

 .........................................................................ETHNO TOURS MOROCCO16225

 ......................................................................................... OMNICAP 16225اومنيكاب

 ............................................................................................... NEW TRAMDEC16225

 COMPTOIR DE L›ISOLATION فونيك  إ  طغميك  ليزوالسيو  دو  كون4وار 

 ........................................................... THERMIQUE ET PHONIQUE16226

 ........................................................................ STE EL HAISSOUFI HUILERIE16226

 ...............................................................................................................TRASAY16226

 ................................................................................................ MALYKA AUTO16226

 ..........................................................................................................PASARELA16227

 ..........................................................................................................PASARELA16227

 ........................................................................................ MOUHOUB TRANS16227

 ....................................................................................ECC SERVICE SARL AU16227
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 .........................................................................................CITY BLEU TANGER16228

 ................................................................................................. 16228فيول الين ماروك

 ........................................................................................................... MIFACOP16228

 ....................................................................................................SOTRADIVEN16228

 ................................................................................... DAKHLA BOUKHOUR16228

 .....................................................................................................K A H TRANS16229

 ........................................................................................ LEAP INNOVATION16229

 .........................................................................................STE GUALDAMANE16229

 ............................................................................................ D.N IMMOBILIER16229

 ............................................................................ECLAT MAISON ِميزو 
ْ
ط

َ
ال

ْ
16212ِإك

 ..............................................................................................................TRULIFE16212

 II. - إعالنات قضائية

 ..................................................................................... 16211املحكمة التجارية بوجدة

16211املحكمة التجارية بمراكش................................................................................... 

 ........................................................................ 16213املحكمة التجارية بالدار البيضاء

16217املحكمة التجارية بمكناس................................................................................... 

16217املحكمة التجارية ب4نجة..................................................................................... 

16218املحكمة التجارية بالرباط.................................................................................... 

16219املحكمة التجارية بأكادير..................................................................................... 

16221املحكمة االبتدائية باملحمدية.............................................................................. 

16221املحكمة االبتدائية بسوق غربعاء الغرب.............................................................. 

 ...................................................................................... 16221االبتدائية بوادي الذهب

 ................................................................................ 16221املحكمة االبتدائية بخريبكة

16222املحكمة االبتدائية ببني مالل............................................................................... 

 .................................................................................... 16223املحكمة االبتدائية بتمارة

16223املحكمة االبتدائية بالرباط.................................................................................. 

 ............................................................................ 16223املحكمة االبتدائية بايمنتانوت

16223املحكمة االبتدائية بالخميسات........................................................................... 

 ................................................................................... 16224املحكمة االبتدائية بآسفي

 .................................................................................. 16224املحكمة االبتدائية بصفرو

 ...................................................................................... 16224ممكمة االستئناف بتازة

 III. - إعالنات إدارية

16227وكالة الحوض املائي لسبو .....................................................................................

16232مجموعة العمران .................................................................................................

16237جامعة القا�سي عياض بمراكش............................................................................

16241جامعة الحسن األول بس4ات...............................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسو6 يلغي ويعوض مشروع املرسو6 املنشور 

يعلن  الذي   2222 غأس4س   5 بتاريخ   5623 عدد  الرسمية  بالجريدة 

غنه من املنفعة العامة تأمين وتزويد مدينة تارجيست واملراكز املجاورة 

لها بإقليم الحسيمة باملاء الصالح للشرب وتنزع بموجبه ملكية الق4ع 

16243األرضية الالزمة لهذا الغرض.....................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسو6 يلغي ويعوض مشروع املرسو6 املنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 5623 بتاريخ 5 غأس4س 2222 الذي يعلن غنه 

من املنفعة العامة تأمين التزويد باملاء الصالح للشرب ملدينة تارجيست 

الق4ع  ملكية  بموجبه  وتنزع  الحسيمة  بإقليم  لها  املجاورة  واملراكز 

16252األرضية الالزمة لهذا الغرض.....................................................................

املرسو6  مشروع  ويعوض  يلغي  الذي  مرسو6  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5623 بتاريخ 5 غأس4س 2222 يعلن غنه 

من املنفعة العامة تأمين التزويد باملاء الصالح للشرب ملدينة تارجيست 

الق4ع  ملكية  بموجبه  وتنزع  الحسيمة  بإقليم  لها  املجاورة  واملراكز 

16256األرضية الالزمة لهذا الغرض.....................................................................

تزويد  العامة  املنفعة  من  غنه  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

مركز تافراوت والدواوير التابعة لدائرة تافراوت باملاء الصالح للشرب 

بالجماعة الترابية تاسريرت بإقليم تيزنيت وتنزع بموجبه ملكية الق4ع 

16266األرضية الالزمة لهذا الغرض ...................................................................

تزويد  العامة  املنفعة  من  غنه  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

مركز تافراوت والدواوير التابعة لدائرة تافراوت باملاء الصالح للشرب 

بالجماعة الترابية تارسواط بإقليم تيزنيت وتنزع بموجبه ملكية الق4ع 

16267األرضية الالزمة لهذا الغرض....................................................................

تزويد  العامة  املنفعة  من  غنه  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

مركز تافراوت والدواوير التابعة لدائرة تافراوت باملاء الصالح للشرب 

بالجماعة الترابية ايت وافقا بإقليم تيزنيت وتنزع بموجبه ملكية الق4عة 

16268األرضية الالزمة لهذا الغرض....................................................................
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تزويد  العامة  املنفعة  من  غنه  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  وضع  عن  إعالن 

مركز تافراوت والدواوير التابعة لدائرة تافراوت باملاء الصالح للشرب 

بالجماعة الترابية افال اأير بإقليم تيزنيت وتنزع بموجبه ملكية الق4ع 

16269األرضية الالزمة لهذا الغرض....................................................................

بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  غن  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

وتنزع  فاس  بعمالة  النقبي  بعين  العلوي  العربي  بن  مممد  إعدادية 

16272بموجبه ملكية الق4ع األرضية الالزمة لهذا الغرض ...............................

 5658 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسو6  ملشروع  تعديلي  استدراك 

باإلعالنات  الخاصة   )7573 )الصفمة   2221 غبريل   7 بتاريخ  الصادرة 

تزويد  العامة  املنفعة  من  غنه  واملعلن  واإلدارية  والقضائية  القانونية 

ان4القا  الشروب  باملاء  املجاورة  والدواوير  وال4اووس  مرزوكة  مركزي 

من خزان 365222 املتواجد بجماعة غرفود بالجماعة الترابية الريصاني 

16273بعمالة إقليم الرشيدية..............................................................................

عن  بالتخلي  باإلذن  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

 E68 الق4ع األرضية الالزمة إلحداث الثانوية التأهيلية املرموز لها بالرمز

16274بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر...........................................................

العامة  املنفعة  غن  يعلن  الذي  التخلي  مقرر  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

تق�سي بإحداث مم4ة التصفية وال4ريق املؤدية إليها ومم4ة الضخ في 

إطار مشروع الت4هير السائل بمركز ملوسة بإقليم الفمص - غنجرة وبنزع 

16276ملكية الق4ع األرضية الالزمة لهذا الغرض...............................................

بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  غن  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

إعدادية العال بزواأة بعمالة فاس وتنزع بموجبه ملكية الق4ع األرضية 

16278الالزمة لهذا الغرض .................................................................................

بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  غن  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

بموجبه  وتنزع  فاس  بعمالة  الزنجفور  بحي  هللا  عبد  بن  عالل  إعدادية 

16279ملكية الحقوق املشاعة الالزمة لهذا الغرض ..........................................

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن غن املنفعة العامة تق�سي بتخ4يط 

حدود ال4رق العامة إلحداث طريق عمومية عرضها 15 6 الراب4ة بين 

ذات  لإلدماج  الفالحية  الضيعة  ومشروع   714 رقم  الجهوية  ال4ريق 

الرسم العقاري عدد 9896/ ف الكائنة بدوار بني عالهم بجماعة كندر 

العقارات الالزمة لهذه  سيدي اخيار بعمالة إقليم صفرو وبنزع ملكية 

16282الغاية .......................................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن غنه من املنفعة العامة تثنية 

منشأتين فنيتين وإعداد بناء منشأة فنية على وادي موالي بوشتى عند 

ال4ريق  2 وبناء مدار ملتقى  الوطنية رقم  ال4ريق  522+97 على  ن.ك 

16281الوطنية رقم 2 وال4ريق الجهوية رقم 426 بإقليم شفشاون .................

بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  غن  يعلن  مرسو6  مشروع  ونشر  بإيداع  إعالن 

 - املضيق  بعمالة  الفنيدق  بجماعة  اإلعدادية  الناصري  املكي  ثانوية 

16283الفنيدق وتنزع بموجبه ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض.................

استدراك تعديلي ملشروع املرسو6 املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5381 بتاريخ 

واإلدارية  والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   2215 ديسمبر   16

باملاء آلسفي  املجاورة  الدواوير  تزويد  العامة  املنفعة  عن   واملعلن 

16285املشروب.....................................................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية
زينب ادريسية حمزي

دكتورة في الحقوق ممامية

بهيئة الدارالبيضاء

مقبولة لدى ممكمة النقض

شركة دافيس موشون وحمزي 

افريكا

شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 52.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع املسيرة 

الخضراء زنقة 6 غكتوبر رقم 6 راسين 

22122 الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 416219

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

االستثنائي بالدار البيضاء بتاريخ 15 

ماي 2222، قرر الشركاء ما يلي :

 SCPA من  نقل  على  املوافقة 

DAVIES ET MOUCHON الى السيد 

252 حصة مملوكة  باتريس موشون 

في رغسمال الشركة.

و8   6 البنود  تعديل  على  املوافقة 

من النظا6 األسا�سي للشركة على إثر 

هذا القرار.

املوافقة على تصحيح البند 7 من 

النظا6 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2222 يوليو   28 بتاريخ  البيضاء 

االعالن  مع   832612 رقم  تمت 

بالتعديل املودع تمت رقم 25374.
من غجل مقت4ف وبيان 

املسير

1 P

شركة رياض التوفيق
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد

رغسمالها : 1.622.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 3479 شارع 

الدكتور عبد الكريم الخ4يب، حي 

الوفاق تمارة

السجل التجاري رقم : 114235

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

الغير العادي املنعقد بتمارة بتاريخ 29 

يونيو 2222، تقرر ما يلي :

8222 حصة من حصص  تفويت 

السيد اتمها ال4يب بقيمة 122 درهم 

عبد  سرنو  السيد  لفائدة  للحصة 

الشركة  رغسمال  يصبح  لكي  املجيد 

موزع كاالتي :

 8222  ... ال4يب  اتمها  السيد 

حصة.

 8222 املجيد  عبد  سرنو  السيد 

حصة.

الشكل  تمويل   : الثاني  القرار 

مسؤولية  ذات  شركة  من  القانوني 

ممدودة بشريك واحد الى شركة ذات 

مسؤولية ممدودة.

القرار الثالث : تعيين مدير مشارك 

السيد سرنو عبد املجيد.

القرار الثالث : تعيين مدير مشارك 

السيد سرنو عبد املجيد.

الفصل  تعديل   : الرابع  القرار 

األسا�سي  القانون  من  و12   7  ،6  ،1

للشركة.

القانون  تميين   : الخامس  القرار 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  بالرباط،  التجارية 

 ،2222 يوليو   7 بتاريخ   126268

واملسجل بالسجل التجاري تمت رقم 

.114235

2 P

STE PEINTTARAMAD

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2222 يوليو   14 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

.PEINTTRAMAD SARL ممدودة

وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 

مزغولة  الى  باالضافة  الصباأة، 

كأشغال  غخرى،  مختلفة  غشغال 

الصباأة وأيرها.
رغسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسم 

جميع  الواحدة.  للحصة  درهم   122

الحصص مقسمة كما يلي :

السيد بوكروش عبد العالي يمتلك 

422 حصة.

يمتلك  جمال  بوكروش  السيد 

322 حصة.

 322 تمتلك  امال  مزياني  السيد 

حصة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

من  غي  للشركة  النهائي  التأسيس 

لهذه  التجاري  السجل  وضع  تاريخ 

الشركة.

32 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 
لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

عبد  بوكروش  السيد   : املسير 

 PEINTTRAMAD العالي يسير شركة

SARL ملدة أير ممدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

الذكر  السالفة  الشركة  تقييد  تم   :

للممكمة  التجاري  السجل  بمصلحة 

التجارية بالرباط تمت رقم 161589.
من غجل مقت4ف وبيان

امضاء : بوكروش عبد العالي

3 P

STE INSOUTH
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع العركوب 
رقم 7724/21 الداخلة

موت املرحو6 السيد مممد حمي
وتخصيص حصصه الصحاب 

حقوقها، هبة بين االقارب، تفويت 
حصص، تعيين مسير جديد

بتاريخ  الجماعي  املحضر  بموجب 

الجمعية  غحاطت   ،2222 ماي   13

مممد  السيد  بوفاةالراحل  العامة 
وتقرر   ،2221 غكتوبر   22 في  حمي 

الشركة  رغسمال  في  مشاركته  إسناد 

 INSOUTH SARL، 500 املسمات 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

للمستفيدين كالتالي :

 139  ... حمي  علي  مممد  السيد 

حصة.

 139  .... حمي  إسماعيل  السيد 

حصة.

 84  .... بلغازي  زينب  السيدة 

حصة.
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 69  .... حمي  احسان  السيدة 
حصة.

 69  .... حمي  سكينة  السيدة 
حصة.

املجموع .... 522 حصة.
بلغازي  زينب  السيدة  غهابت 
مجموع 84 حصة من فئة 122 درهم 
من  تملكها  التي  الواحدة  للحصة 
ش.ذ.6.6.،   ،  INSOUTH الشركة 
لصالح  درهم،   122.222 رغسمالها 

السيدة سكينة حمي.
حمي  علي  مممد  السيد  غهاب 
 122 فئة  من  حصة   239 مجموع 
يملكها  التي  الواحدة  للحصة  درهم 
INSOUTH، ش.ذ.6.6.،  من الشركة 
رغسمالها 122.222 درهم، لصالح كل 

من :
 61  ... حمي  إسماعيل  السيد 

حصة.
 131  ... حمي  إحسان  السيدة 

حصة.
السيد سكينة حمي .... 47 حصة.

علي  مممد  السيد  تنازل 
 122 الحصص  مجموع  من  حمي 
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
شركة  من  يملكها  التي  الواحدة 
لصالح  ش.ذ.6.6.،   INSOUTH
 HIMMI MANAGEMENT شركة 

.ET DEVELOPEMENT SARL
رغسمال  فان  سبق  ملا  ونضرا 
درهم   122.222 البالغ  الشركة 
مقسم الى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزعة على النمو التالي :
 322  .... حمي  علي  مممد  السيد 

حصة.
 222  ... حمي  إسماعيل  السيد 

حصة.
 222  ..... حمي  إحسان  السيدة 

حصة.
 222  ... حمي  سكينة  السيدة 

حصة.
 HIMMI MANAGEMNT شركة 
 ET DEVELOPEMENT SARL ....

122 حصة.
املجموع ....... 1222 حصة.

مسيرا  حمي  اسماعيل  عين 

بميت  ممدودة  أير  ملدة  للشركة 

طرف  من  مسيرة  الشركة  غصبمت 

السيدان مممد علي حمي وإسماعيل 

حمي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالداخلة بتاريخ 12 يوليو 2222، رقم 

السجل التجاري 17619.
للخالصة والبيان

فيديكس

4 P

ائتمانية ليكافيسك
مقرها االجتماعي : 18 رياض والد م4اع ق4اع 

2 تمارة

 STE ID ATELIER
D’ARCHITECTURE

SARL AU

ممضر  في  الوحيد  الشريك  قرر 

 22 بتاريخ  االستثنائي  العا6  الجمع 

 ID ATELIER لشركة   2222 يوليو 

ش.ذ.6.6.   ،D’ARCHITECTURE
ذات شريك وحيد، رغسمالها 12.222 

مركز   : االجتماعي  ومقرها  درهم 

االعمال زنقة الروز سكتور 11 مكتب 
رقم 26 حي الرياض الرباط ما يلي :

التي  الحصص  من   %  52 تفويت 

 122 فاتن  الزهري  السيدة  تمتلكها 

ليصبح  غنس  الزهري  السيد  لصالح 

الشريك املسير الجديد للشركة.

غنس  الزهري  السيد  تعيين 

كشريك مسير للشركة وذلك ملدة أير 

ممدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

مسؤولية ممدودة.
وذلك  الشركة  رغسمال  رفع 

رغسمال  في  درهم   92.222 بزيادة 

درهم   122.222 ليصبح  الشركة 

مع  باملقاصة  درهم،   12.222 عوض 

الحساب الجاري للشركاء.

 7  ،6 الفصول  تعديل  تم  وبذلك 

و42 من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
غأس4س   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت رقم 127227.
للبيان والنشر

5 P

STE FORTHERM
SARL AU

تأسيس شركة
 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو 2222، تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

باملواصفات التالية :
 STE FORTHERM  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد
عا6. مقأول   : االجتماعي  الهدف 

رغسمال : 122.222 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى من تاريخ التسجيل.
ابن  شارع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 غكدال الرباط.
ابو  مممد  السيد   : التسيير 

القاسم والسيد غسامة ابو القاسم.

رقم السجل التجاري : 161959.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط، 

تمت رقم 126899.
6 P

 STE HORI D’OR
EQUIPEMENTS

العا6  الجمع  ملدغوالت  تبعا 
يوليو   6 يو6  املنعقد  العادي  الغير 
 STE HORI D’OR لشركة   2222
ممدودة  شركة   ،EQUIPEMENTS
املسؤولية، رغسمالها 122.222 درهم 

تم االتفاق على ما يلي :
 222 تفويت  تم   : تفويت حصص 
الرحيم  عبد  امالح  السيد  من  حصة 

الى السيد املصدياني عبد العزيز.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 
رقم  تمت   ،2222 غأس4س  فاتح 

.8622
7 P

STE VAN BAEST
SARL

الغير  العا6  الجمع  ملدغوالت  تبعا 
 2222 يوليو   6 يو6  املنعقد  العادي 
 ،STE VAN BAEST SARL لشركة 
رغسمالها  املسؤولية،  ممدودة  شركة 
1.415.222 درهم تم االتفاق على ما 

يلي :
 727 تفويت  تم   : تفويت حصص 
الرحيم  عبد  امالح  السيد  من  حصة 

الى السيد املصدياني عبد العزيز.
 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
بتمارة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتاريخ 2 غأس4س 2222، تمت رقم 

.126866
8 P

STE LOCOTRAD
SARL

الغير  العا6  الجمع  ملدغوالت  تبعا 
 2222 27 يوليو  العادي املنعقد يو6 
 ،STE LOCOTRAD SARL لشركة 
رغسمالها  املسؤولية،  ممدودة  شركة 
ما  على  االتفاق  تم  درهم   122.222

يلي :
السيد  وفاة   : بالوفاة  تصريح 
 ،2222 ماي   32 بتاريخ  البرج  احمد 

املالك 52 % من حصص الشركة.
 522 تفويت   : الحصص  تفويت 
احمد  السيد  املتوفى  ورثة  بين  حصة 
حصص  تقسيم  يصبح  وبذلك  البرج 

الشركة كالتالي :
 .... الهالك  زوجة  بزهار  رشيدة 

562 حصة.
البرج ياسر 146 حصة.
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البرج سليمان ...... 146 حصة.
البرج ايمان ........ 73 حصة.

البرج دعاء ... 73 حصة.
تعيين   : للشركة  مسير  تعيين 
وحيدة  مسيرة  بزهار  رشيدة  السيدة 

للشركة ملدة أير ممدودة.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 
بتاريخ 2 غأس4س 2222، تمت رقم 

.126872
9 P

 STE SO ACADEMY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية بشريك وحيد
تأسيس شركة

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  البيضاء،  بالدار   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة بشريك وحيد.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
 STE SO ACADEMY  : التسمية 

.SARL AU
واملرافقة  الدعم   : الهدف 

الجامعية والتدريس.
املقر االجتماعي : 53 زنقة فيصال 
املنار  إقامة  بابيلون،  زنقة  وزاوية 

الثالث بحي املستشفى الدارالبيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في 122 درهم مقسم الى 1222 حصة 
اجتماعية بقيمة 122 درهم للواحدة 

سدد اكتتابها وتوزيعها كما يلي :
 1222  : اع�سي  سكينة  السيدة 

حصة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
عبد العالي اع�سي، ملدة أير ممدودة 
القانون  توقيع  تاريخ  من  ابتداء 

األسا�سي للشركة.
السيد عبد العالي اع�سي والسيدة 
سكينة اع�سي مع اعتماد توقيعها معا 
اإلدارية  والوثائق  العقود  جميع  في 

والبنكية.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

االرباح : يخصم ما قدره 5 % من 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  غجل 

حدود 1/5 من الرغسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تمت  البيضاء،  بالدار  التجارية 

833132 بتاريخ 2 غأس4س 2222.
بمقت�سى مقت4ف وبيان

10 P

STE IMSA TELECOM
شركة ذات مسؤولية ممدودة

تفويت حصص اجتماعية
الزيادة في رغسمال الشركة

العا6  الجمع  مدغوالت  بمقت�سى 

غبريل   11 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2222، تقرر ما يلي :

املوافقة على بيع جميع الحصص 

االجتماعية التي يمتلكها السيد زكرياء 

من  اجتماعية  حصة   252 غي  دراك 

عماد  السيد  لفائدة  درهم   122 فئة 

معنان.

العا6  الجمع  مدغوالت  وبمقت�سى 

يوليو   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2222، تقرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

 122.222 لنقله من  322.222 درهم 

درهم الى مبلغ 422.222 درهم وذلك 

اجتماعية  حصة   3222 إحداث  عن 

ومدفوعة  بأكملها  ممررة  جديدة 

نقدا.

للشركة  األسا�سي  القانون  تميين 

والسابع  السادس  الفصلين  وخاصة 

املتعلقين بالحصص والرغسمال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت   ،2222 يوليو   28 بتاريخ  بسال 

رقم 39369.
للخالصة والبيان

11 P

STE MULTI SERVICE PRIVE
SARL AU

 32 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مارس 2222، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد كما 

يلي :

 STE MULTI SERVICE : التسمية

.PRIVE SARL AU

 122.222  : الشركة  الرغسمال 

درهم.

غلسانديك  ممارسة   : الهدف 

ملجموعات السكنية.

شارع   498 :رقم  الشركة  مقر 

مكتب   1 االسماعلية  رياض  الزيتون 

املتواجد  العمارة  بمارس  خاص 

بال4ابق االر�سي مكناس.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكناس بتاريخ 4 غأس4س 

التجاري  السجل  رقم  تمت   ،2222

رقم 56881.

12 P

عقد التسيير الحر
االصل  على  الحر  التسيير  عقد   

املسجل   ،257144 رقم  التجاري 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

مصحح  البيضاء  بالدار  التجارية 

 ،2222 يوليو   16 بتاريخ  اإلمضاء 

بين  ابرامه   BH62624 بصفته  تم 

للب4اقة  الحامل  الزراك  الحسن 

 BH364971 رقم  الوطنية  التعريف 

الحامل  ميتاق  ايوب  والسيد  مالكا 

مسيرا  الوطنية  التعريف  للب4اقة 

 5 ملدة  املذكور  التجاري  االصل 

فاتح  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

يوليو   31 الى   ،2222 غأس4س 

ضمانة  مع  للتجديد  قابلة   ،2225

122.222 درهم تسلمها  مالية قدرها 

مالك االصل التجاري بشرط ارجاعها 

للمسير املذكور عند نهاية العقد.

13 P

STE GT FOOD
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2222 يوليو   6 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE GT FOOD : التسمية

 122.222  : الشركة  الرغسمال 
درهم.

سبتة  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
إقامة رامي ال4ابق الثاني رقم املكتب 

8 الدارالبيضاء.
استيراد   : االجتماعي  الهدف 
الغذائية  املنتجات  جميع  وتصدير 

والزراعية.
تسويق جميع املنتجات الغذائية، 
السلع  وتوريد  الزراعية،  واالأذية 
املعدات  في  واملعدات  والخدمات، 

الزراعية.
تجارة االستيراد والتصدير لجميع 

املنتجات الغذائية.
تجارة االستيراد والتصدير لجميع 

املنتجات.
غو  حيازة  غو  انشاء  غعم،  وبشكل 
غموال  اي  تشغيل  غو  إدارة  غو  تأجير 
براءات  غو  عمليات  وغي  إنشاء  غو 
اختراع تتعلق بهذه االنش4ة، وكذلك 
والتي  كان،  نوع  غي  من  عمليات  غي 
غو  مباشر  بشكل  مرتب4ة  تكون  قد 
الية  غو  الشركة  بهدف  مباشر  أير 
صلة،  ذات  غو  مماثلة  غخرى  غأراض 
غو من املحتمل غن تسهل توسيعها غو 

ت4ويرها.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
الرغسمال : 122.222 درهم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
الحصص : السيدة غسماء ديوري 

122.222 درهم.
حاملة  ميمادي،  غمينة  التسيير: 
رقم  الوطنية  التعريف  للب4اقة 
D96927، املقيمة في العنوان تجزئة 
الهادي  عبد  شارع   1 فيال  زمورية 

بوطالب الدارالبيضاء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري : 552229 بتاريخ 
19 يوليو 2222.

14 P

STE HA CONNECT
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2222 يوليو   5 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE HA CONNECT : التسمية

سبتة  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
إقامة رامي ال4ابق الثاني رقم املكتب 

8 الدارالبيضاء.
خدمات   : االجتماعي  الهدف 

استشارات تكنولوجيا املعلومات.
ت4وير الكمبيوتر ونشر البرامج.

التدريب.
غخذ غو حيازة غو استخدا6 او نقل 
التجارية  والعالمات  العمليات  جميع 
بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

االنش4ة.
التجارية  االعمال  جميع  إنشاء 
وتأجيرها  وإدارتها  وتأجيرها  وحيازتها 
وتركيبها وتشغيلها لجميع املؤسسات 
والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي من االنش4ة املحددة.
املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 
للشركة في جميع املعامالت املالية غو 
املالية وفي جميع  غو االوراق  العقارية 
الصناعية  غو  التجارية  املؤسسات 
التي قد تكون مرتب4ة بغرض الشركة 
صلة  ذي  غو  مشابه  أرض  غي  غو 
او  امتداداها  تعزز  غن  املحتمل  من 

ت4ويرها.
الكمبيوتر  غجهزة  وبيع  شراء 

والشبكات.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
الرغسمال : 12.222 درهم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
هناد  غمينة  السيدة   : الحصص 

12.222 درهم.

حاملة  هناد،  غمينة  التسيير: 

رقم  الوطنية  التعريف  للب4اقة 

العنوان  في  املقيمة   ،BH531825
بلوك 15 رقم 72 ق ج الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري : 552825 بتاريخ 

26 يوليو 2222.

15 P

STE AMOUKAR FRUITS
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 122.222درهم

مقرها االجتماعي : دكان رقم 1 

تجزئة الوحدة فتح الخير تمارة

تأسيس شركة
 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 يونيو 

مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

ممدودة والتي تتميز بما يلي :

فروي  اموكار  شركة   : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : مأكوالت خفيفة.

بيع الخضر ال4ازجة بالتقسيط.

املدة : حددت في 99 سنة ان4القا 

السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

 1 رقم  دكان   : االجتماعي  املقر 

تجزئة الوحدة فتح الخير تمارة.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

الى  مقسمة  درهم   122.222 مبلغ 

 122 بتمن  اجتماعية  حصة   1222

درهم في حوزة السيدان اموكار حسن 

 522 رشيد  والكبوري  حصة   522

حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

والكبوري  حسن  اموكار  السيدان 
رشيد ملدة أير ممدودة.

الربح  من   %  5 يقت4ع   : الربح 

تكوين  غجل  من  سنة  كل  في  الصافي 

االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 في  بتمارة  االبتدائية 
رقم  تمت  التجاري  بالسجل   ،2222

.136723
16 P

شركة بدا سيكل
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : متجر السباعي 
طريق الولجا رقم 15 اليوسفية 

الرباط
نقل املقر االجتماعي

العادي  أير  العا6  الجمع  قرر 
نقل   ،2222 يوليو  فاتح  يو6  املنعقد 
 1 رقم  متجر  من  االجتماعي  املقر 
الى  الرباط  التقد6  سنبلة  مجموعة 
املتجر حي السباعي طريق الولجا رقم 

15 اليوسفية الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   4 في  بالرباط  التجارية 

2222، تمت رقم 6591.
17 P

STE ZAKMOUN
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 يوليو   27 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تممل  والتي  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE ZAKMOUN  : التسمية 

.SARL AU
.SARL AU : الصفة القانونية

املستورد،   : االجتماعي  الهدف 
الضئيلة،  بالجملة  البيع  التاجر، 

توفير الخدمات التجارة.
رغسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   122

على الشكل التالي :
السيد زكرياء منير 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 45 شارع فرنسا 

شقة رقم 8 اكدال الرباط.
املسير : زكرياء منير.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.162237

18 P

STE P-J & CO.CORPORATE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة
بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 يوليو   27 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تممل  والتي  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE P-J & CO  : التسمية 

.CORPORATE SARL AU
.SARL AU : الصفة القانونية

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
مقأول،  التجارية،  املعلومات 
واستيراد  اإلدارية  االستشارات 

وتصدير.
رغسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   122

على الشكل التالي :
 MAKALA - DIYOUMA السيد 

PRINCE - JUNIOR -1222 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 45 شارع فرنسا 

شقة رقم 8 اكدال الرباط.
 MAKALA - DIYOUMA : املسير

.PRINCE - JUNIOR
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162261
19 P
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STE ZAYAN IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية ممدودة

مقرها االجتماعي : حي االنبعاث 
غكلموس خنيفرة

تأسيس شركة
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو 2222، تم تأسيس شركة ذات 
باملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 STE ZAYAN  : شركة  التسمية 

IRRIGATION
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة.
االنبعاث  حي   : االجتماعي  املقر 

غكلموس خنيفرة.
بال4اقة  السقي  غجهزة   : الغرض 

الشمسية.
 122.222 في  حدد   : الرغسمال 
موزعة  حصة   1222 الى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
عبد املنعم مر�سي ... 522 حصة.

مممد العتماني .... 522 حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
والسيد  مر�سي  املنعم  عبد  السيد 
أير  ملدة  وذلك  العتماني  مممد 

ممددة.
القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالخنيفرة بتاريخ 3 غأس4س 2222، 
السجل  2022/259ن  رقم  تمت 

التجاري رقم 4473.
20 P

STE A6 IMMOBILIER
شركة مساهمة

رغسمالها : 24.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : شارع سيدي 

مممد بن عبد هللا، برج مارينا 2، 
ال4ابق السادس مارينا شوبينج 

سانتر الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 216761 

الدارالبيضاء
التعريف الجبائي رقم : 2265235

بمقت�سى ممضر اجتماع مجلس 
 A6 IMMOBILIER لشركة  اإلدارة 
املنعقد بتاريخ 28 غبريل 2222، تقرر 

ما يلي :

رغسمال  خفض  عملية  معاينة 
الشركة عن طريق امتصاص الخسائر 
درهم   31.572.822 بمبلغ  املتراكمة 
العامة  الجمعية  طرف  من  املقررة 
 12 بتاريخ  املنعقدة  العادية  أير 
من  الرغسمال  بخفض   ،2222 يناير 
92.222.222 درهم الى 58.427.222 

درهم.
رغسمال  خفض  عملية  معاينة 
 34.427.222 بمبلغ  نقدا  الشركة 
الجمعية  طرف  من  املقررة  درهم 
العامة أير العادية املنعقدة بتاريخ 12 
من  الرغسمال  بخفض   ،2222 يناير 
58.427.222 درهم الى 24.222.222 

درهم.
وفقا  األسا�سي  النظا6  تعديل 

لذلك.
باإلجراءات  للقيا6  الصالحيات 

القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222، تمت رقم 831528.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

21 P

 STE SIEMENS INDUSTRY
 SOFTWARE

SARL AU
السجل التجاري رقم : 14279

تغيير اسم الشريك الوحيد
الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 
 ،2222 ماي   25 بتاريخ  الوحيد 
 SIEMENS لشركة  الوحيد  الشريك 
وهي   ،UNDUSTRY SOFTWARE
ممدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
ويقع  درهم،   12.222 رغسمالها 
مقرها الرئي�سي في سال 11.122، سال 
الجديدة، روكاد الرباط سال، حديقة 
واملسجلة   ،B4 عمارة  تكنوبوليس، 
تمت  بسال  التجارية  املحكمة  لدى 

رقم 14279 قرر :
 تسجيل تغيير اسم الشريك الوحيد
،2222 غبريل   8 في  غصبح   الذي 
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE 

 MENTOR من  بدال   LIMITED

.GRAPHICS (IRELAND( LIMITED

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

في  بسال  التجارية  باملحكمة  الضبط 

22 يوليو 2222، تمت رقم 34298.
املسير

22 P

 STE BOUYGUES

 IMMOBILIER MAROC
.S.A

السجل التجاري رقم : 293.115 

الدارالبيضاء

تجديد والية غعضاء مجلس اإلدارة 
وتمويل املقر الرئي�سي للشركة

وفقا ملحضر الجمع العا6 املختلط 

 22 بتاريخ  العادي  وأير  العادي 

شركة  مساهمي  فان   ،2222 غبريل 

 BOUYGUES IMMOBILIER

رغسمالها   ،.MAROC S.A

مقرها  ويقع  درهم،   52.222.222

ال4ابق   ،1 برج كريستال  في  الرئي�سي 

شارع  املارينا،  الدارالبيضاء   ،11

 ،22232 سيدي مممد بن عبد هللا، 

التجارية  املحكمة  لدى  واملسجلة 

بالدار البيضاء، تمت رقم 293.115 

قرروا :

منصب  سنوات   4 ملدة  تجديد 

 ARNAUD للسيد  اإلدارة  مجلس 

 YANN والسيد   BEKART

 JEAN والسيد   BOUCARAUT

.PHILLIPE JARNO

نفس  في  الرئي�سي  املقر  نقل 

 ،1 كريستال  برج  الى  املحافظة 

ال4ابق 8، الدارالبيضاء، مارينا شارع 

 22232 ابن عبد هللا،  سيدي مممد 

الدارالبيضاء.

تعديل املادة 6 النظا6 األسا�سي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت   ،2222 يوليو   7 في  البيضاء، 

الرقم 832611.
الرئيس

23 P

 STE CEGEDIM SERVICES
MAROC

شركة االسهم املبس4ة ذات الشريك 
الوحيد

السجل التجاري رقم : 162.115
وفقا ملحضر بتاريخ 11 ماي 2222، 
 CEGEDIM SERVICES شركة 
االسهم  شركة  وهي   ،MAROC
املبس4ة، رغسمال 1.222.222 درهم، 
ويقع مقرها الرئي�سي في الرباط، شارع 
36 حسان الرباط،  عبد املومنن رقم 
التجارية  املحكمة  لدى  واملسجلة 
بالرباط تمت رقم 162.115 قرر فتح 

فرع في غكادير بالخصائص التالية :
 LOT 35, ZONAGE  : العنوان 
 B3C LOTISSEMENT FOUNTY

.AGADIR
املعومات  تكنولوجيا   : االنش4ة 
خدمات  مصمم(  مملل،  )مبرمج، 

مركز االتصال.
 ANNE :السيدة  املديرين 
 HIND السيدة  و   LOUISE SENNE

 .BERRADA
في  الفرع  تسجيل  تم   : التسجيل 
في  بأكادير ومسجل  التجاري  السجل 

السجل التمليلي تمت رقم 52179.

24 P

 STE NSK STEERING
SYSTEMS MOROCCO

SARL AU
السجل التجاري رقم : 97.239 

طنجة
تغيير إدارة الشركة

مارس  فاتح  بتاريخ  ملحضر  وفقا 
الشريك   ،2222 غبريل  و28   2222
 STE NSK STEERING الوحيد لشركة
شركة   ،SYSTEMS MOROCCO
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
درهم،   122.222 برغسمال  الوحيد، 
يقع مقرها الرئي�سي في املن4قة الحرة 
 10-C79/1-LOT ،للصادرات ب4نجة
 ،79C،79C-4 رقم   ، HANGAR
طنجة املغرب واملسجلة لدى املحكمة 
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التجارية ب4نجة تمت رقم 97.239، 
 SHIN قرر إنهاء والية املسيرين السيد
 KLAUSPETER والسيد   SUZUKI

.GUNTER NOACK
بعد هذا التغيير تدار الشركة االن 

من قبل :
.ULRICH DR.NASS السيد
.KAMAL IBRAHIM السيد

بكتابة  القانونية  اإليداعات  تمت 
الضبط باملحكمة التجارية ب4نجة.

الرقم  تمت   ،2222 يونيو   22
.255259

الرقم  تمت   2222 يوليو   7
.255582

املسير

25 P

KÄRCHER MAROC
SARL AU

السجل التجاري للدار البيضاء
رقم 552221 

بموجب شروط عقد خاص مؤرخ 
في فاتح يوليو 2222، تم إيداعه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2222 يوليو   19 في  البيضاء  بالدار 
تشكيل  تم   ،24462 الرقم  تمت 

شركة بالخصائص التالية :
.KÄRCHER MAROC : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
 Kärsher  : الوحيد  الشريك  الوحيد 
مقرها  يقع   Beteiligungs-GmbH
 Alfred-Kärsher-Strasse الرئي�سي في
 28-42, 71364 Winnenden
التجارية  املحكمة  في  ومسجلة  غملانيا 
 HRB الرقم  تمت   Stuttgart ل 

.261825
من  اعتباًرا  عاًما   99  : املدة 

19 يوليو 2222.
 1.522.222  : نقدية  مساهمة 

درهم.
درهم   1.522.222  : املال  رغس 
بقيمة  سهم   1.522 إلى  مقسمة   ،
تم  للسهم،  درهم   1.222 اسمية 
ومدفوعة  بالكامل  فيها  االكتتاب 
بالكامل ومخصصة للشريك الوحيد.

البيضاء  الدار   : الرئي�سي  املكتب 

واشن4ن،  شارع   ،12  ،22262

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

شقة رقم 4، من4قة أوتيي.

الشركة  من  الغرض   : الغرض 

وتأجير  وتوزيع  إنتاج  هو  املغرب  في 

آالت  غنواع  جميع  وخدمة  وإصالح 

التنظيف.

للشركة:  مديرا  عين   : املديرين 

.MOHAMED HAMMAMI السيد

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

في السجل التجاري للدار البيضاء في 

السجل  في  وقيدت   2222 يوليو   19

التمليلي برقم 552221.

26 P

STE DELTA OVER
SARL AU

 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القني4رة  بمدينة   ،2222 فبراير 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

مميزاتها  وحيد  بمسؤول  املحدودة 

كالتالي :

 DELTA  : االجتماعية  التسمية 

.OVER SARL AU

البرمجة   : الشركة  موضوع 

تكنولوجيا  وانش4ة  االستشارية 

املعلومات االخرى.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

بشكل  املرتب4ة  والصناعية  التجارية 

مباشر او أير مباشر بموضوع الشركة 

وكذا جميع العمليات من شانها تنمية 

الشركة.
شارع   47 رقم   : االجتماعي  املقر 

اسماعيل  إقامة  العاص،  ابن  عمر 

املكتب 4 القن4يرة.
الشركة  رغسمال   : الرغسمال 

حددفي 122.222 درهم، مقسمة على 

1222 حصة اجتماعية من فئة 122 

درهم للصحة.

 YOUSSEF EL السيد 

MASTAOUI ..... 1222 حصة.

الى  الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

.YOUSSEF EL MASTAOUI السيد

فاتح  من  تبتدئ   : السنةالتجارية 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالقني4رة 65179.

27 P

 STE PARA CHAMSE EL

JAMILA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة

ذات الشريك الوحيد

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو 2222، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

 PARA CHAMSE EL  : التسمية 

JAMILA ، بارا الشمس الجميلة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ت  ذا  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

في مستمضرات  التجارة   : الهدف 

التجميل بالتقسيط.

الشمس  حي   : االجتماعي  املقر 

املحيط رقم 122 العيايدة سال.

 122.222  : الشركة  رغسمال 

درهم مقسمة الى 1222 حصة قيمة 

تمريرها  تم  درهم   122 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :

 1222 انيبر  خديجة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

للب4اقة  الحاملة  انيبر  خديجة 

 ،AB633372 الوطنية رقم  التعريف 

مسيرة للشركة ملدة أير ممدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للممكمة  التجاري 

بتاريخ 4 غأس4س 2222، تمت رقم 

.36573

28 P

 STE DALLY HOSPITALITY
 SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رفع رغسمال الشركة

الغير  العا6  الجمع  بمقت�سى 

قرر   2222 يوليو   25 بتاريخ  العادي 

الشركاء ما يلي :

رغسمال  رفع  على  التصديق 

الى  درهم   122.222 من  الشركة 

بزيادة  وذلك  درهم   16.177.222

شكل  على  درهم   16.277.222

مساهمة عينية بعقار.

 162772 انشاء  مايعادل  غي 

الحصص  مجموع  ليصبح  حصة 

وممررة  مكتتبة  حصة   161772

وموزعة كالتالي :

 12  ..... ينسعيد  مارية  السيدة 

حصة.

 12  ... سرأيني  امال  السيدة 

حصة.

 12  ... بنسعيد  عتمان  السيد 

حصة.

 ... بنسعيد  السال6  عبد  السيد 

161.742 حصة.

املجموع .... 161.772 جصة.
القانون  من  و7   6 بنود  تغيير 

األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 4 غأس4س 2222، تمت رقم 

.126983

سجل تجاري رقم : 162293.

29 P

شركة تيك باي 
شركة ذات مسؤولية ممدودة

 رغسمال االجتماعي : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 29 شارع 

توبقال حي املسيرة ال4ابق 3 رقم 3 

غكادير

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

لشركة   ،2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

تيك باي تقرر ما يلي :
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للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

 29 برقم  الكائن  السابق  املقر  من 

 3 ال4ابق  املسيرة  حي  توبقال  شارع 
رقم 3 غكادير.

 : ب  املوطنة  الحالي  العنوان  الى 

مكتب 842 ال4ابق 4، عمارة 8 خليج 

النخيل فونتي اكادير.

األسا�سي  القانون  تعديل 

باملقر  املتعلق   4 رقم  )البند  للشركة 

االجتماعي(.

غسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   ،2222 غأس4س   5 يو6 

.117147

30 P

 شركة أولد ملوك
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : حي امل4ار العروي 
الناظور

فسخ الشركة
تبعا ملحضر الجمع العادي بتاريخ 

السيد  املسير  قرر   ،2222 يوليو   22

شركة  فسخ  يوسف  الزرق4وني 
 122.222 رغسمالها  ملوك«،  »غولد 

امل4ار  حي  االجتماعي  مقرها  درهم، 
السجل  رقم  الناظور،  العروي 

التجاري 17693.

مكتب  سكرتير  لدى  اإليداع  تم 

باملحكمة  والتسجيل  الضبط 

 ،2222 يوليو   27 بتاريخ  الدرويش 

تمت رقم 3462.
اإلمضاء

31 P

STE TRAVCOBABA
SARL

تأسيس شركة
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذات مسؤولية ممدودة.

 : االجتماعي  اللقب 

.TRAVCOBABA SARL

الشركاء واملساهمون :
السيد برهيم بخا6 .. ب.و.ط. رقم 

PB7657 ..... 852 سهم.
السيد مممد بخا6 .. ب.و.ط. رقم 

AD261336 ..... 122 سهم.
ب.و.ط.   .. بخا6  يوسف  السيد 

رقم AD313642 ..... 52 سهم.

املسير : السيد برهيم بخا6.
رغسمال : 122.222 درهم.

غشغال  في  مقأول   : النشاط 
املختلفة )جميع الصفقات(.

مقأول في غعمال البناء.
تجارة في مواد بناء.

املدة : 99 سنة.
املعمورة  تجزئة   162  : العنوان 

شقة رقم 17 حصين سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،2222 يوليو   21 يو6  التجارية بسال 

تمت رقم 525.
للبيان

32 P

STE SADYG CALL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة
بشريك وحيد

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 9 شقة رقم 

6 اكدال زنقة واد ملوية الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم   ،2222 يونيو   23

الشركة ذات املميزات التالية :
 STE SADYG CALL  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 : بايجاز  االجتماعي  الغرض 

خدمات مركز االتصال الهاتفي.
املدة : حددت في 99 سنة.

شقة   9 عمارة   : االجتماعي  املقر 
رقم 6 اكدال زنقة واد ملوية الرباط.

درهم   122.222  : الرغسمال 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 1222 بريني  الل4يف  عبد  السيد 

حصة.

الل4يف  عبد  السيد   : املسير 

بريني.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت   ،2222 اغأس4س   3 بتاريخ 
126937، رقم التقييد بالسجل  رقم 

التجاري 161993 بالرباط.

33 P

 STE PNEUMATIQUES

 FLORIDA
SARL AU

رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي :؛ الدارالبيضاء 

بلوك 62 رقم 28 ال4ابق السفلي 

شارع ابو هريرة سيدي عتمان 

تأسيس شركة
في اطار عقد عرفي بالدار البيضاء 

وضع  تم   ،2222 يونيو   16 بتاريخ 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

املعايير التالية :

 PNEUMATIQUES  : التسمية 

.FLORIDA

وإصالح  وبيع  شراء   : االهداف 

العجالت.

املقر : الدارالبيضاء بلوك 62 رقم 

هريرة  ابو  شارع  السفلي  ال4ابق   28

سيدي عتمان.

من  الشركة  تسيير  يتم   : التسيير 

حامل  منتصر  عمر  السيد  طرف 

 ،JC4886 رقم  الوطينة  للب4اقة 

وذلك بتعيينه مسيرا وحيدا ملدة أير 

ممدودة.

بمقدار  حددت   : املساهمة 

السيد  باسم  كلها  درهم   122.222

عمر منتصر.

ابتداء  99 سنة  : حددت ب  املدة 

من التأسيس النهائي.
بمقدار  حدد   : الشركة  رغسمال 

122.222 درهم بمقدار 1222 حصة 

لكل واحدة 122 درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تمت   ،2222 غأس4س   4

.832277
34 P

 STE AFRIQUE SOLUTION
 SANTE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
ما  تقرر   ،2222 غأس4س   5 بتاريخ 

يلي :
ال4رفين  بين  الحصص  تفويت 
 1222 تفويت  املنزيل  سحر  السيدة 
هشا6  للسيد  اسهمها  من  حصة 
درهم   122 الحصة  تمن  العاريف، 
بالتالي  تم  وقد  الواحدة،  للحصة 
وغصبمت  ال4رفين  بين  الترا�سي 
السيد  طرف  من  مسيرة  الشركة 

هشا6 العاريف.
العاريف  هشا6  للسيد  منح  وقد 

جميع االعمال الحسابية واملرجعية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
غأس4س   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
2222، تمت رقم 127217، السجل 

التجاري رقم 143591.
35 P

األستاذ عتمان املعزوزي
موثق

 II، 12 طريق سبتة إقامة حدائق مرجان عمارة
ال4اربق االر�سي شقة رقم 3 - قبالة مرجان - 

ت4وان
تلفون : 0539972485/88
الفاكس : 2539972488

PORTORICO IMMOBILIER
SARL

تفويت حصص اجتماعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بت4وان في 8 نوفمبر 2221 : تم تفويت 
جواد  السيد  طرف  من  حصة   362
العوداتي بالنيابة عن السيد الحسن 
الشركة  في  يمتلكها  التي  العوداتي 
 6 ش  العقارية  بورتوريكو  املسماة 
 PORTORICO IMMOBILIER  6
لفائدة الشركة املسماة اسكاالر ش 6 
ISKALAR SARL 6 رغسمالها 52.222 
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بالعرائش  االجتماعي  ومقرها  درهم 
شارع عمر ابن الخ4اب عمارة فضل 
التجاري  السجل  ذات   12 رقم  هللا 

رقم 2223.
من  و27   26 الفصل  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
الشركة  في  الشركاء  صادق  وبهذا 
املذكورة غعاله بمقت�سى نفس العقد 

املشار إليه غعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر   9 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2221، تمت رقم 3663.
36 P

األستاذ عتمان املعزوزي

موثق

 II، 12 طريق سبتة إقامة حدائق مرجان عمارة

ال4اربق االر�سي شقة رقم 3 - قبالة مرجان - 

ت4وان

تلفون : 0539972485/88

الفاكس : 2539972488

PORTORICO IMMOBILIER
SARL

تفويت حصص اجتماعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تم   :  2221 نوفمبر   8 في  بت4وان 
السيد  152 حصة من طرف  تفويت 
يمتلكها  التي  البزويقي  املص4فى 
بورتوريكو  املسماة  الشركة  في 
 PORTORICO  6  6 ش  العقارية 
الشركة  لفائدة   IMMOBILIER
 BIR  6  6 ش  هولدينغ  بير  املسماة 
رغسمالها   HOLDING SARL SARL
االجتماعي  ومقرها  درهم   12.222
عمارة  اسماعيل  موالي  ب4نجة 
2 ذات السجل  1 رقم  ا  اسامة بلوك 

التجاري رقم 118429.
من  و27   26 الفصل  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
الشركة  في  الشركاء  صادق  وبهذا 
املذكورة غعاله بمقت�سى نفس العقد 

املشار إليه غعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر   9 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2221، تمت رقم 3664.
37 P

األستاذ عتمان املعزوزي

موثق

 II، 12 طريق سبتة إقامة حدائق مرجان عمارة

ال4اربق االر�سي شقة رقم 3 - قبالة مرجان - 

ت4وان

تلفون : 0539972485/88

الفاكس : 2539972488

TACHIEDNORD
SARL

تفويت حصص اجتماعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بت4وان في 04/11 و31 ماي 2222 : 
طرف  من  حصة   199 تفويت  تم 
ش  هولدينغ   6 ب  ا  املسماة  الشركة 
السيد  طرف  من  املمثلة  و  ش   6  6
عبد امللك اعافر لفائدة السيد جمال 

زروق.
طرف  من  حصة   )1( تفويت  تم 
السيد عبد امللك اعافر لفائدة السيد 

جمال زروق.
من  و27   26 الفصل  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
الشركة  في  الشركاء  صادق  وبهذا 
املذكورة غعاله بمقت�سى نفس العقد 

املشار إليه غعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222، تمت رقم 6623.
38 P

األستاذ عتمان املعزوزي

موثق

 II، 12 طريق سبتة إقامة حدائق مرجان عمارة

ال4اربق االر�سي شقة رقم 3 - قبالة مرجان - 

ت4وان

تلفون : 0539972485/88

الفاكس : 2539972488

TACHIEDNORD
SARL

تفويت حصص اجتماعية
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بت4وان في 31 ماي 2222 : 
طرف  من  حصة   122 تفويت  تم 
السيد عبد امللك اعافر لفائدة السيد 

الحسن الشبتي.
من  و27   26 الفصل  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

الشركة  في  الشركاء  صادق  وبهذا 

املذكورة غعاله بمقت�سى نفس العقد 

املشار إليه غعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222، تمت رقم 6631.

39 P

PARADISE DISTRIBUTION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

بناء على عقد عرفي غعلن القانون 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية :

 PARADISE  : االسم 

شركة   ،DISTRIBUTION SARL

ذات مسؤولية ممدودة.

البسكويت  توزيع   : املوضوع 

بالجملة.

املعجنات  منتجات  جميع  توزيع 

بالجملة.

التجارة في مستمضرات التجميل.

الغذائية  السلع  جميع  وبيع  شراء 

السلع  وتسويق  الغذائية،  أير  غو 

وتوزيعها وغي نشاط ذي صلة.

املقر االجتماعي : 45 شارع فرنسا 

شقة 28 غكدال، ا لرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الرغسمال : 122.222 درهم مكون 

من 1222 حصة قيمة كل واحدة منها 

122 درهم.

السيد سعد الركيك 522 حصة.

السيد عمر الكرواني 522 حصة.

وإدارتها  الشركة  تسيير   : التسيير 

الركيك  سعد  السيد  تصرف  تمت 

للشركة  األسا�سي  للقانون  طبقا 

أير  ملدة  وذلك  الكاملة  السل4ة  مع 

ممدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  غنجز   : اإليداع 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

السجل  تمت   ،2222 غأس4س   3

التجاري رقم 162225.

40 P

BE STORES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

بناء على عقد عرفي غعلن القانون 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية :

االسم : BE STORES SARL شركة 

ذات مسؤولية ممدودة.

املوضوع : صناعة املالبس.

صنع وشراء وبيع في املتجر غو عبر 

اإلنترنيت.

إنتاج املالبس التقليدية يدويا.

صنع مالبس العمل.

 1 رقم  ممل   : االجتماعي  املقر 

 2 مهدية  دارنا  اليانس   479 عمارة 

القني4رة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الرغسمال : 122.222 درهم مكون 

من 1222 حصة قيمة كل واحدة منها 

122 درهم.

السيدة نادية الراوي 422 حصة.

السيد مممد بهج 622 حصة.

وإدارتها  الشركة  تسيير   : التسيير 

الراوي  نادية  السيدة  تصرف  تمت 

األسا�سي  للقانون  طبقا  بهج  ومممد 

وذلك  الكاملة  السل4ة  مع  للشركة 

ملدة أير ممدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  غنجز   : اإليداع 

باملحكمة االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 

السجل  تمت   ،2222 غأس4س   8

التجاري رقم 66225.

41 P
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 GARAGE LMEZOUARI
TOLERIE ET MECANIQUE

SARL AU
رغسمالها : 12.222 درهم

سجل تجاري رقم 36567 سال
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة بشريك وحيد
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   ،2222 يوليو   7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية :
 : للشركة  القانوني  االسم 
 GARAGE LMEZOUARI TOLERIE

.ET MECANIQUE SARL AU
صباأة   : االجتماعي  الهدف 

ميكانيك وإصالح السيارات.
درهم   12.222  : الشركة  رغسمال 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم.
الشركاء : السيد الحسين املزواري 

122 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الضباط  زنقة   : االجتماعي  املقر 

رقم 453 حي السال6 سال.
التسيير : السيد الحسين املزواري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بتاريخ 4 غأس4س 2222، تمت 

رقم 565.
42 P

EL QAMRA VOYAGES
SARL

سجل تجاري بالرباط : 113531
بيع وتفويت حصص

انعقد   ،2222 يونيو  فاتح  بتاريخ 
 EL الجمع العا6 الغير العادي لشركة
شركة   QAMRA VOYAGES SARL
رغسمالها  ممدودة  مسؤولية  ذات 

االجتماعي  ومقرها  درهم   122.222
2 شارع الكفاح  إقامة الفردوس رقم 
حيت  الرباط،  املنصور  يعقوب  حي 

تمت املصادقة على :
بيع وتفويت حصص :

162 حصة من طرف السيد منير 
زكرياء لفائدة السيد غشباني سعيد.

172 حصة من طرف السيد منير 
عبد  إدناصر  السيد  لفائدة  زكرياء 

الصمد.
استقالة الشريك املسير املنسحب 

السيد منير زكرياء.
تعديل تبعا لذلك املواد 6، 7 و من 

القانون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاريةبالرباط  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   7 بتاريخ 

.5915
43 P

ALTO CENTRE PRIVE
SARL

سجل تجاري رقم 5227 بنسليمان
حل مسبق للشركة

االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 
 2222 يونيو  فاتح  بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :
حل مسبق للشركة.

تعيين السيدة عال6 إيمان مصفية 
الصالحيات  كافة  وإع4ائها  للشركة 

إلتما6 عملية التصفية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 يوليو   15 بتاريخ  ببنسليمان 

تمت رقم 527.
44 P

 MA CONSTRUCTION &
SERVICES

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 يوليو   25 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تممل  والتي  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 MA  : التسمية 
.CONSTRUCTION & SERVICES

.SARL AU : الصفة القانونية
غعمال  رخا6،   : االجتماعي  الهدف 
غو إنشاءات متنوعة )مقأول( مماجر 

)مشغل( بآالت ميكانيكية.
رغسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
الواحدة، موزعة  للحصة  122 درهم 

على الشكل التالي :
 1222 عاطف  ممسن  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األولى من تاريخ التسجيل.
األمير  شارع   24  : االجتماعي  املقر 
سيدي مممد حي الرشاد القرية سال.

املسير : ممسن عاطف.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.36351
45 P

 UNION
 PHARMACEUTIQUE

MAROCAINE
رشكة مساهمة

رأساملها : 11.592.222 درهم
مقرها ب : أكلامن سيدي عيل، أكدال، 

الرباط

اإلدارة  مجلس  اجتماع  بموجب 
املنعقد بتاريخ 21 مارس 2222، قرر 

ما يلي :
التازي  نجيب  السيد  انتخاب 
السيد  بدل  اإلدارة  ملجلس  رئيسا 

صالح الشرادي الفاضلي.
اإلدارة  مجلس  اجتماع  بموجب 
2222، قرر  غبريل   26 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :
تعيين ثالثة متصرفين السيد علي 
الزيادي  الوهاب  عبد  السيد  التازي، 
املتبقية  للفترة  التازي  ليلى  والسيدة 
اإلدارة،  مجلس  اعضاء  والية  من 

الجمعية  انعقاد  أاية  إلى  وذلك 
السنة  حسابات  في  تبث  التي  العامة 

املختتمة في 31 ديسمبر 2223.
العامة  الجمعية  قرار  بموجب 
 ،2222 ماي   24 بتاريخ  للمساهمين 

قرر ما يلي :
الثالث  تعيين  على  املصادقة 
علي  السيد   : وهم  الجدد  متصرفين 
الزيادي  الوهاب  عبد  السيد  التازي، 
املتبقية  للتفرة  التاي  ليلى  والسيدة 
اإلدارة،  مجلس  غعضاء  والية  من 
الجمعية  انعقاد  أاية  إلى  وذلك 
السنة  حسابات  في  تبث  التي  العامة 

املختتمة في 31 ديسمبر 2223.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 غأس4س   22 يو6  بالرباط 

تمت رقم 6523.
46 P

SEYZEN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  ممرر  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 يونيو   21
شريك  ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مميزاتها كما يلي :
.SEYZEN : التسمية

الشركة  أرض  يكمن   : الغرض 
فيما يلي :

دور  النزل،  وتشغيل  إدارة 
الضيافة، الرياض والقصبات.

اإلقامة في الغرفة.
مجال امل4اعم.

الرياضية  األنش4ة  تنظيم 
والرحالت.

تأجير املعدات الرياضية.
تأجير العقارات.

بناء املنشآت السكنية.
وأير  الغذائية  املنتجات  بيع 

الغذائية.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بالغرض املذكور غعاله.
شارع   ،4  : االجتماعي  املقر 
يعقوب  الصناعي،  الحي  الفضيلة، 

املنصور، الرباط.
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رغسمال الشركة : 322.222 درهم 
مقسمة إلى 3222 حصة من فئة 122 
اكتتابها  تم  الواحدة  للحصة  درهم 
وتم  اليمني  سلمى  السيدة  طرف  من 

دفع قيمتها بالكامل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
املغربية  اليمني  سلمى  السيدة 

الجنسية وذلك ملدة أير ممدودة.
يمكنها،  الصافية  األرباح   : األرباح 
قرار  وبعد  قانوني،  اقت4اع  كل  بعد 
السنوية،  العادية  العامة  الجمعية 
االحتياطي  غموال  تكون  غو  توزع  غن 

املنصوص عليه قانونا.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري بالرباط تمت رقم 161867.
47 P

CTM MESSAGERIE
شركة مساهمة

رغسمالها : 51.752.222 درهم
الكائن مقرها : 23، زنقة االسد 

اإلفريقي، الدار البيضاء
السجل التجاري : رقم 122235

تخفيض الرغسمال
العادي  أير  العامة  الجمعية  إن 
قد   ،2222 يونيو   22 في  املنعقدة 

قررت :
من  الشركة  رغسمال  تخفيض 
طريق  عن  درهم،   15.222.622
تسديد السندات للمساهمين وإلغاء 
درهم   122 ذات  سهم   152.226

للسهم الواحد.
املتعلق  السادس  الفصل  إدراج 

بالتقدمات.
تعديل ترقيم الفصول السابع وما 

يليه من النظا6 األسا�سي.
اإلدارة  ملجلس  السل4ات  إع4اء 

قصد إنجاز تخفيض الرغسمال.
تم القيا6 باإليداع القانوني بكتابة 
البيضاء  الدار  الضبط لدى ممكمة 
بتاريخ 5 غأس4س 2222، تمت رقم 

.833722
48 P

MOTOROLA MAROC
شركة مساهمة

رغسمالها : 322.222 درهم
املقر االجتماعي : زنقة جنة، إقامة 
غسك، شقة رقم 7، ق4اع 9، حي 

الرياض، الرباط
املسجلة بالسجل التجاري للرباط 

تمت رقم 49427
العادي  العا6 أير  الجمع  إطار  في 
املنعقدين  اإلدارة  مجلس  واجتماع 

بتاريخ 24 ماي 2222، تقرر ما يلي :
السيدة  بتعيين  علما  اإلحاطة 
الجنسية،  غمريكية  آن ماهر،  كاثرين 
 MOTOROLA كممثلة دائمة لشركة
 MOTOROLAو SOLUTIONS INC
 SOLUTIONS INTERNATIONAL

.CAPITAL LLC
إقالة السيد إيان مكالغ من مهامه 

كمتصرف ورئيس بأثر فوري.
على  االقتضاء  حسب  املصادقة، 
غي  العامة  اإلدارة  ممارسة  اختيار 
الجمع بين مها6 رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير العا6.
تعيين كمتصرف والرئيس ورئيس 
العود،من  منصف  السيد  تنفيذي، 
مواليد 14 يونيو 1965 في تونس، ذو 

الجنسية األمريكية، بأثر فوري.
تعيين كمتصرفين بأثر فوري وملدة 
العا6  إلى أاية الجمع  6 سنوات، غي 
حسابات  على  للمصادقة  املنعقد 
ديسمبر   31 في  املنتهية  املالية  السنة 

.2227
غلكسندر  لين  غوسكار  السيد 
هينكين، املولود في 15 ماي 1981 في 

هامبورغ، هولندي الجنسية.
السيدة كاثرين آن ماهر، املولودة 
إلينوي  في   1982 غكتوبر   31 في 
األمريكية(،  املتمدة  )الواليات 

غمريكية الجنسية.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
8 غأس4س  بتاريخ  بالرباط  التجارية 
 127222 رقم  تمت   ،2222
بالسجل  التعديلي  والتسجيل 
غأس4س   8 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

2222، تمت رقم 6643.
49 P

SARA TOP TRAVAUX
تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد   ،2222 يوليو   25 في  مؤرخ 

املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 

تممل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 SARA TOP TRAVAUX : التسمية

ش 6 6 ذات الشريك الوحيد.
 122.222  : الشركة  رغسمال 

درهم مقسم على 1222 حصة بتمن 

تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم   122

الشريكة  طرف  من  كليا  وتمرر  كلها 

عزيزة  االدري�سي  السيدة  الوحيدة 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 
.AE148914 رقم

 21 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

البساتين  تجزئة   29 رقم  عمارة 

العيايدة سال.

البناء  غعمال   : االجتماعي  الهدف 

وجميع املهن.

ومياه  وال4رق  الحفر  غعمال 

الشرب وشبكات الصرف الصحي.

املواد  غو  البناء  مواد  جميع  نقل 

شبه  غو  املصنعة  املنتجات  غو  الخا6 

املصنعة غو املواد ذات الصلة بهدف 

الشركة.

والكهرباء  السباكة  غعمال 

املرتب4ة  األعمال  وجميع  والنجارة 

كما  الشركة  لحساب  باإلنشاءات 

لحساب الغير.

وغعمال  املختلفة  التركيب  غعمال 

غعمال  الحرف،  وجميع  البناء 

لفائدة  واإلكسسوارات  التشكيل 

صيانة  غخرى،  شركات  غو  الشركة 

املباني وغعمال اإلصالح.

العقارات  مشاريع  تنفيذ 

والسياحة والفنادق.

إنشاء، اقتناء، تأجير، إدارة جميع 

جميع  تشغيل  تركيب،  الشركات، 

واملؤسسات  املصانع،  الشركات، 

املتعلقة باألهداف املذكورة.

حيازة غو استغالل غو نقل، جميع 

العمليات املتعلقة بهذه األنش4ة.

عمليات  جميع  عا6،  وبشكل 

التجارية غو الصناعية غو أير عقارية غو 

العقارية غو املالية غو عمليات املماثلة 

التي تتعلق بشكل مباشر غو أير مباشر 

بالهدف املذكورة غعاله.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الشريكة  الشركة  يسير   : التسيير 

عزيزة،  االدري�سي  السيدة  الوحيدة 

ملدة أير ممدودة.

كتابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يو6 4 غأس4س 2222.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تمت رقم 36579.

50 P

SIMPLEX AGRI
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2222 يوليو   2222 14 يوليو 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ممدودة بشريك وحيد لها املواصفات 

التالية :

.SIMPLEX AGRI : التسمية

الهدف االجتماعي : إدارة العمليات 

التصدير  التجارة،  الزراعية، 

واالستيراد.

شارع   45 رقم   : االجتماعي  املقر 

فرنسا شقة 28 غكدال الرباط.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 122.222 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  حبيبة  لعشير 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت السجل التجاري رقم 162253.

51 P
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SUD CENTRE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 4 يوليو 

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.SUD CENTRE : التسمية
45 شارع  : رقم  الهدف االجتماعي 

فرنسا شقة 28 غكدال الرباط.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 122.222 درهم.

تسيير الشركة : عين السيد مومن 

مع  للشركة  مسيرا  الل4يف  عبد 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت السجل التجاري رقم 162239.

52 P

AAA RENT CAR
SARL AU

في  االستثنائي  العا6  للجمع  تبعا 

ممدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي ل : 16 زنقة 

غكدال   1 ال4ابق   7 رقم  اوكيمدن 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت الرقم 126558.

53 P

ETREPROPRIO
SARL

AU CAPITAL DE 12.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 12 BIS RUE

LIBAN N° 3 OCEAN-RABAT

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسست   ،2222 غبريل   22

والتي تممل الخصائص التالية :

.ETREPROPRIO : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية ممدودة.

الهدف االجتماعي :
الوساطة في املعامالت العقارية.

استشارات عقارية.
عمومية  غشغال  متنوعة،  غعمال 

متنوعة.
رغسمال الشركة : 12.222 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

 31 يناير  : من فاتح  املالية  السنة 
السنة  عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة  مكرر   12  : االجتماعي  املقر 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.
التسيير  مهمة  غني4ت   : التسيير 
نور  والسيد  الدخش  علي  السيد  إلى 

الدين الدخش لفترة أير ممدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط.
رقم السجل التجاري : 2526649.
54 P

 BENGATISS
AMEUBLEMENT

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 2 شارع غنوال، 

الدار البيضاء
املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،2222 يوليو   22 في  البيضاء  بالدار 
للشركة  األسا�سي  القانون  غعداد  تم 

نجمله كالتالي :
تأثيث ش ذ 6 6  : بنكتيس  االسم 

ذات الشريك الوحيد.
هو  الشركة  هدف   : األهداف 

استيراد وبيع االثوبة.
استيراد، تصدير، تجارة.

املالية،  العمليات  جميع   : مجمال 
الصناعية، التجارية، العقارية والغير 
العقارية املرتب4ة بشكل مباشر غو أير 

مباشر باألهداف املذكورة غعاله.
انوال  شارع   2  : االجتماعي  املقر 

الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري.

مال  رغس  تمديد  تم   : الرغسمال 
درهم،   122.222 بمبلغ  الشركة 
 122 بقيمة  صة   1222 إلى  مقسم 
كليا  مكتتبة  حصة،  لكل  درهم 

وممررة نقديا وموزعة كالتالي :
 1222 سكينة  أالب  السيدة 

حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
أير  ملدة  سكينة  أالب  السيدة 

ممددة.
السنة االجتماعية : تبدغ من فاتح 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء تمت رقم 833621 بتاريخ 5 

غأس4س 2222.
55 P

L‘ANTRE DU PHENIX
SARL AU

بتمارة  حرر  عرفي  عقد  بموجب 
تم   2222 غأس4س  فاتح  بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
مواصفاتها  وحيد  بشريك  ممدودة 

كالتالي :
 L‘ANTRE DU  : التسمية 

PHENIX SARL AU
مقرات  تشغيل   : الشركة  هدف 

عروض املهرجانات الفنية.
املقر االجتماعي : 17 تجزئة تصنيع 

24 هكتار تمارة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
رغسماله : 122.222 درهم مقسم 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة.
تسيير  مهمة  غسندت   : التسيير 

الشركة إلى السيد بسا6 حداد.
غو  الشركاء  على  توزع   : األرباح 
االحتياطات  الحساب  إلى  ترحل 
االحتياطي  اقت4اع  بعد  الخاصة 

القانوني.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
سجل  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

التجارة رقم 136941.
56 P

ECO AUTO
SARL AU

التصفية النهائية للشركة
الشريك  القرار  ممضر  بموجب 
 ECO AUTO SARL لشركة  الوحيد 
التجاري تمت  بالسجل  املسجل   AU
 13 بتاريخ  واملنعقد   131257 الرقم 

يونيو 2219 قرر ما يلي :
تمت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات التصفية.
والن4ق  املصفي  ذمة  وإخالء 

بإقفال عمليات التصفية النهائية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2222 يوليو   7 بتاريخ  بالرباط 

رقم 126244.
56P مكرر

SIBYAM
شركة ممدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : زنقة مسفوية 
املدينة اإلدارية القاعدة الجوية 

الرباط
الحل املسبق

الغير  العا6  الجمع  ملحضر  تبعا 
عادي املؤرخ بالرباط يو6 9 غأس4س 
 SIBYAM شركة  شركاء  قرر   2221
القرارات  املسؤولية  ممدودة  شركة 

التالية :
الشركة  حسابات  على  املصادقة 
 2221 غأس4س   7 يو6  املوقوفة 

وكذلك إبراء ذمة املسير.
ابتداء  للشركة  املسبق  الحل 
مقر  وتمديد   2222 7 غأس4س  من 

التصفية باملقر االجتماعي للشركة.
بوطالب  مممد  السيد  تعيين 

جوطي كمصفي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 
الرقم  تمت   2221 سبتمبر   14 يو6 

.117422
58 P
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ائتمانية جيت
ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش
الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

DUNE FILMS
SARL

تغيير في القانون األسا�سي لشركة
العا6  للجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ بمراكش  املؤرخ   االستثنائي 

8 يوليو 2221 تقرر الرفع من رغسمال 
إلى  درهم   522.222.22 من  الشركة 
بخلق  وذلك  درهم   1.422.222.22
فئة  من  اجتماعية  حصة   9.222
122 درهم عن طريق تمويل جزء من 
الربح الذي حققه الشركة عن السنة 

املحاسبية 2219.
وبهذا حصل تغيير في الفصول 7-6 

من القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  122189 عدد  تمت   بمراكش 

21 سبتمبر 2221.
خالل قصد النشر القانوني

ائتمانية جيت

59 P

ائتمانية جيت
ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش
الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

SOCIETE METROCYCLE
SARL AU

تغيير في القانون األسا�سي لشركة
وممضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  عا6  جمع 
الحصص  جميع  تفويت  تم   2221
االجتماعية التي هي في ملك السيدان 
عبد  وراجي  الحميد  عبد  سليمان   :
واملالك  املتصرف  لفائدة  الرحمان 

الجديد السيد : اد6 عسلوج.
السيدان  املتصرفين  استقالة 
عبد  وراجي  الحميد  عبد  سليمان 
الجديد  املتصرف  وتعيين  الرحمان 
والشريك الوحيد اد6 عسلوج لشركة 
METROCYCLE SARL AU ملدة أير 

ممدودة.

تم تغيير شكل الشركة من شركة 

بشريكين  ممدودة  مسؤولية  ذات 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

الشكل  يتمول  التفويت  بهذا 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

ذات  شركة  إلى  ممدودة  مسؤولية 

واحد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

 48 الفصل  ملقتضيات  طبقا  وذلك 

بالشركات  املتعلق  من قانون 96/05 

ذات مسؤولية ممدودة.

وبذلك تكون الفصول 7 و 8 و 11 

من القانون األسا�سي قد أيروا.

اإليداعات القانونية : تموا بكتابة 

بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تمت   2221 مارس   24 بتاريخ 

.122173
خالل قصد النشر القانوني

ائتمانية جيت

60 P

السيدة زواق حورية

رقم 121 شريفية تاسل4انت مراكش

HANIS BEAUTE
SARL AU

التصفية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ  بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 

تصفية  تقرر   2221 نوفمبر   22

زراق  السيدة  تعيين  تم  وقد  الشركة 

والتي  للشركة  كمصفية  حورية 

تق4ن برقم 121 شريفية تاسل4انت 

التعريف  لب4اقة  الحامل  مراكش 

EE482367، وتم تعيين املحل الكائن 

تاسل4انت  شريفية   121 رقم  ب 

مراكش كمقر للتصفية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تمت   2221 نوفمبر   6 بتاريخ 

.132334
خالل قصد النشر القانوني

ائتمانية زواق حورية

61 P

ائتمانية جيت

ش.6.6
4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

 SOCIETE HARMONIA
PAYSAGE
SARL AU

تغيير في القانون األسا�سي لشركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ  بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
مقر  تغيير  تقرر   2221 5 غكتوبر 
االجتماعي للشركة إلى غبواب مراكش 

A21 رقم 41 مراكش.
وبهذا حصل تغيير في الفصل 4 من 

القانون التأسي�سي للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2221 ديسمبر   9 بتاريخ 

.132524
خالل قصد النشر القانوني

ائتمانيةجيت

62 P

ائتمانية جيت

ش.6.6
4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

SOCIETE OFA
SARL

تغيير في القانون األسا�سي لشركة
العا6  الجمع  ممضري  بمقت�سى 
بتاريخ  بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
24 نوفمبر  2221 وبتاريخ  23 نوفمبر 
سناء  الكياللي  السيدة  فوتت   2221
النعو6  غبو  والسيدة  حصة   32
32 حصة من حصصها  غماندا زهور 
االجتماعية غي ما مجموعه 62 حصة 

للسيدة العمراني صفاء.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2221 ديسمبر   9 بتاريخ 

.132529
خالل قصد النشر القانوني

ائتمانيةجيت

63 P

ائتمانية جيت
ش.6.6

8، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش
الهاتف : 25.24.22.75.81

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

STE KIKIM KECH SERVICES
تأسيس شركة

بمراكش  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2221 غكتوبر  فاتح  بتاريخ 
ممدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية والتي من خصائصها ما يلي :

 STE KIKIM  : الشركة  تسمية 
KECH SERVICES

 12.222  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم.

ديور  مراكش،   : االجتماعي  املقر 
 21 رقم  شقة   28 عمارة  النخيل 

ال4ابق الرابع رياض السال6.
تقديم   : االجتماعي  املضوع 
املناطق  صيانة  الحراسة،  خدمات 
سانديك  والحدائق،  الخضراء 

وغعمال النظافة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد كريم مممد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2221 غكتوبر   29 بتاريخ  بمراكش 

تمت عدد 128967.
قصد النشر القانوني
ائتمانيةجيت ش.6.6

64 P

ائتمانية جيت
ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش
الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

 SOCIETE ARGAN EXTREME
SPORTS

SARL
 تغيير في القانون األسا�سي

إضافة النشاط إلى املوضوع 
االجتماعي لشركة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
 32 بتاريخ  بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
يونيو 2222 تمت إضافة نشاط جديد 
الذي  إلى املوضوع االجتماعي للشركة 

كان :
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الرياضية  املستلزمات  بائع 
وغصناف غخرى من نفس النوع.

ليصبح موضوع النشاط :
الرياضية  املستلزمات  بائع 

وغصناف غخرى من نفس النوع 
النزهات  تنظيم  السياحة، 

وامل4عمة.
3 من  الفصل  يكون  التغيير  وبهذا 

القانون األسا�سي قد أير.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2221 يونيو   23 بتاريخ 

.137171
قصد النشر واإلطالع

ائتمانيةجيت ش.6.6

65 P

ائتمانية جيت

ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.22.75.81

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

 SOCIETE ARGAN EXTREME
SPORTS

SARL
 تغيير في القانون األسا�سي لشركة

ومماضر  عرفية  عقود  بمقت�سى 
ماي   22 بتاريخ  بمراكش  عامة  جموع 
الحصص  جميع  تفويت  تم   2222

االجتماعية التي هي في ملك السادة :
 MME SAMIRA MARY

,KOVACH
,MR GLOVER CZCIL JOSEF

و   ,MR SAIF JOSEF KOVACH
,MR BADI FAROUQ

 لفائدة املتصرفة واملشترية السيدة :
.MME SAADIA BADI

من   7 و   6 الفصلين  يكون  وبذلك 
القانون األسا�سي قد أير ويبقى الشكل 
ذات  غي  تغيير  دون  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  إلى  ممدودة  مسؤولية 

مسؤولية ممدودة.
اإليداعات القانونية : تموا بكتابة 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2222 يونيو   21 بتاريخ 
 ،137226  ،137224  ،137223

.137227
خالصة قصد النشر واإلطالع

ائتمانيةجيت ش.6.6

66 P

ائتمانية جيت

ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

 SOCIETE BOUTEC

ORTHOPEDIC

SARL AU

تأسيس شركة
بمراكش  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 28 غبريل 2222 حيث تم وضع 

ممدودة  لشركة  التأسي�سي  القانون 

خصائصها من  والتي   املسؤولية 

ما يلي :

 SOCIETE  : الشركة  تسمية 

 BOUTEC ORTHOPEDIC SARL

.AU

 122.222  : االجتماعي  الرغسمال 

درهم.

عمارة  مراكش،   : االجتماعي  املقر 

غحال6 ب ال4ابق الرابع رقم 14 شارع 

موالي عبد هللا.

اجهزة  بيع   : االجتماعي  املوضوع 

الجراحة ال4بية العامة ؛

األجهزة  جميع  وتوزيع  استيراد 

الصيدالنية األجهزة املتصلة بها.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

مسير واحد ملدة أير ممدودة : السيد 

بوعساس اسماعيل.

حدود  في  يخصم   : االحتياطات 

سنة  كل  في  الشركة  غرباح  من   5%

الرغسمال  من   10% إلى  تصل  غن  إلى 

االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

قسم  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

2222 تمت  19 ماي  بمراكش بتاريخ 

عدد 5388.
قصد النشر القانوني

ائتمانيةجيت ش.6.6

67 P

ائتمانية جيت

ش.6.6

8، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.43.47.63

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

 SOCIETE ARGAN XTREME

SPORTS
SARL

 تغيير في القانون األسا�سي
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ بمراكش  املؤرخ   االستثنائي 

9 سبتمبر 2221 وذلك طبقا لفصل 4 

من القانون التأسي�سي تم تمويل املقر 

تجزئة  القن4رة  إقامة  من  االجتماعي 

املن4قة   6 رقم  شقة   6 اوريكا   5 رقم 

القصبة،  مشوار  اكدال  السياحية 

مراكش، إلى املقر الجديد ب :

الكائن   77 رقم  الدكان  مراكش، 

بن  يوسف  لسيدي  التجاري  باملركب 

علي اكدال، إقامة القن4رة 4 رقم 6.

من   4 الفصل  يكون  التغيير  بهذا 

القانون األسا�سي قد أير.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تمت   2222 ماي   16 بتاريخ 

.5216
قصد النشر واإلطالع

ائتمانيةجيت ش.6.6

68 P

ائتمانية جيت

ش.6.6

4، زنقة غ6 الربيع جيلز مراكش

الهاتف : 25.24.2275.81

jetfiduciaire@gmail.com : البريد االلكتروني

SOCIETE ECOXTREM
SARL AU

 تغيير في القانون األسا�سي لشركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ بمراكش  املؤرخ   االستثنائي 

2 مارس 2222 تقرر :

تغيير مقر االجتماعي للشركة إلى 56 

درب الحما6 رياض العروس مراكش.

وبهذا حصل تغيير في الفصل 4 من 

القانون التأسي�سي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بمراكش  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2222 غبريل   13 بتاريخ 

.134745
خالصة قصد النشر واإلطالع

ائتمانيةجيت ش.6.6

69 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN
SARL

 ADRESSE : BD ABDERAHMAN EL
YOUSSFI EX ESSALAM

1ER ETAGE N° 12 APPT N°3 TANGER
TEL / FAX : 05.39.32.21.47

 STE BOULANGERIE
PATISSERIE SORAMO

SARL
 قرر الجمع العا6 الغير العادي لشركة

 BOULANGERIE PATISSERIE
ذات  شركة   ،SORAMO SARL
املسؤولية املحدودة املنعقد بتاريخ 4 
وتعيين  الشركة  فسخ   ،2222 يوليو 
لهذه  فاسخا  البلغيتي  مممد  السيد 

الشركة بالعنوان التالي :
شارع ابي جرير ال4بري إقامة الخير 

ال4ابق االر�سي ممل رقم 1 طنجة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222، تمت رقم 7791.
بمثابة مقت4ف وبيان

70 P

 STE EL YANDOUZI
 D’ARCHITECTURE

SARL AU
رغسمالها : 72.222 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 76 شارع 
الجيش امللكي ال4ابق األول الشقة 

رقم 8 مكناس
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2222 يوليو   6 بتاريخ  بمكناس 
ذات  شركة  تأسيس  قانون  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 STE EL YANDOUZI  : التسمية 

.D’ARCHITECTURE SARL AU



15755 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

76 شارع  املقر االجتماعي : عمارة 
الشقة  األول  ال4ابق  امللكي  الجيش 

رقم 8 مكناس.
معمارية  هندسة   : الهدف 

والتصميم.
الرغسمال : حدد في 72.222 درهم 
مقسمة على 722 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
السيد اليندوزي مممد يوسف ... 

722 حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 
أير  ملدة  يوسف  مممد  اليندوزي 

ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
سجل   2686 رقم  تمت   ،2222

تجاري رقم 56743.
71 P

STE 3F COS
تأسيس شركة

العا6  الجمع  عقد  بمقت�سى 
ماي   16 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 
 3F COS شركة  تأسيس  تم   ،2222

باملواصفات التالية :
.STE 3F COS : التسمية

عنوان املقر االجتماعي : رقم 376 
غ تجزئة س4ار سكن واد فاس املرجة 

فاس.
 122.222  : مبلغ رغسمال الشركة 
الذي  حصة   1222 من  مكون  درهم 
يمتلكها السيد سكوح حسن الساكن 
برقم 421 تجزئة س4ار سكن بنسودة 

فاس.
أرض الشركة : األشغال املختلفة 

غو البناء واالستيراد والتصدير .
التسيير للسيد : سكوح حسن.

غجلها  من  تاسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 ماي   26 بتاريخ 
2321 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تمت رقم 72683.
72 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE

OGANISATION STRUCTURELLE

 STE TWO BROTHER WOOD
SARL AU

 22 في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو 

بالخصائص  ذات مسؤولية ممدودة 

التالية :

 TWO  : التجاري  االسم 

.BROTHER WOOD SARL AU

الهدف االجتماعي : غعمال متنوعة 

وغعمال بناء.

122.222 درهم مقسم   : رغسمال 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222 الى 

للحصة الواحدة، مقسمة كاآلتي :

السيد مروان زمركي 1222 حصة.

الحمراء  الدار   : االجتماعي  املقر 

زنقة غوالد عامر رقم 34 سال.

التسيير : السيد مروان زمركي.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال، تمت رقم 36269.
بمثابة مقت4ف وبيان

73P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE

OGANISATION STRUCTURELLE

 STE COCO BANAS
 SARL

 22 في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو 

بالخصائص  ذات مسؤولية ممدودة 

التالية :

 STE COCO  : التجاري  االسم 

.BANAS SARL

تاجر   : االجتماعي  الهدف 

الحلويات.

122.222 درهم مقسم   : رغسمال 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222 الى 

للحصة الواحدة، مقسمة كاالتي :

 334 وعلي  حبيب  غسماء  السيد 

حصة.

السيد حجيبة آيت الشريفة 333 

حصة.

منال  الشريفة  السيدة 

االسماعليلي 333 حصة.

32 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.

حبيبي  غسماء  السيد   : التسيير 

وعلي ، السيدة حجيبة آيت الشريفة 

والشريفة منال االسماعيلي.

املدة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدد  تمت  بالرباط،  التجارية 

.127226
بمثابة مقت4ف وبيان

74 P

مكتب املحاسبة واالستشارة القانونية

رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد 

تمارة

STE ART JDAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

السجل التجاري رقم : 29725 

ت4وان

أير  العا6  الجمع  بمقت�سى 

قرر   ،2222 يونيو   2 بتاريخ  العادي 

 ، ART JDAL الشريك الوحيد لشركة

ش.6.6.ش.و. التعديالت التالية :

شارع  من  االجتماعي  املقر  تمويل 
كويلما   12 رقم   4 شارع  عروس  بني 

 C املنصور ق4اع  يعقوب  ت4وان حي 
رقم 51 ال4ابق السفلي الرباط.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بت4وان 

رقم  تمت   ،2222 يوليو   26 بتاريخ 

.2128
سوفيكاس

75 P

 STE OUSSAMA CHANGE

SARL

رغسمالها : 1.222.222 درهم

تعديالت الشركة

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في فاتح غأس4س 2222.

شاهد  خديجة  السيدة  تفويت 

 12.222 غصل  من  حصة   6822

عبد  كرمهوهم  السيد  لفائدة  حصة 

الرزاق.

غناس  الكابوس  السيد  تفويت 

422 حصة من غصل 12.222 حصة 

لفائدة السيد كرمهوهم عبد الرزاق.

غسامة  الكابوس  السيد  تفويت 

422 حصة من غصل 12.222 حصة 

لفائدة السيد كرمهوهم عبد الرزاق.

هناء  الكابوس  السيدة  تفويت 

422 حصة من غصل 12.222 حصة 

لفائدة السيد كرمهوهم عبد الرزاق.

يوسف  الكابوس  السيد  تفويت 

1222 حصة من غصل 12.222 حصة 

لفائدة السيد كرمهوهم مممد .

يوسف  الكابوس  السيد  تفويت 

1222 حصة من غصل 12.222 حصة 

لفائدة السيدة كرمهو6 صفاء. .

مقسمة  الشركة  حصص  لتصبح 

كالتالي :

كرمهو6 صفاء 1222 حصة.

كرمهو6 مممد 1222 حصة.

كرمهو6 عبد الرزاق 8222 حصة.

يوسف  الكابوس  السيد  استقالة 

من منصب مسير الشركة.

تعيين السيدة لبنى درويش مسيرة 

أير شريكة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

عدد  تمت  بالرباط،  التجارية 

.127213

76 P
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 STE IMPERIAL SPO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة
بشريك وحيد

رغسمالها : 35.222 درهم
تمويل القانوني من شخص ذاتي 

الى شريكة ذات مسؤولية ممدودة 
بشريك وحيد

 STE IMPERIAL  : الشركة  اسم 
.SPO SARL AU

 352.222  : الشركة  رغسمال 
درهم.

شركة  للشركة   : القانوني  الشكل 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
شخص  من  القانوني  التمويل 
مسؤولية  ذات  شريكة  الى  ذاتي 

ممدودة بشريك واحد.
كوثر  خلدون  ابن  السيدة  تعيين 

مسيرة وحيدة للشركة.
االبتدائية  باملحكمة  التسجيل  تم 

.D8486 بتمارة تمت رقم
77 P

 STE OROMIYA
 SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
السجل التجاري رقم : 161821

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2222 يونيو  فاتح  بتاريخ 
للشركة ممدودة  القوانين األساسية 

مسؤولية ذات املميزات التالية :
وتصديرو  االستيراد   : الهدف 

التجارة.
رقم  عمارة   : االجتماعي  املقر 
احمد  موالي  شارع   8 رقم  شقة   ،32

لوكيلي حسان الرباط.
رغسمال : حدد رغس املال بما قدره 

122.222 درهم.
أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

ممدودة من طرف : خدوج شائب.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   27 بتاريخ 

.126686
78 P

COTEC

COMPTABILITES TOUTES BRANCHES

STE CONFORT CONCEPT

SARL

تأسيس شركة
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

.CONFORT CONCEPT ممدودة

ال4ابق   4 شقة   : االجتماعي  املقر 

األول تجزئة قادر مرس الخير.

الحامل  ياسين  غشليخ  املسير 

رقم  الوطنية  التعريف  للب4اقة 

.AB635556

لدى  بالتقييد  التسجيل  تمت 

السجل التجاري تمت رقم 134779.

79 P

 STE ALMAS BTP

SARL AU

السجل التجاري رقم : 162123

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   ،2222 يوليو   25 بتاريخ 

ممدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

املواصفات التالية :

 STE ALMAS BTP  : التسمية 

.SARL AU

املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 

 ،3 21 ال4ابق  زنقة ابيدجان، عمارة 

شقة رقم 8 حي املحيط الرباط.

الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

122.222 درهم.

الغرض : التجارة في مواد ومعدات 

البناء ومقأول في البناء.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد بوتور سعد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ   127244 رقم  تمت  بالرباط، 

9 غأس4س 2222.

80 P

 STE BETTER WAUS
SARL AU

السجل التجاري رقم : 162121
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   ،2222 يوليو   13 بتاريخ 
ممدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
وذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

املواصفات التالية :
 STE BETTER WAYS  : التسمية 

.SARL AU
املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 
 ،3 21 ال4ابق  زنقة ابيدجان، عمارة 

شقة رقم 8 حي املحيط الرباط.
الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

122.222 درهم.
الغرض : الخدمات املعلوماتية.

استشارات في التسيير.
املدة : 99 سنة.

املسير : السيد جبرون فؤاد.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ   127243 رقم  تمت  بالرباط، 

9 غأس4س 2222.
81 P

 STE AU NOM DE LA ROSE
 SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
السجل التجاري رقم : 139239

تعديل في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
 ،AU NOM DE LA ROSE SARL
املنعقد بتاريخ 28 يوليو 2222، تقرر 

ما يلي :
تفويت   : الحصص  تفويت 
البوري  السيد  طرف  من  الحصص 
الى  كمال  الجراري  والسيد  زكرياء 
 622 بمجموع  مص4فى  جنق  السيد 
غي  للحصة  درهم   122 بتمن  حصة 
لكل  درهم   32.222( درهم   62.222
واحد منهما( مع تغيير الشكل القانوني 
ممدودة  شركة  لتصبح  للشركة 

املسؤولية ملساهم واحد.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   126826 رقم  تمت  بالرباط، 

فاتح غأس4س 2222.
مقت4ف بمثابة اعالن

82 P

االستاذة سعاد شريف االدري�سي

موثقة بالرباط

STE RYM LYS
SARL

ممرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شريف  سعاد  االستاذة  طرف  من 
 17 بتاريخ  بالرباط  موثقة  االدري�سي 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 يونيو 

بالصفات التالية :
.STE RYM LYS : التسمية

.SARL : الشكل القانوني
 ACHAT,  : الشركة  نشاط 
 VENTE, LOCATION DES BIENS

.IMMOBLES
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
درهم   12.222  : الشركة  رغسمال 
مقسمة الى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
 1 امليريا  االندلس  رياض   : املقر 
عمارة 68 ال4ابق التاسع الشقة رقم 

19 حي الرياض الرباط.
 التسيير : تسيير الشركة من طرف :

السيد جمال الدين زيتوني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
بالسجل  التقييد  رقم   ،2222
اإليداع  ورقم   162291 التجاري 

القانوني 127236.
83 P

STE LE ROUGET DE L’ISLE
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد
السجل التجاري رقم : 114395

تعديالت قانونية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يوليو   25 في  املؤرخ  العادي  الغير 

2222 تقرر ما يلي :
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جديد  شريك  على  املوافقة 
للشركة.

بيع 5942 حصة من غسهم السيد 
السيد  لفائدة  قباج  تقي  احمد 

يوسف بورو.
غسهم  من  حصة   1532 بيع 
السيد  لفائدة  العراقي  ملك  السيدة 

يوسف بورو.
بيع 1532 حصة من غسهم السيد 
السيد  لفائدة  قباج  غمين  مممد 

يوسف بورو.
القانون  من   7 املادة  تغيير 

األسا�سي.
استقالة املديرة الوحيدة للشركة.

تسمية السيد يوسف برو كمسير 
وحيد للشركة ملدة أير ممدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
مسؤولية  ذات  شركة  غصبح  الذي 

ممدودة بشريك وحيد.
القانون  من   42 املادة  تغيير 

األسا�سي.
تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2222 غأس4س   5 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 833672.
املسير

84 P

STE CIBUS RETAIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد
السجل التجاري رقم : 437743

تعديالت قانونية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يوليو   25 في  املؤرخ  العادي  الغير 

2222 تقرر ما يلي :
جديد  شريك  على  املوافقة 

للشركة.
شركة  غسهم  من  حصة   522 بيع 
وراري  السيد  لفائدة   LEO CAPITAL

شوقي.
شركة  غسهم  من  حصة   522 بيع 
YELLOM STONE CAPITAL لفائدة 

السيد وراري شوقي.

القانون  من   7 املادة  تغيير 

األسا�سي.

استقالة املدير الوحيد للشركة.

تسمية السيد وراري شوقي كمسير 

وحيد للشركة ملدة أير ممدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

مسؤولية  ذات  شركة  غصبح  الذي 

ممدودة بشريك وحيد.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2222 غأس4س   8 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 833887.
املسير

85 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

 STE EYMA ONGLERIE

BEAUTY AND SPA
شركة ذات مسؤولية ممدودة

تأسيس شركة
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط،   2222 غأس4س   4

تمرير شركة ذات مسؤولية ممدودة 

املميزات  تممل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE EYMA  : التسمية 

 ،ONGLERIE BEAUTY AND SPA

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مقأولة.

الهدف : حالقة، صالون االظافر، 

تصفيف الشعر، العالجات الجمالية 

واالسترخاء، العناية بالجسم.

رياض  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

غوالد ام4اع ق4اع غ رقم 279 تمارة.

مدة قيا6 الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رغسمال 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

للواحدة  درهم   122 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :

 1222 سيدة شيماء القسيوي .... 

حصة.

التسيير واإلمضاء : تسيير الشركة 
السيدة  طرف  من  ممدودة  أير  ملدة 

شيماء القسيوي.
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

السيدة شيماء القسيوي.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.
اقت4اع  بعد   : االرباح  تقسيم 
الباقي  يوزع  قانوني،  %كاحتياط   5

حسب قرار الشركاء.
االبتدائية  باملحكمة  التسجيل  تم 
بتمارة يو6 8 غأس4س 2222، تمت 

الرقم 136953.
ملخص من غجل النشر

86 P

STE IT FUSION
SARL

CAPITAL : 122.222 DHS
 SIEGE : 67 HAY LAAYOUNE

 3EME ETG APPT N°5
MOHAMMEDIA

إأالق التصفية الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 يونيو   13 تاريخ  في  باملحمدية 
وافق الحسابات الختامية للتصفية، 
املصفي يمنح إبراء ذمة السيد املهدي 
واليته،  وفت  قد  إلدارته،  كميلي 

وغشار الى إأالق تصفية الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2222، تمت  22 يوليو  باملحمدية في 

رقم 1421.
87 P

 STE MONACO LUXURY
TRAVEL AND BUSINESS

SARL AU
CAPITAL : 52.222 DHS

مقرها االجتماعي : 67 حي العيون 
ال4ابق 3 الشقة رقم 5 املحمدية

حل الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملحمدية في تاريخ فاتح يونيو 2222، 

تمت املصادقة باالجماع على ما يلي :

 MONACO الشركة  حل 

 LUXURY TRAVEL AND

وتصفيتها   ،BUSINESS SARL AU

ال4وعية.

السيدة  للشركة  كمصفية  تعيين 
شارع   32 ب  القاطنة  بيدق  رجاء 

الرباط  7 حسان  رقم  العلويين شقة 

الى انتهاء مدة التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت   ،2222 يونيو   6 في  باملحمدية 
رقم 1322.

88 P

STE SOFREB INDUSTRY
SARL AU

CAPITAL : 122.222 DHS

 SIEGE : N°83 RDC HASSANIA

MOHAMMEDIA

 بمقت�سى عقد عرفي حرر باملحمدية

وافق   ،2222 يونيو   13 تاريخ  في 

للتصفية،  الختامية  الحسابات 

عبد  السيد  ذمة  إبراء  يمنح  املصفي 

الل4يف كرو إلدارته، قد وفت واليته، 

وغشار الى إأالق تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2222، تمت  18 يوليو  باملحمدية في 
رقم 1368.

89 P

STE NEMIDRA
SARL AU

رغسمالها : 122.222 درهم

تعديل شركة
أير  عا6  جمع  ممضر  بموجب 
قرر   ،2222 يناير   23 بتاريخ  عادي 

الكائن   ،NEMIDRA وشركة  مسير 

 378 مقرها تجزئة شبه الجزيرة رقم 
البمراوي  عالل  سيدي   2 رقم  ممل 

ما يلي :

عبد  السيد  باع   : الحصص  بيع 

الكريم ادريوش 522 حصة الى السيد 

حمزة ادريوش.
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السيد   : الشركة  حصص  تغيير 

حمزة ادريوش 1222 حصة.

 تغيير الشكل االجتماعي للشركة :

ممدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 

املحدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك الوحيد.

 : للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

عالل  سيدي  با6  حي   233 رقم  من 

 2 رقم  ممل   378 رقم  الى  البمراوي 

عالل  سيدي  الجزيرة  شبه  تجزئة 

البمراوي.

 التش4يب على الهدف االجتماعي :

استغالل  البناء،  غو  مختلفة  غشغال 

أابوي.

االجتماعي  االهداف  إضافة 

التالية :

ال4باعة والتجارة.

املنظم  القانون  في  تغيير  إحداث 

للشركة.

بمكتب  التعديل  وثائق  وضع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   ،2222 يوليو   26 بتاريخ 

.454

90 P

STE MALOUCHAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة

ذات الشريك الوحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 322 الحي 

الجديد واملاس الخميسات

تأسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

يوليو   19 بتاريخ  ومسجل  اإلمضاء 

2222 تم االتفاق على ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تمت 

املميزات التالية :

 STE MALOUCHAN  : التسمية 

.SARL AU

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املعامالت  وجميع  والبناء  املختلفة 

التجارية.

الحي   322 رقم   : االجتماعي  املقر 

الجديد واملاس الخميسات.

املدة الزمنية : 99 سنة تبتدئ يو6 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تمديد  غو  املسبق  تفكيكها  ماعدا 

املدة.

درهم   122.222  : الرغسمال 

مقسمة الى 1222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة الواحد موزعة كالتالي :

السيد مممد ايت حدو .... 1222 

حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد مممد ايت حدو الحامل 

 ،X287742 رقم  الوطنية  للب4اقة 

وذلك ملدة أير ممدودة.

السنة املالية : تبتدغ من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   328 رقم  تمت  بالخميسات 
التجاري  السجل   2222 غأس4س   3

رقم 29579.

91 P

STE OCOMMERCE
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة

تأسيس شركة
 13 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط،   2222 يوليو 

شركة تممل الصفات التالية :

 STE  : االجتماعي  اللقب 

.OCOMMERCE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

التجارة   : االجتماعي  الهدف 

اإلحداث،  االتصاالت،  االلكترونية، 

استيراد  إنتاج،  الرقمي،  التسويق 

وتصدير والتسويق بالجملة والتجزئة

والبيع  الشراء  عمليات  جميع 

واإلنتاج  والبناء  والتصنيع  والتأجير 

واإلدارة والوساطة.

جميع  واستغالل  وحيازة  بيع 

براءات االختراع.

النماذج  جميع  استغالل 
وبيع  وشراء  التجارية  والعالمات 

وتوزيع جميع املواد.
استيراد وتصدير غجهزة الكمبيوتر 
ال4رفية  الكمبيوتر  وبرامج  وغجهزة 

وبيعها بالجملة.
إدارة مرافق تكنولوجيا املعلومات.

غنش4ة االتصاالت االخرى.
تجارة وغعمال مختلفة.

درهم   122.222  : املال  رغس 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة مقسمة كالتالي :
 152 مو�سى  ايت  ابراهيم  السيد 

حصة.
السيدة غسامة هالل 852 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 32 العمارة   : االجتماعي  املقر 
احمد  موالي  شارع   8 رقم  الشقة 

لوكيلي حسان الرباط.
التسيير : غسامة هالل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط،  التجارية 

بالسجل التجاري 162221 الرباط.
92 P

 STE TAMOUDI COMPANY
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 27 
يوليو 2222، تم إنشاء مؤسسة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية :
 STE TAMOUDI  : التسمية 

.COMPANY SARL AU
الرغسمال  حدد   : الرغسمال 
122.222 درهم، مقسمة على 1222 

حصة.
: إقامة فضل هللا  عنوان الشركة 
عمارة 3، املحل رقم 9 سيدي مو�سى 

سال.
هدف املؤسسة : مقهى وم4عم.

املسير : هناء بلفقير.
الضريبة املهنية : 29426453.

السجل التجاري رقم : 36583.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 39424 رقم  تمت   ، بسال  االبتدائية 

بتاريخ 4 غأس4س 2222.
93 P

 STE ABROR TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
18 يوليو 2222، تم إحداث القانون 
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات شريك وحيد تتلخص فيما يلي :
 STE ABROR TRAV  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
غو  عمال   : االجتماعي  الهدف 
استيراد  )مقأول(  متنوعة  انشاءات 

وتصدير )تاجر غو وسيط( وتاجر.
مممد  حي   77  : االجتماعي  املقر 
 57 رقم   12 ال4ابق  سميمة 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد املقفع غحمد ملدة 
أير ممدودة.

 : السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 
تبدغ من فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

%لفائدة   5 خصم  بعد   : االرباح 
يتصرف  الفائض  القانوني  االحتياط 

فيه حسب قرار الشركاء.
 551949  : التجاري  السجل 

الدارالبيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
غأس4س 2222، تمت رقم 26332.

من غجل االستخالص والبيان

94 P

 STE THE MOROCCAN
 DREAM TV

SARL AU
تأسيس شركة

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانوني  إحداث  تم   ،2222 يوليو 
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 
ذات شريك وحيد تتخلص فيما يلي :
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 STE THE  : التسمية 
 MOROCCAN DREAM TV SARL

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
وكالة  امتالك   : االجتماعي  الهدف 
وتصدير  استيراد  وتجارية،  تنظيمية 

)تاجر غو وسيط(.
32 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 
لوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.
املدة : 99 سنة.

رغسمال الشركة : 122.222 درهم 
اجتماعية  حصة   1222 الى  مقسمة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

يوسف  التبالي  السيد   : التسيير 
ملدة أير ممدودة.

 : السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 
تبدغ من فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

%لفائدة   5 خصم  بعد   : االرباح 
يتصرف  الفائض  القانوني  االحتياط 

فيه حسب قرار الشركاء.
 161987  : التجاري  السجل 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت رقم 126933.
من غجل االستخالص والبيان
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 STE PROJECT TECH
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
 STE لشركة   ،2222 يونيو   3 بتاريخ 
PROJECT TECH SARL AU ، شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
قرر  درهم   12.222 رغسمالها  وحيد 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 
طارق  إقامة  املقاومة  شارع   12 من 
ابن زياد ال4ابق الثالث الشقة رقم 8 
طنجة الى 45 شارع فرنسا الشقة رقم 

8 اكدال الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2222 غأس4س   5 بتاريخ  ب4نجة 

تمت رقم 256342.
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DROIT IMMO ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمال الشركة : 122222 درهم
املقر اإلجتماعي : سكتور القدس 
زنقة شاللة رقم 422 العيايدة سال

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
 2222 يوليو   7 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

قرر الجمع العا6 للشركة ما يلي :
الشركة  في  جدد  لشركاء  عرض   
الحسن  غمين  السيد  لوفاة  نظرا 
تلخيص   2222 غأس4س   31 يو6 
للحصص  اإلجمالية  للوضعية 

اإلجتماعية.
اإلجتماعي  الرغسمال  تقسيم 

للشركة.
تعيين مسير جديد للشركة.

تم  فإنه  التغيير،  هذا  إثر  وعلى 
تعديل الفصل 7،6 و14 من القانون 

األسا�سي للشركة.
السيدة فاطنة الناجي 125 حصة 

إجتماعية.
السيدة فاطمة الواطني 75 حصة 

إجتماعية.
حصة   62 غمين  غشرف  السيد 

إجتماعية.
حصة   262 غمين  يوسف  السيد 

إجتماعية.
حصة   262 غمين  مممد  السيد 

إجتماعية.
حصة   62 غمين  غنوار  السيد 

إجتماعية.
حصة   32 غمين  بهيجة  السيدة 

إجتماعية.
حصة   62 غمين  نبيل  السيد 

إجتماعية.
حصة   62 غمين  مص4فى  السيد 

إجتماعية.
حصة   32 غمين  مونى  السيدة 

إجتماعية.
إجتماعي  حصة   1222  : املجموع 
ب 122 درهم للحصة الواحدة تمثل 
 122222 بمبلغ  اإلجتماعي  الرغسمال 

درهم.
للشركة  الجديد  املسير  تعيين 
السيد يوسف غمين ملدة أير ممددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2222 18 يوليو  اإلبتدائية بسال يو6 
التجاري  السجل   ،662 رقم  تمت 

عدد 33425.
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DROIT IMMO ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمال الشركة : 122222 درهم

املقر اإلجتماعي : سكتور القدس 
زنقة شاللة رقم 422 العياديدة سال

العا6  للجمع  ممضر  بمقت�سى 

 2222 يوليو   7 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

حصة   26 بيع  العا6  الجمع  قرر 

الناجي  فاطنة  للسيدة  إجتماعية 

لفائدة السيد مممد غمين.

حصة   26 بيع  العا6  الجمع  قرر 

الناجي  فاطنة  للسيدة  إجتماعية 

لفائدة السيد يوسف غمين.

حصة   26 بيع  العا6  الجمع  قرر 

الناجي  فاطنة  للسيدة  إجتماعية 

لفائدة السيد مص4فى غمين.

حصة   26 بيع  العا6  الجمع  قرر 

الناجي  فاطنة  للسيدة  إجتماعية 

لفائدة السيد غنوار غمين.

وعليه فقد وقع تعديل مقتضيات 

األسا�سي  القانون  من  و7  الفصل6 

للشركة.

ليصبح على الشكل التالي :

للسيد فاطنة الناجي 75 حصة.

للسيد غشرف غمين 62 حصة.

للسيد يوسف غمين 286 حصة.

للسيد مممد غمين 286 حصة.

حصة   87 غمين  غنوار  للسيد 

إجتماعية.

للسيدة بهيجة غمين 32 حصة.

للسيد نبيل غمين 62 حصة.

للسيد مص4فى غمين 86 حصة.

للسيدة مونى غمين 32 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2222 18 يوليو  اإلبتدائية بسال يو6 
التجاري  السجل   ،661 رقم  تمت 

عدد 33425.

98 P

استدراك خطإ
وقع بالجريدة الرسمية عدد 5723 

 بتاريخ 6 ذي الحجة 1443 )6 يوليو 2222)
 الصفمة 12213
)إعالن رقم 44)

 LAKBIR TRAVAUX

SARL AU
.....................................................

..........................................................
بدال من : 

6. التسيير : يقو6 بتسيير الشركة 
مغربي  لكبير  املالك  عبد  السيد 

الجنسية.
......................................................
...........................................................

يقرغ : 6.
.....................................................

..........................................................
الشركة  بتسيير  يقو6   : التسيير 
السيد ابرشا6 لكبير مغربي الجنسية.
.....................................................
...........................................................

)الباقي بدون تغيير(.
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 INSTITUT DE FORMATION
 DANS LES METIERS DE

L’ELEVAGE
PAR ABREVIATION IFME

شركة املساهمة
رغسمالها : 322.222 درهم

املقر اإلجتماعي : الرباط غكدال شارع 
الحسن الثاني، إقامة مريم ، عمارة 

B، شقة رقم 12 
السجل التجاري : 144779 املحكمة 

التجارية بالرباط
عزل متصرف

وتعيين متصرف جديد
العامة  الجمعية  ممضر  بموجب 
يونيو   22 بتاريخ  السنوية  العادية 
السيد  املتصرف  عزل  تقرر   ،2222
مممد عبد الصمد بلحسن، الحامل 
رقم  للتعريف  الوطنية  للب4اقة 
حسن  السيد  وتعيين   ،UC29325
الوطنية  للب4اقة  الحامل  شجري، 
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متصرف   ،P84252 رقم  للتعريف 

ملدة غربع )24( سنوات.

 144779 التجاري  السجل 

املحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 126782 

بتاريخ 29 يوليو 2222.
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NEW LOOK NEGOCE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

 23 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

مارس 2221 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية :

 NEW LOOK  : التسمية 

.NEGOCE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع :

التجارة العامة.

اإلستيراد والتصدير.

والدولية  الوطنية  العامة  التجارة 

....إلخ.

املقر الرئي�سي : زنقة بوملان رقم 87 

نهج العبدة العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرغسمال 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

درهم   122 فئة  من  حصة   1.222

ويملكها بالكامل السيد حمزة صابر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

حمزة صابر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تمت   2222 غأس4س   5 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/2459

عدد  التمليلي  الرقم  تمت  التجاري 

 .42583
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 SOCIETE DWAJIN AIT
HMIDA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

 23 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
مارس 2221 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية :
 SOCIETE DWAJIN  : التسمية 

.AIT HMIDA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع :

تربية الدواجن.
إنتاج تربية دواجن تسويق..

الدجاج  وتسويق  ذبح،  تربية 
والديك الرومي...إلخ.

118 حي الحجري   : الرئي�سي  املقر 
العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرغسمال 
إلى  مقسمة  درهم   122.222.22
درهم   122 فئة  من  حصة   1.222
النبي  عبد  السيد  بالكامل  ويملكها 

خربوش.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد النبي خربوش.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تمت   2222 غأس4س   5 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/2460
عدد  التمليلي  الرقم  تمت  التجاري 

.42585
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STE. DAKHLA REAL ESTATE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
13يوليو 2222 تم إنشاء شركة ذات 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 DAKHLA REAL  : التسمية 

.ESTATE
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

الفندقة، اإليواء السياحي.
املقر اإلجتماعي : الرقم 428 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس .

مبلغ  في  حدد   : املال  رغس 
 1222 إلى  122222.22 درهم مقسم 

حصة من فئة 122درهم للواحدة.
: السيد بوجمعة  توزيع رغس املال 

عبد الرحيم 252 حصة.
السيد جمال بنزروال 252 حصة.
السيد رضوان لهبوب 252 حصة.
السيد نجيب البداوي 252 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
بوجمعة عبد الرحيم كمسير للشركة 

ملدة أير ممددة.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد  اإلبتدائية 
رقم  تمت   2222 غأس4س   5

.2022/1282
رقم  تمت  التجاري  وبالسجل 

.22153
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 MENUISERIE OULED
ABDELAAZIZ

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات املساهم الوحيد

وضع  تم   2222 غبريل   5 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  لشركة  منظم  قانون 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :
 MENUISERIE  : التسمية 
ذات   OULED ABDELAAZIZ
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد .
الهدف:

نجارة الخشب بجميع غنواعها.
الرغسمال : حدد في مبلغ 122.222 
من  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاآلتي :

السيد عالي جمعة 1222 حصة.
 1 النهضة  حي   : اإلجتماعي  املقر 

مركز بئر كندوز إقلم غوسرد.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عالي جمعة ملدة أير ممددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2222 غأس4س   4 بتاريخ  بالداخلة 
السجل   2022/1277 رقم  تمت 

التجاري 22145.
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 COOPER MANAGEMENT SLIMANI

SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

TEL: 26.61.22.2299

25.37.37.87.81

KENITRA

SOCIETE FASOFRED
ش.ذ.6.6

املقر اإلجتماعي : 166-164 شارع 
مممد الديوري الشقة رقم 19 

إقامة األندلس القني4رة
شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
 2222 يوليو   25 بتاريخ   FASOFRED
املسؤولية  ذات  شركة  تقررتأسيس 

املحدودة مميزاتها كالتالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة.
.FASOFRED : التسمية

مكتب   : الرئي�سي  املوضوع 
العقارات،  تأجير  غو  لبيع  اإلستشارة 

شراء بيع غو كراء العقارات.
املقر اإلجتماعي : 166-164 شارع 
مممد الديوري الشقة رقم 19 إقامة 

األندلس القني4رة.
املدة : 99 سنة.

املالية  السنة  تبدغ   : املالية  السنة 
في فاتح يناير وتنتهي في 31ديسمبر من 

نفس السنة.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
درهم   122.222.22 مبلغ  في  الشركة 
إجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسمة 

من فئة 122 درهم للواحدة.
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الشكل  على  الحصص  تخصص 
التالي :

الصباني  السيد  الشركة:  إسم 
 166-164 العنوان  السال6  عبد 
رقم  الشقة  الديوري،  مممد  شارع 
عدد  القني4رة  األندلس  إقامة   ،19

الحصص اإلجتماعية 422.
العنوان  صوفيا  الصباني  اآلنسة 
اإلجتماعية  الحصص  عدد  فرنسا 

.152
العنوان  رضا  الصباني  السيد 
اإلجتماعية  الحصص  عدد  فرنسا 

.322
عدد  فرح  الصباني  اآلنسة 

الحصص االجتماعية 152.
املجموع : 1222.

عبد  الصباني  السيد   : اإلدارة 
التعريف  لب4اقة  الحامل  السال6 

.GM-779 الوطنية رقم
لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبتدائية  باملحكمة  الشركة 
بالقني4رة بتاريخ 4 غأس4س 2222، 
بملف   2022/92203 عدد  تمت 

السجل التجاري رقم 66195.
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 COOPER MANAGEMENT SLIMANI

SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

 RESIDENCE NIZAR

TEL: 25.37.37.87.81

25.37.52.12.22

KENITRA

 STE. HAUTE
 PERFORMANCE

 DES TRAVAUX ET
D’ENTREPRISE

ش.ذ.6.6 ذات الشريك الوحيد
املقر اإلجتماعي : طريق الرباط رقم 
134 ال4ابق الثالث القصر الكبير

القرارات  ممضر  بمقت�سى 
الوحيد  الشريك  لورثة  اإلستثنائي 
 HAUTE شركة  بتصفية  املتعلق 
 PERFORMANCE DES TRAVAUX
ET D’ENTREPRISE املنعقد بالقصر 
تقرر  2222 يونيو   32 بتاريخ   الكبير 

ما يلي:

التصفية  تقرير  على  املوافقة 

شركة التصفية  عمليات  جميع  على 

 HAUTE PERFORMANCE DES

.TRAVAUX ET D’ENTREPRISE

حساب  على  واملصادقة  املراجعة 

توزيع  على  والتصويت  التصفية 

رصيد التصفية.

وتصريف  املصفي  ذمة  إبراء 

واليته.

النهائية  بالتصفية  التصريح 

 HAUTE PERFORMANCE لشركة 

 DES TRAVAUX ET

.D’ENTREPRISE

السجل  على  النهائي  التش4يب 

باملحكمة   1463 رقم  التجاري 

اإلبتدائية بالقصر الكبير.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحضر باملحكمة اإلبتدائية بالقصر 

الكبير بتاريخ 4 غأس4س 2222 تمت 

السجل  بملف   2022/205 عدد 

التجاري رقم 1463.
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VIGIL GARD

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : TEMARA IMM

 ESSAADA N°1 HAY EL WIFAQ

RC N°111723

 25 بتاريخ  ممضر  بمقت�سى 

تم بموجبه تمويل مقر   2222 غبريل 

تمارة  إلى  الذكر  السالفة  الشركة 

عمارة السعادة رقم 1 حي الوفاق من 

عين  تجزئة   2 رقم   212 الصخيرات 

الحياة بقرار من السيد املسير السيد 

إسماعيل الجناحي مسير للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت عدد 6284.
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MESS ELEC PLO

SARL AU

شركة ممدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رغسمالها : 122.222.22 درهم 

مقرها اإلجتماعي : كتجزئة النصر 

املستقبل شارع طارق بن زياد عمارة 

رقم B تمارة

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قوانين  وضع  تم   2222 غأس4س   2

الشركة ذات املميزات التالية.

MESS ELEC PLO : التسمية

.SARL AU

الشكل القانوني : شركة ممدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الغرض اإلجتماعي بإيجاز : 

مقأولة غشغال العامة والبناء.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

املالية  التجارية  الصناعية  الخدمات 

ب4ريقة  املرتب4ة  العقارية  املنقولة 

بالهدف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

اإلجتماعي وجميع األهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر اإلجتماعي : تجزئة النصر 

املستقبل شارع طارق بن زياد عمارة 

رقم B تمارة.

مبلغ  في  حدد   : الرغسمال 

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

واحدة  كل  قيمة  حصة   1222

122درهم موزعة كالتالي :

السيد عبد العزيز مسعود 1222 

حصة.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 

السيد عبد العزيز مسعودي.

كتابة  لدى  تم  القانون  اإليداع 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت  غأس4س2222   8 بتاريخ 

.136951

108 P

 SOCIET COSTA DIGITAL
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2222 يوليو   15 بتاريخ  ومسجل 

املسؤولية  ممدودة  شركة  إنشاء  تم 

والتي تممل الخصائص التالية :

 COSTA DIGITAL : التسمية

.SARL

استيراد   : اإلجتماعي  الهدف 

األجهزة  في  واإلتجار  وتصدير 

اإللكترونية والكمبيوتر.
رغسمال الشركة : 12.222 درهم.

املقر اإلجتماعي : املساكنة بشركة 
عوا  ضاية  زنقة   6 املركز  الرباط 

غكدال   16 رقم  الشقة   4 ال4ابق 

الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

التسيير : تم تعيين السيد اومشيح 

مهدي كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

 4 بتاريخ   126987 رقم  تمت 

غأس4س2222.
مقت4ف وبيان

109 P

 LOCATION BELHAJ
LIGHTNING

SARL AU
رغسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : ال4ابق األر�سي 

الشقة رقم 35 زنقة بغداد حي 

العلويين تمارة

 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو 2222 تم تأسيس شركة تممل 

لوكاسيون بلحاج ليتنينك ش.ذ.6.6 و 

تتوفر على املميزات التالية :

األر�سي  ال4ابق   : اإلجتماعي  املقر 
حي  بغداد  زنقة   35 رقم  الشقة 

العلويين تمارة.

الهدف اإلجتماعي :

كراء السيارات بدون سائق.

مدة اإلستمرار : 99 سنة.
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درهم   122.222.22  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسم 

122درهم موزع كما يلي :

 1222 بلحاج  الحسين  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة فاطمة 

ملدة  للشركة  كمسيرة  بلحاج  الزهرة 

أير ممدودة.

السنة اإلجتماعة: تبتدئ من فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

األرباح : بعد إقت4اع 5 % لتكوين 

يوزع  القانوني،  اإلحتياط  الصندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تمت  بتمارة  اإلبتدائية 

التجاري رقم 136933.

 110 P 

FRANCHAZURE

SARL

رغسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 79 شارع ابن سينا 

ال4ابق 2 الشقة رقم 6 غكدال 

الرباط

إعالن عن قفل التصفية

بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 

شركة  شركاء  قرر   2222 يوليو   25

فرانشازور ش.ذ.6.6.ش.و ما يلي :

قفل التصفية لشركة فرانشازور 

السيد  وتعيين  ش.ذ.6.6.ش.و 

للشركة  كمصفي  حاتم  الركراكي 

ابن  شارع   79 هو  التصفية  وعنوان 

6 غكدال  2 الشقة رقم  سينا ال4ابق 

الرباط.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 127241 

بتاريخ 9 غأس4س 2222.

 111 P

BISTRO ZUPAS
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2222 ماي   22 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد .
شركة  زيباس  بسترو   : التسمية 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
التسيير   : اإلجتماعي  الهدف 

الفندقي والسياحي.
 122.222.22  : الشركة  رغسمال 
من  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

الصولبي سرحان 1222 حصة.
من  الصالحيات  كامل  تخول 
الصلوبي  للسيد  األسا�سي  القانون 

سرحان تمت توقيعه الوحيد.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
السجل  وضع  تاريخ  من  غي  نهائي 

التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : زنقة النجد k4 حي الرياض 

فيال 9 الرباط.
املسير: السيد الصولبي سرحان.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت عدد 6242.
112 P

STE. AFRICBITUMES
العا6  الجمع  إجتماع  بمقت�سى 
قررا   2222 يونيو   17 بتاريخ  العادي 
صالحية  مدة  تجديد  املساهمون 

املسيرين لست سنوات.
املجلس  إجتماع  وبمقت�سى 
تعيين  تم  التاريخ  بنفس  اإلداري 

السيد غحمد هرنوش رئيسا له.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت عدد 127225.
ملخص من غجل النشر

113 P

MIT SAFI MOROCCO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 322.222
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
 ATRIUM N°374 LOTISSEMENT

 MANAZYL AL MAYMOUNE
 BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA
 REGISTRE COMMERCE DE

CASABLANCA N°319577
ICE : 221562114222245

إستقالة املدير
املساهم  قرار  ممضر  بموجب 
تقرر   2222 يوليو   12 بتاريخ  الوحيد 

ما يلي:
السيد  بإستقالة  إقرار 
من   HISAHIRO KUROSAWA

منصبه كمسير للشركة.
صالحيات الشكليات.

بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاريخ  للدارالبيضاء  التجاري 
غأس4س 2222 تمت عدد 832925.
114P

 REPER CONSEIL CABINET DE CONSEIL
FIDUCIAIRE

STE. CHARLY OLIVE
ش.6.6

س.ت :162293 الرباط
تأسيس

 18 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو 2222، وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات الخصائص التالية :
.CHARLY OLIVE : التسمة

الشكل القانوني : شركة ممدودة 
املها6.

املقر اإلجتماعي : 15 شارع األب4ال 
شقة رقم 4 غكدال الرباط.

الهدف اإلجتماعي :
وتخزين  تمويل  توزيع  اإلتجار 
الزيتون  خصوصا  الغذائية  املواد 

والتوابل.
اإلستيراد والتصدير.

122.222 درهم  رغسمال الشركة: 
إجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
بقيمة 122 درهم للواحدة بموزة كل 

من :
السيد مممد بسو 522 حصة.

السيدة فاطمة اتغال 522 حصة.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر لكل 

سنة.
التسيير : تعيين السيد مممد بسو 

كمسير للشركة ملدة أير ممددة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2222 غأس4س   9 في 

.127237
115 P

إينسايد برو
رشكة ذات مسؤولية ممدودة

 يقدر رغسمالها : 52.222.22 درهم 
العنوان : 14زنقة موالي عبد العزيز 

رقم 7 املحيط
 وقف نشاط شركة إينسايد برو

 7 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  اتفق  بالرباط   ،2222 مارس 
العا6 لشركة إينسايدبرو شركة ذات 
رغسمالها  يقدر  ممدود  مسؤولية 
مقرها  ويوجد  درهم   52.222.22
موالي  14زنقة  بالعنوان  اإلجتماعي 
عبد العزيز رقم 7 املحيط على ما يلي:

تصفية الشركة : قررالجمع العا6 
إينسايد  لشركة  ألوانه  السابق  الحل 

برو.
صادق   : التصفية  مأمور  تعين 
الجمع العا6 على تقرير مأمور لتصفية 
إينسايدبرو السيدمممد مهل  شركة 

والسيد إيمان بن لغزال.
مقر التصفية : 

قرر الجمع العا6 املقر اإلجتماعي 
ممال لتصفية الشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالرباط 
رقم  تمت   2222 يوليو   28 بتاريخ 

.126714
116 P 
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شركة راسف 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

23 يونيو 2222، اتفق الجمع راسف 

يقدر  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها 12.222.22 درهم 

على ما يلي :

تفويت الحصص :

قررالسيد ياسر السفياني تفويت 

لفائدة  122درهم  فئة  من  حصة 

حصة  و49  مص4فى  سوييح  السيد 

سمر  للسيدة  درهم   122 فئة  من 

الحقاني.

السيد   : العا6  الجمع  عين 

سمر  والسيدة  السوييح  مص4فى 

أير  ملدة  للشركة  مسيرين  الحقاني 

ممدودة.

لشركة  العا6  اإلجتماع  يقرر 
األسا�سي  النظا6  تميين  راسف 

للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالرباط 

رقم  تمت   2222 يوليو   25 في 

.126586

117P

TMS ADVISORS
 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بما يلي :

التسمية اإلجتماعية : 

التجارة.

اإلستشارات.

التكوين.
املقر اإلجتماعي : 32 زنقة بيزن�سي 

شقة 11 بلقيدير الدارالبيضاء.
رغسمال الشركة : 122222 درهم 

مكون من 1222 حصة .
ال4اهري  سعيد  مممد  السيد 

999 حصة.

حصة  ال4اهري  اسية  والسيدة 

واحدة.

املدة : 99 سنة.

سعيد  مممد  السيد   : التسيير 

أير  ملدة  للشركة  مسير  ال4اهري 

ممدودة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

رقم السجل التجاري : 551475.

باملكتب  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لإلستتمار بتاريخ 2 غأس4س 

.2222

118 P

HATIMI CONSULTING SARL AU

 COMPTABILITE FISCALITE CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

PRESTARYS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 19 ماي 2222 تم وضع النظا6 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة شريك وحيد ذات املميزات 

املبينة فيما يلي :

 PRESTARYS SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
: هي إسشاري  الشركة  الغاية من 

التسيير التكوين املنهي املستمر.

 4 رقم  األب4ال  شارع   15  : املقر 

غكدال الرباط.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

رغس املال الجماعي : 122.222.22 

1222 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

122 درهم جلها في إسم السيد مممد 

غمين أالب.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 

بصفته  أالب  غمين  مممد  السيد 

أير  ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

ممددة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 125594.
رقم السجل التجاري 161285.

119 P

HATIMI CONSULTING SARL AU

 COMPTABILITE FISCALITE CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

BADAKOU
SARL

شركةممدودة املسؤولية
رغس مالها :122.222 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة رقم 32 

الشقة 1 جنان املنصور 2 تجزئة غ 

تامسنا

الحل املسبق للشركة
إن الجمع العا6 الغير العادي الذي 

للشركة   2222 يونيو   13 بتاريخ  تم 

بمقرها اإلجتماعي قرر ما يلي :

تصفية الشركة.

تعيين السيد يوسف الغولجي رقم 

مصفيا  بصفته   A458546 ب.و.ت 

للشركة.

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تمديد 

كمقر للتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2222 تمت رقم 8593.

120 P

IDAFOUI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 122.222.22

DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT

 MAAMOURA IMM 124 APT 4

HSSAIN SALE

بمقت�سى عقد عرفي حرر يو6 28 

2222 بسال تم تأسيس الجمع  يونيو 

على للمصادقة  اإلسثنائي   العا6 

ما يلي:

اإلجتماعية  الحصص  تفويت 

بقيمة  حصة   1222 ب  تقدر  والتي 

السيد  122 درهم للحصة من طرف 

حسن  السيد  لفائدة  العفوي  حاتم 

 122222.22 تساوي  والتي  العفوي 

درهم.

غن السيد حسن العفوي الحامل 

 AB33729 رقم  الوطنية  للب4اقة 

.IDAFOUI املسير الجديد لشركة

العفوي من  السيدحاتم  إستقالة 

منصب املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسال تمت رقم 728 بتاريخ 

2 غأس4س 2222.
بمثابة مقت4ف وبيان

121 P

شركة كيم إسكان
ش.6.6

رغسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتماع : رقم 136 ال4ابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كوماتراف 1 تمارة

بمقت�سى عقد مؤرخ بتمارة بتاريخ 

القوانين  وضع  تم   2222 يوليو   29

األساسية لشركة ممدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

التسمية : كيم إسكان ش.6.6.

الهدف :

البناء.
ال4ابق   136 رقم   : الرئي�سي  املقر 

القاهرة  شارع   4 رقم  شقة  الثاني 

كوماتراف 1 تمارة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

على  مقسم  درهم   122.222 قدره 

درهم   122 بنسبة  حصة   1222

للواحدة.

األرباح  من   5% تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.

الشركة من طرف  تدار   : التسيير 

مراد  والسيد  الرا�سي  كريم  السيد 

بوشجرة ملدة أير ممدودة. 
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باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
غأس4س   9 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تمت   2222

.136965
للبيان والنشر

ستراكما

112 P

STE. NOURADI PATISS
ش.6.6 ذات الشريك الواحد

11 شارع عبد اكيم الخ4ابي النهضة 
2 تمارة

تصفية الشركة
بتمارة  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 
العا6  للجمع   2222 يوليو   4 بتارخ 
 NOURADI لشركة  العادي  الغير 
الشريك  ذات  ش.6.6   PATISS
درهم   222.222 رغسمالها  الواحد 
مقرها اإلجتماعي 11 شارع عبد اكيم 

الخ4ابي النهضة 2 تمارة.
تم اإلقرار باإلجماع على ما يلي :

تصفية الشركة.
حل نهائي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2222 يوليو   28 بتاريخ 

.126742
123 P

ديوان االستاذ احمد لحري�سي
موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع غنوال،
الدار البيضاء

H & O FREIGHT
SARL

تأسيس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2214 نوفمبر   7 بتاريخ  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

املميزات التالية :
.H & O FREIGHT : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : مقأولة في نقل البضائع، 
وفي  املغرب  في  غنواعه  بجميع  النقل 

الخارج.

زنقة   144  : االجتماعي  املقر 
مممد  جوهرة  إقامة  سميمة  مممد 
الدار   35 شقة   6 طابق  سميمة، 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرغسمال 
مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 122 
نقدا  بكاملها  حررت  للواحدة  درهم 

ومقسمة على الشكل التالي :
السيد زكريا عماري 522 حصة.

السيد هشا6 رحباني 522 حصة.
املجموع : 1222 حصة.

عماري  زكريا  السيد   : التسيير 
ملدة  مسيرين  رحباني  هشا6  والسيد 

أير ممدودة.
السنة املالية : مند فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.
املصاريف  خصم  بعد   : األرباح 
العامة ومصاريف غخرى تنقل األرباح 

من جديد غو توزع على املساهمين.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي  باملركز  التجاري  السجل  في 
البيضاء  الدار  بوالية  لالستتمار 

الكبرى بتاريخ 9 ديسمبر 2214.
السجل التجاري رقم 316237.

124 P

 ديوان االستاذ احمد لحري�سي
موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع غنوال،
الدار البيضاء

H & O FREIGHT
SARL

بيع حصص اجتماعية
تغيير الفصلين 6 و7 من القانون 

األسا�سي
مالءمة قانون غسا�سي جديد

 31 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باع   2217 فبراير  و21   2217 يناير 
السيد هشا6 رحباني إلى السيد زكريا 
حصة   522 وهي  مجموعه  عماري 
 H املسماة  الشركة  في  يملكها  التي 
رغسمالها   ،6  6 ش   & O FREIGHT
االجتماعي  ومقرها  درهم   122.222
مممد  زنقة   144 البيضاء  بالدار 
سميمة إقامة جوهرة مممد سميمة 

طابق 6 شقة 35 الدار البيضاء.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
فبراير  و21   2217 يناير   27 بتاريخ 

2217، قد تقرر ما يلي :
تفويت  عقد  على  املصادقة 

الحصص االجتماعية.
القانون  من  و7   6 املادة  تعديل 

األسا�سي.
الشركة  مال  رغس  غن  معرفة 
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
حصة بقيمة 122 درهم للواحدة كلها 
في ملك الشريك الوحيد السيد زكريا 

عماري.
هشا6  السيد  استقالة  قبول 
وإع4ائه  كمسير  منصبه  من  رحباني 
مسير  عماري  زكريا  وتعين  االبراء، 

وحيد ملدة أير ممدودة.
ومالئمة قانون غسا�سي جديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2217 فبراير   12 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 626671.
125 P

ديوان االستاذ احمد لحري�سي
موثق

زاوية شارع عبد املومن وشارع غنوال،
الدار البيضاء

H & O FREIGHT
SARL AU

تمويل املقر االجتماعي
الزيادة في رغس املال من 122.222 

درهم إلى 622.222 درهم
مالئمة قانون غسا�سي جديد

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2217 ماي   12 بتاريخ  عرفي  بعقد 
 قرر الشريك الوحيد للشركة املسماة

H & O FREIGHT ش 6 6، رغسمالها 
االجتماعي  ومقرها  درهم   122.222
مممد  زنقة   144 البيضاء  بالدار 
سميمة إقامة جوهرة مممد سميمة 

طابق 6 شقة 35 الدار البيضاء.
ما يلي :

نفس  إلى  االجتماعي  املقر  تمويل 
الخامس  مممد  شارع  زاوية  املدينة 
سينتر  الخامس  مممد  األول،  وغلبير 

عمارة ب طابق 8 رقم 812.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 ،2217 يونيو   9 بتاريخ  عرفي  بعقد 
قرر الشريك الوحيد لشركة املسماة 

.H & O FREIGHT
الزيادة في راس املال من 122.222 

درهم إلى 622.222 درهم.
من طرف الشريك الوحيد السيد 

زكريا عماري.
فصول  تعديل  تم  إثرهم  وعلى 

القانون األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2217 يونيو   15 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 637611.
126 P

ديوان االستاذ احمد لحري�سي

موثق
زاوية شارع عبد املومن وشارع غنوال،

الدار البيضاء

H & O FREIGHT
SARL AU

الزيادة في رغس املال من 622.222 
درهم إلى 1.222.222 درهم

مالءمة قانون غسا�سي جديد
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
بعقد عرفي بالدار البيضاء بتاريخ 24 
الوحيد  الشريك  قرر   ،2222 يناير 
 H & O FREIGHT املسماة  لشركة 
درهم   622.222 رغسمالها   ،6  6 ش 
البيضاء  بالدار  االجتماعي  ومقرها 
وغلبير  الخامس  مممد  شارع  زاوية 
عمارة  سينتر  الخامس  مممد  األول، 

ب طابق 8 رقم 812، ما يلي :
الزيادة في رغس املال من 622.222 

درهم إلى 1.222.222 درهم.
من طرف الشريك الوحيد السيد 

زكريا عماري.
فصول  تعديل  تم  إثره  وعلى 

القانون األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2222 فبراير   12 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 732286.
127 P
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MADEO CAR
SARL

AU CAPITAL DE 122.222 DHS
 SIEGE SOCIAL M 1222 HAY EL

MENZEN CYM RABAT
RC : RABAT N°83751

تفويت حصص
وزيادة في رغسمال الشركة

بتاريخ 6 غبريل 2222 انعقد الجمع 
 MADEO العا6 الغير العادي لشركة
مسؤولية  ذات  شركة   CAR SARL
درهما   122.222 رغسمالها  ممدودة 
1222 حي املنزه حي  مقرها االجتماعي 

يعقوب املنصور الرباط.
حيث تمت املصادقة على :

تفويت 322 حصة مملوكة للسيد 
حامل  الجنسية  مغربي  عزيز  إيكوت 
 A782887 رقم  الوطنية  للب4اقة 
لفائدة السيدة إيكوت مليكة مغربية 
الوطنية  للب4اقة  حامل  الجنسية 

:A478746 رقم
من  الشركة  مال  رغس  في  زيادة 
 1.222.222 إلى  درهم   122.222
حصة   9222 خلق  طريق  عن  درهم 
عن  ولك  منها  لكل  درهم   122 بقيمة 
طريق التضمين في رغس مال الشركة 
للحساب الجاري للشريكين في حدودة 

922.222 درهم.
القانون  من   6  ،7 البنود  تغيير 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.2222
اإليداع القانوني : 125727.

128 P

STE EFFET TRAVAUX
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 
تأسيس  تم   ،2222 يونيو   6 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6 
حسب  وذالك  املحدودة  املسؤولية 

املميزات التالية :
 STE EFFET TRAVAUX : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : حي العدير تجزئة 

إكرا6 زنقة الرباط رقم 27 وزان.

الغرض والغاية :

ألشغال املختلفة والبناء.

قل البضائع لحساب الغير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
 1.522.222  : الخاص  املال  راس 

حصة   1522 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم   1222 فئة  من  اجتماعية 

حصة في حوزة الشركاء :

الحامل  املرابط  احمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 

L48287 ب 752 حصة.

الحامل  القسيمي  هشا6  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 

L312932 ب 752 حصة.

من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

أير  ملدة  املرابط  احمد   : املديرية 

ممدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

غأس4س   5 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

.2222
رقم السجل التجاري : 1981.

129 P

ABOU AHMED FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم   ،2222 غأس4س   9 بتاريخ 

ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وذات املميزات التالية :

 ABOU AHMED  : التسمية 

املحدودة  املسؤولية  ذات   ،FISH

وذات الشريك الوحيد.

بالجملة  األسماك  بيع   : الهدف 

لحساب  البضائع  نقل  والتقسيط، 

االستيراد  علمة،  تجارة  الغير، 

والتصدير.

الرغسمال : حدد في مبلغ 122.222 
من  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاآلتي :
 1222 سعيد  امل4اعي  السيد 

حصة.
زنقة  الفتح  حي   : االجتماعي  املقر 

24 رقم 27 العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

امل4اعي سعيد ملدة أير ممددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
بتاريخ 9 غأس4س 2222، تمت رقم 

.42613
130 P

POWER TERASS
SARL AU

رغسمالها : 122.222 درهم
تأسيس شركة

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بتمارة،   2222 يونيو 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية :
اسم  الشركة  تممل   : التسمية 

.POWER TERASS SARL AU
 ،2 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
العمارة رقم 21 تجزئة بوراس، تمارة.

الهدف : غشغال الحفر واإلصالح، 
غشغال البناء وغشال متعددة....

بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  رغس 
 1222 على  مقسمة  درهم   122.222
 122 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة، 

درهم.
فرحان  توفيق  السد  يمتلكها 

بقيمة 1222 حصة.
في  ممددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
توفيق   : الشركة  يسير   : التسيير 

فرحان.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 
للممكمة االبتدائية بتمارة تمت رقم 

.136743
131 P

F & N BROTHERS CAR
SARL

سجل تجاري بالرباط رقم 154225

العا6  الجمع  ممضر  إثر  على 

يونيو   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي، 

2222 بالرباط تم تقرير ما يلي :

املسبق  والحل  اإلرادية  التصفية 

للشركة.

تم تعيين السيد طاهير فهد ب ت و 

رقم AA72326 مصفي للشركة.

تم تمديد ممل التصفية ب : غمل 
املنصور  يعقوب  حي   82 رقم   5 ج   1

الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   ،2222 يوليو   27 بتاريخ 

.126721

132 P

ديوان األستاذ مممد بهردة، املوثق بالرباط

SDM PHARMA
تفويض الصالحيات

تميين النظا6 األسا�سي للشركة
العا6  الجمع  ممضر  بموجب 

 ،2222 يونيو   18 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر، ما يلي :

الشركة،  إدارة  ملجلس  التفويض 

في حدودة مدة انتدابه الحالية، برهن 

غ6  كانت  عقارات  الشركة  ممتلكات 

منقوالت وذلك بتعديل املادة 42 من 

النظا6 األسا�سي للشركة.

تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت   ،2222 يوليو   27 بتاريخ  بسال 

رقم 39356.

132P مكرر

STE LLD CAPITALE RABAT
SARL

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 3 غأس4س 2222، 

تم االتفاق على ما يلي :
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صالح  السيد  استقالة  قبول  تم 
للب4اقة  الحامل  اربعي  الدين 
طرف  من   A337685 رقم  الوطنية 

الجمع العا6.
بمقت�سى قرار الجمع العا6 غني4ت 
السيدة  إلى  الشركة  تسيير  مهمة 
للب4اقة  الحاملة  ك4يري  فاطمة 
وبالتالي   QA72982 رقم  الوطنية 
ملدة  للشركة  الوحيدة  املسيرة  تصبح 

أير ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت رقم 127222.
رقم السجل التجاري 127917.

133 P

TRIPLE CONCEPT
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2222 26 يوليو 
وضع القانون األسا�سي لشركة تممل 

الخصائص التالية :
 TRIPLE CONCEPT  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
غعمال   : االجتماعي  الهدف 
والوسائط  واالتصاالت  الفعاليات 
الداخلي  والتصميم  املتعددة 
الكمبيوتر  ورسومات  والخارجي 
وت4وير  وتصميمه  االثاث  وتصنيع 
وشراء  املعلومات  وتكنولوجيا  الويب 
املكتبي  واألثاث  املواد  جميع  وبيع 

ومستلزماته.
الكمبيوتر،  معدات  وبيع  شراء 
املعدات  التعليمية،  املعدات 
السمعية والبصرية، التمول الرقمي، 
االستشارات،  ال4باعة،  اإلعالن، 
السمعية  األعمال  والسفر،  اإلقامة 
البصرية، تنظيف وغشغال املساحات 
وغعمال  الت4وير  غعمال  الخضراء، 
الفوالذ  األملنيو6،  املتنوعة،  البناء 
الكهرباء،  السباكة،  للصدغ،  املقاو6 
والتصدير،  االستيراد  ال4الء، 

التجارة.
تقديم الخدمات.

درهم   122.222  : املال  رغس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   122

على الشكل التالي :

السيد غحمد نشيط 342 حصة.

 332 نشيط  القادر  عبد  السيد 

حصة.

السيد مممد الجايي 332 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 

حي  الحومر  ديور  الثالث  ال4ابق   82

يعقوب املنصور الرباط.

املسير : السيد غحمد نشيط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162285

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 127229 

بتاريخ 8 غأس4س 2222.

134 P

FARADAY INGENIERIE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2222 13 يوليو 

وضع القانون األسا�سي لشركة تممل 

الخصائص التالية :

 FARADAY  : التسمية 

.INGENIERIE SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الشبكات   : االجتماعي  الهدف 
الجوي  والدفاع  االستراتيجية 

والدفاع األمني.

للشبكات  التمتية  البنية  حلول 

وغنظمة الشبكات الالسلكية.

الكهربائية  الشبكات  هندسة 

واملتوسط،  املنخفض،  الجهد  ذات 

إمدادات  وتوزيع  العالي،  والجهد 

ال4اقة املتجددة.

عمليات  على  للحصول  نصائح 
األمن  لقوات  ممددة.معدات  شراء 

والدفاع.
تأمين الحدود.

والجرائم  والنشر  الهندسة 
اإللكترونية.

رغس املال : 12.222 درهم مقسمة 
درهم   122 فئة  من  حصة   122 إلى 
الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :
السيد خالد مذكري : 122 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 
حي  الحومر  ديور  الثالث  ال4ابق   82

يعقوب املنصور الرباط.
املسير : السيد خالد مذكري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.162295

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 127239 

بتاريخ 9 غأس4س 2222.
135 P

 S O G E F CO : L’INFORMATIQUE AU
SERVICE DE LA GESTION

STE JARA COLORS
SARL AU

 LOT 139 RUE IBN HAITAM Q.I
SIDI BRAHIM FES

 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املدينة  بنفس  مسجل   ،2222 يونيو 
بتاريخ 29 يونيو 2222، تم تغيير املقر 
املسؤولية  ذات  للشركة  االجتماعي 
املحدودة ومسير وحيد، ذات املميزات 

التالية :
 STE JARA COLORS  : التسمية 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

وشريك واحد.
غوالد  جماعة  حمو  غوالد  دوار 

ال4يب طريق إموزار فاس.
تغيير املقر االجتماعي.

إلى  االجتماعي  املقر  نقل  تم  لقد 
الحي  هيتم  ابن  زنقة   139 تجزئة 

الصناعي سيدي ابراهيم، فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 8 غأس4س 2222، تمت رقم 
التجاري  السجل  رقم   ،3342/2022

.44647
136 P

FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 2528819642

FAX : 2528819641

 STE ENTREPRISE DE BIO
ESPACE DES HUILES

ABREVIE PAR ENTRBIOHUIL
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العا6 
الغير العادي للمساهمين في الشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
قرر   ،2222 يوليو   19 بتاريخ  واحد 

ما يلي :
تغيير أرض اجتماعي :

التجارة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 3 غأس4س 2222، تمت رقم 

اإليداع 1521.
137 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 2528819642

FAX : 2528819641

STE AL MOSTAKBAL HM D
SARL

الفسخ النهائي للشركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
غأس4س 2222، ممضر شركةذات 
مسؤولية ممدودة والذي قرر ما يلي :

الشركة  النهائي  والفسخ  تصفية 
بكاملها.

تمديد مقر تصفية الشركة : تمت 
التصفية باملقر االجتماعي بدوار ايت 

الصفاء  وادي  اداوممند  يميى  بن 

بيوكرى اشتوكة ايت باها.
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تعيين السيد الرحالي عبد الجليل 
مصفي للشركة.

تقرير مصفي الشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 5 غأس4س 2222، تمت رقم 

.1513
138 P

 STE IMMOMED
INVESTISSEMENT

SARL
AU CAPITA DE 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : N° 32
 LOT ROUDANA MHAITA

TAROUDANT
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
الشركة  تأسست   ،2222 يوليو   19
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
الشركةاسم  تممل   : التسمية 
 ،IMMOMED INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية ممدودة.
املوضوع : الشركة لها كهدف.

وحديقة  ومقهى  م4عم  تسيير 
غطفال وقاعة الحفالت.

تسيير قاعات رياضية وترفيهية.
العقارات  بشر  يتعلق  نشاط  غي 
وإدارة  تنظيم  غو  تأجيرها  غو  بيعها  غو 
وجميع  إليها،  املنسوبة  املمتلكات 
املمتلكات التي ستكون لها ملكية عن 
طريق الشراء غو التبادل غو املساهمة 
االستتمارات  جميع  ذلك،  أير  غو 
الرغسمالية بجميع غشكالها، األسهم، 
الشركات، تشييد  السندات، غطراف 

املباني واألعمال املتنوعة.
املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
روادنة  تجزئة   32 رقم   : االجتماعي 

ملحاي4ة تارودانت.
املدة : مدة الشركة ممددة في 99 

سنة ابتداء من يو6 التأسيس.
في  ممدد   : االجتماعي  الرغسمال 
 1222 على  مقسمة  درهم   122.222

حصة من فئة 122 درهم للواحدة.
حسا6  سعيد  السيد   : الشركاء 

522 حصة.

السيدة مبروك يسرا 522 حصة.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد سعيد حسا6.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية في فاتح يناير لتنتهي في 31 

ديسمبر.
القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  غو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
القانوني  تم اإليداع  لقد   : الوضع 
بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تمت   ،2222 غأس4س   8 يو6 

.494
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
بتارودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تمت   ،2222 غأس4س   8 يو6 

.8925
139 P

AMRS VITALE
SARL

رأساملها : 122.222 درهم
تأسيس شركة

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ،2222 ماي   19 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
.AMRS VITALE SARL : التسمية

الخيزرن  إقامة   : الرئي�سي  املقر 
الخير  12 مرس  1 عمارة  4 مجموعة 

تمارة.
في  حدد   : الشركة  رغسمال 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

الواحدة.
وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 
الصيدالنية  شبه  املنتجات  وتسويق 

بالجملة.
املنتجات  جميع  وتصدير  استيراد 

شبه الصيدالنية.
بصفة عامة القيا6 بكل العمليات 
واملالية  والصناعية  التجارية 
بالهدف  صلة  لها  التي  والعقارية 

االجتماعي.

غنوار  السيدان  عين   : التسيير 

مسيران  دريش  وعلي  العمراوي 

للشركة ملدة أير ممدودة.

تكوين  غجل  من   %5  : األرباح 

رصده  يتم  الباقي  قانوني،  احتياطي 

تبعا لقرار الجمع العا6.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

تبتدئ من  السنة األولى  سنة ما عدا 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تمت  تمارة  ملدينة  التجاري 

.136961

يو6  القانوني  اإليداع  تم 

2222 بالسجل التجاري  9 غأس4س 

ملدينة تمارة تمت رقم 8665.

140 P

BL ARCHITECTS

SARL

تمويل املقر االجتماعي

االستثنائي  العا6  الجمع  إن 

 ،6  6 ش   BL ARCHITECTS لشركة 

قرر  قد  درهم   122.222 رغسمالها 

بتاريخ 19 يوليو 2222.

تمويل املقر االجتماعي من إقامة 

محج الرياض ال4ابق الخامس املبنى 

جبل  شارع  مكرر   25 إلى  الرباط   27

بويبالن رقم 7 غكدال، الرباط.

قانون  من   4 الفصل  تعديل 

الشركة »املقر االجتماعي«.

بكتابة  القانوني  اإليداع  غنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2222 12 غأس4س  بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 6692.

141 P

 ASKOUR AMEUBLEMENT

ET DECORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمال الشركة 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 43 ا املركب 

التجاري العيون - هرهورة

الجمع  ملحضر  اعتبارا 

في  املنعقد  االستثنائي  العا6 

شركة  قررت   ،2222 يونيو   21

 ASKOUR AMEUBLEMENT ET

DECORATION ما يلي :

حل مبكر للشركة.

حل  االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

الشركة.

تعيين املصفي، مقر التصفية.

غسكور  مممد  السيد  تعيين 

االجتماعي  ومقرها  للشركة  مصفيا 

العيون،  التجاري  املركب  ا   43 هو 

هرهورة.

حل عقد الكراء.

حل  االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

عقد كراء املقر االجتماعي للشركة.

وصل إبراء.

غع4ى الجمع العا6 للسيد مممد 

غسكور اإلبراء بالكامل بدون تمفظ.

عين الشركاء مقر التصفية كالتالي 

:

مهدية،  قصبة  تجزئة   213 رقم 

القني4رة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 126722.

142 P

ASOSDATADEV
تأسيس شركة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي موقع 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو   21

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية :

االسم : اصوصداطاديف.

التمليل   : التجاري  النشاط 

املعلوماتي والبرمجة.
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الصنوبر  زنقة   : االجتماعي  املقر 
 ،12 شقة  الرابع  ال4ابق   2 عمارة 

الدار البيضاء.
درهم   122.222  : املال  راس 
اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسمة 

ممنوحة إلى السيد اعمامرى احمد.
التسيير : يعهد التسيير إلى السيد 
البروج  املزداد  احمد  اعمامرى 
 1967 يناير  فاتح  بتاريخ  س4ات 
القاطن بفرنسا 18 ساحة جان دارك 
شقة 1 ليل 59222 والحامل للب4اقة 

.BH227795 الوطنية رقم
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تمت   ،2222 غأس4س   12

.833844
سجل تجاري رقم 552273.

143 P

TIZGUI IMMO
ش 6 6

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 ماي   25
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

لشريك واحد ذات املميزات التالية :
 TIZGUI IMMO شركة   : االسم 

ش 6 6 ذات شريك واحد.
 ،1216 تجزئة   : االجتماعي  املقر 
حي  الثاني  ال4ابق   3 رقم   934 طريق 

السال6 غكادير.
منعش   : االجتماعي  الهدف 
عقاري،  ت4وير  إنشاءات،  عقاري، 

إيجار املساكن والشقق.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
 122.222 في  حدد   : الرغسمال 
درهم مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   122

للسيد فاضلي مممد.
فاضلي  السيد  عين   : التسيير 
ابتداء  للشركة  مممد مسيرا وموقعا 
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري 

وذلك ملدة أير ممدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

األرباح : 5% لالحتياط االجتماعي.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
يونيو   17 بتاريخ  بأكاديثر  التجارية 

2222، تمت رقم 112312.
الشركة   : التجاري  السجل 
بأكادير  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تمت رقم 51767.
144 P

MAITRE FAIZA OUDGHIRI
NOTAIRE

 PYRAMIDE ROUGE DE
CONSTRUCTION

SARL
العامة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 
يوليو   26 يو6  املنعقدة  عادية  الغير 
 PYRAMIDE ROUGE 2222 لشركة
 DE CONSTRUCTION SARL
ابن   41 رقم  االجتماعي  ومقرها 

خ4يب طريق عين الشقف، فاس.
وقدرها  حصة   291 تفويت 
ودأيري  الهالك  من  درهم   29.122
السيدة  إلى  االاله،  عبد  سفياني 

ودأيري سفياني شيماء.
وقدرها  حصة   253 تفويت 
ودأيري  الهالك  من  درهم   25.322
سفياني عبد االاله إلى السيدة بنعودة 

التلمساني غمال.
وقدرها  حصة   583 تفويت 
ودأيري  الهالك  من  درهم   58.322
السيد  إلى  االاله،  عبد  سفياني 

ودأيري سفياني مممد.
وقدرها  حصة   291 تفويت 
ودأيري  الهالك  من  درهم   29.122
السيدة  إلى  االاله  عبد  سفياني 

ودأيري سفياني كنزة.
وقدرها  حصة   291 تفويت 
ودأيري  الهالك  من  درهم   29.122
السيدة  إلى  االاله  عبد  سفياني 

ودأيري سفياني وئا6.
السيدة   : واإلمضاء  التسيير 
بنعودة  والسيدة  خديدة  العرفاوي 

التلمساني غمال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 4215 رقم  تمت  بفاس  التجارية 

بتاريخ 8 غأس4س 2222.

145 P

INAF AUTOS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة لشريك وحيد

بمقت�سى سند عرفي ممرر بتمارة 

في 4 يوليو 2222، فقد غنشأت شركة 

لشريكة  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيدة والتي تتصف بالتالي :

الشركاء :

السيدة خرموش نوال.

.INAF AUTOS : التسمية

وإصالح  وشراء  بيع   : الهدف 

السيارات  تنظيف  السيارات، 

واالستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي : إقامة 23، شارع 

عمارة   ،1 رقم  ممل  زياد،  ابن  طارق 

الخزران 4، تمارة.

يو6  من  تن4لق  سنة   99  : الفترة 

التأسيس.

 122.222  : االجتماعي  املال  رغس 

من  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 122 درهم موزعة كالتالي :

 1222 نوال  خرموش  السيدة 

حصة.

التسيير : السيدة خرموش نوال.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

اإلنجاز  لتكوين   %5  : األرباح 

إشارة  رهن  يبقى  والحاصل  القانوني 

الجمع العا6.

لدى  تم  قد  القانوني  اإليداع  إن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  مكتب 

 ،2222 غأس4س   3 يو6  بتمارة 

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم  تمت 

.136915

146 P

معهد لتعزيز التقنيات الهندسية 
واالستشارية

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها 214 شارع ابن سينا حي الهنا 
الدار البيضاء املغرب

رقم سجل تجاري : 272699
استثنائي  عا6  جمع  بموجب 
املساهمين   2222 يونيو   27 بتاريخ 

قرروا ما يلي :
حل مبكر للشركة وتصفيتها وديا 

من هذا اليو6.
يان  السيد  مدير  مها6  نهاية 

ميشيل موريس غسيلماير.
التعيين كمصفي السيد فريد ريك 
 24 في  مزداد  الجنسية  فرن�سي  الفاج 
شارع   12 في  مقيم   ،1965 نوفمبر 
رقم  فرنسا   92822 بوتو  في  غأاث 

.15CL57669 الجواز الفرن�سي
تمديد مكان التصفية 214 شارع 
البيضاء  الدار  الهنا  حي  سينا  ابن 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  إيداع  تم 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 

26566 بتاريخ 8 غأس4س 2222.
147 P

ALMAZROUEI STONE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
تأسيس  تم  قد   ،2222 يوليو   27
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شيك وحيد باملميزات التالية :
 ALMAZROUEI  : التسمية 

.STONE
في  التجارة   : االجتماعي  الهدف 

الرخا6.
في  حدد   : الشركة  رغسمال 
12.222 درهم موزعة إلى 122 حصة 
تم  قد  درهم،   122 بقيمة  اجتماعية 
للسيدة  واسنادها  باكملها  تمريرها 

سارة الساعف.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

األولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،   31

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الرياض  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

غوالد م4اع ق4اع 22 رقم 382 تمارة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الحاملة  الساعف  سارة  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 

A396331 وذلك ملدة أير ممدودة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بتمارة 136969.

148 P

STE HASSOUNI

SARL

رغسمالها : 2.672.222 درهم

مقرها االجتماعي : ق4اع س، شارع 

عمر ابن العاص حي الرحمة سال

تجديد مدة تعيين املسير
االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

ل   ،2222 يوليو   32 بتاريخ  املنعقد 

ما  تقرر  ش.6.6.،   « حسوني  »شركة 

يلي :

 4 في  املسير  تعيين  مدة  تمديد 

سنوات.

حسوني  السيد  على  االبقاء 

خالد، ب.و. رقم AB19694، كمسير 

تاريخ  في  تنتهي  ممددة  ملدة  للشركة 

املالية  للسنة  السنوي  العا6  الجمع 

.2225

للقانون  جديدة  قراءة  اعتماد 

األسا�سي بعد تميينه.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   ،2222 غأس4س   12 يو6 

.39.424
مقت4ف وبيان لالشهار

149 P

 UNIVERS PROJETS
ROUTIERS

بمقت�سى الجمع العا6 االسثتنائي 
وال4رق،  املشاريع  عالم  لشركة 
واملنعقد بتاريخ 16 يونيو 2222 تقرر 

ما يلي :
بما  الشركة  رغسمال  من  الرفع 
تم  درهم   2.222.222 مجموعه 
سحبه من الحساب الجاري للشركاء.

 12.222.222 من  رفعه  تم  بذلك 
درهم الى 14.222.222 درهم.

باضافة  الشركة  غنش4ة  توسعة 
لحساب  البضائع  نقل   : النشاط 

الغير.
من  و7   6  ،3  : املادتين  تغيير 

القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت رقم 6657.
150 P

 SHAMAY LABORATOIRE
CREATIF
SARL AU

تأسيس شركة 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19 يناير 2221، وضع قانون غسا�سي 
التي  املسؤولية  ممدودة  لشركة 

تممل الخصائص التالية :
 STE SHAMAY  : التسمية 
 LABORATOIRE CREATIF SARL

.AU
جبل  شارع   7  : الرئي�سي  املقر 

موسا، شقة رقم 2 اكدال الرباط.
املدة : 99 سنة.

النشاط : التجارة االلكترونية.
الرغسمال : 12.222 درهم.

الشركة  إدارة  يتم   : التسيير 
نارجس  السيدة  قبل  من  وإدارتها 

املوسدق ملدة أير ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم   ،2224 الرقم  تمت   ،2221

السجل التجاري 149945.
151 P

STE UNIVERS BAT
SARL

 SIEGE : BLOC 5, 3EME ETAGE

 RESIDENCE AYA aA ROUTE RE

 RABAT - TANGER

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

بتاريخ  واملنعقد  البناء،  عالم  لشركة 

16 يونيو 2222، تقرر ما يلي :

باضافة  الشركة  غنش4ة  توسعة 

لحساب  البضائع  نقل   : النشاط 

الغير.

الشركاء  الحد  املنفصل  التوقيع 

السيد اهاروش علي والسيد اهاروش 

اهاروش  والسيدة  الحفيظ  عبد 

ل4يفة يلز6 الشركة.
3 و14 من القانون  تغيير املادتين 

األسا�سي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

اأس4س   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تمت 8329.

152 P

STE COLONIE RESIDENCES
.S.A

شركة مجهولة االسم
العا6 الخارق  تبعا ملحضر الجمع 

 ،2222 ماي   17 يو6  املنعقد  للعادة 

كولوني  شركة  مساهموا  قرر 

االسم،  مجهولة  شركة  أريدونس 
مقرها  درهم،   6.222.222 رغسمالها 

شارع  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 
مسجلة  اسا  زاوية  الكورنيش، 

البيضاء،  بالدار  التجاري  بالسجل 

تمت رقم 164323، ما يلي :

من  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

 12.222.222 الى  درهم   6.222.222

درهم عن طريق دمج جزء من االرباح 

املحتجزة.

والسابع  السادس  البندين  تغيير 

من القانون األسا�سي للشركة.

تعديل القوانين األساسية للشركة 

وفقا لذلك ومواءمتها مع القانون -19

22 بتاريخ 26 غبريل 2219.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،2222 4 غأس4س  بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم 833432.

153 P

 STE CASA SOINS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي ممرر بالدار 

تم   ،2222 ماي   12 بتاريخ  البيضاء 

املسؤولية  ممدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية :

التسمية : كازا سوان، ش.6.6.

الهدف : أرض الشركة : تصفيف 

ومزيالت  التجميل  وعالجات  الشعر 

الشعر.

الوجه،  عالجات  ممارسة 

وعالجات  البدنية،  اللياقة  وعالجات 

الرفاهية،  وعالجات  التخسيس، 

وإزالة الشعر بشكل دائم.

االظافر  صالون  غي،  ميك 

وعالجات الحما6.

للجسم  عالج  غي  عا6  بشكل 
ضروري  منتج  وغي  والشعر  والوجه 

والجسم  الوجه  ونظافة  لجمال 

والنظافة  والقدمين  واليدين 

الشخصية والشعر...

الدارالبيضاء   : االجتماعي  املقر 
إقامة مونية، رقم 56، زنقة ابن جهير 

22252 بوركون.

الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  من  ابتداء  سنة   99 في 

املسبق  الحل  حالة  باستثناء  النهائي 

هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد  غو 

القوانين.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
رغسمال االجتماعي في 12.222 درهم، 

فئة  من  حصة   122 الى  مقسمة 
وتمرر  الواحدة،  للحصة  درهم   122

بأكملها وتقسم على الشكل التالي :

السيدة كنزة علوي .. 52 حصة.

السيد هشا6 تايك ..... 52 حصة.

املجموع ...... 122 حصة.
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من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر من كل 

سنة.
السيدة   : الشركة  يدير   : اإلدارة 

كنزة علوي والسيد هشا6 تايك.
االرباح : املنتجات الصافية للسنة 
النفقات  جميع  اقت4اع  بعد  املالية 
ذلك  في  بما  غخرى،  وغعباء  العامة 
تكون  كل االستهالكات واالحتياطات، 
الربح الصافي  الربح الصافي، من هذا 
الخسائر  االقتضاء  وعند  املنقوص، 
السابقة، يقت4ع مبلغ لتأسيس غصل 

يسمى باالحتياط القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
غأس4س   3 بتاريخ  للدارالبيضاء، 

2222، تمت رقم 833384.
التجاري  السجل  تسجيل  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
اأس4س   3 بتاريخ  للدارالبيضاء، 

2222، تمت رقم 551651.
154 P

شركة كويزا 
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

تمويل املقر االجتماعي 
الجماعي  القرار  ملحضر  تبعا 
للشركاء املنعقد يو6 4 يوليو 2222، 
شركة  »كوييزا،  شركة  مساهموا  قرر 
رغسمالها  املسؤولية،  ممدودة 
مقرها  درهم،   11.222.222
االجتماعي بالدار البيضاء 229 شارع 
غنفا، ال4ابق األول، مسجلة بالسجل 
رقم  تمت  البيضاء،  بالدار  التجاري 

142121، ما يلي :
تمويل املقر االجتماعي للشركة.

القانون  من  الرابع  البند  تغيير 
األسا�سي للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل 
للشركة وفقا لذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،2222 5 غأس4س  بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم 833622.
155 P

ماناجمنت كونسيلتني اند اكونط

شركة فايز كوم
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 92.222 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة سيدي 

عبد هللا 2185 ال4ابق األول 
العيايدة سال

 22 بتاريخ  السندالخاص  إطار  في 
يوليو 2222، قرر غعضاء شركة فايز 

كو6، ش.6.6. ما يلي :
الفسخ املسبق للشركة.

حمان  بن  فهد  السيد  تعيين 
كمصفي.

التصفية تجزئة سيدي عبد  مقر 
العيايدة  األول  ال4ابق   2185 هللا 

سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 39363 رقم  تمت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 28 يوليو 2222.
156 P

 STE ENTREPRISE
MENUISERIE MESTOUNA

SARL AU
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 1 تجزئة الهدى 
رقم 13 ال4ابق الثاني الشقة رقم 

12 الدارالبيضاء
الجمعية  ممضر  بموجب 
 21 بتاريخ  االستثنائية  العمومية 

يوليو 2222 قرر ما يلي :
التي  الحصص  جميع  تفويت 
يملكها السيد العلمي الوالي سعيد الى 
في  واملمثل  مص4فى  لك4ايب  السيد 

1222 حصة.
الوالي  العلمي  السيد  استقالة 
لك4ايب  السيد  وتعيين  سعيد 
ملدة  للشركة  وحيد  مسير  مص4فى 

أير ممددة.
للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
ال4ابق   69 رقم   22 بلوك  للعنوان، 

الثاني سيدي عتمان الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
التجاري  السجل   ،2222 غأس4س 

رقم 116977.
157 P

 STE INTERNATIONAL
TECHNOLOGY SERVICES

شركة مساهمة
رغسمالها : 1.22.222 درهم مقرها 
االجتماعي : 124 شارع عبد املومن 

ال4ابق السابع الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 294317 

الدارالبيضاء
بمقت�سى ممضر الجمع العا6 

املختلط املنعقد في 32 يونيو 2222 
تقرر ما يلي :

واستمرارية  الشركة  حل  عد6 
الصافية  وضعيتها  ان  رأم  نشاطها 
تقل عن 4/1   ،2221 31 ديسمبر  في 

رغسمالها االجتماعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  الضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تمت   ،2222 غأس4س  فاتح  بتاريخ 

رقم 832935.
قصد النشر واالعالن

158 P

 UNIVERSITE MOHAMMED
 VI POLYTECHNIQUE -

UM6P
شركة مساهمة

رغسمالها : 22.234.652.922 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة 662، حي 

موالي رشيد بن جرير 
السجل التجاري رقم : 1237 املغرب 

بن جرير
الزيادة في الرغسمال

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يوليو   25 في  املنعقد  العادي  الغير 

2222، تقرر ما يلي :
االجتماعي  رغسمال  في  الزيادة 
 7.222.222.222 بمبلغ  للشركة 
من  يرتفع  وبذلك  درهم، 
الى  درهم   15.234.652.922
باصدار  درهم،   22.234.652.922
عادية  جديدة  غسهم   72.222.222
االسمية  للقيمة  درهم   122 فئة  من 

الواحدة، صادرة بالتكافؤ.

االكتتاب  غفضلية  حق  إلغاء 
للمساهمين لفائدة املساهم املرجعي.

إع4اء الصالحيات الالزمة ملجلس 
اإلدارة لتمقيق الزيادة في الرغسمال.

للفصول  تعديل موازي ومشروط 
6 و7 من القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  الضبط 
املحكمة االبتدائية بابن جرير بتاريخ 
12 غأس4س 2222، تمت رقم 254.

قصد النشر واالعالن

159 P

 STE INTERNATIONAL
TECHNOLOGY SERVICES

شركة مساهمة
رغسمالها : 1.22.222 درهم مقرها 
االجتماعي : 124 شارع عبد املومن 

ال4ابق السابع الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 294317 

الدارالبيضاء
اإلدارة  مجلس  ممضر  بمقت�سى 
تقرر   ،2222 مارس  فاتح  في  املنعقد 

ما يلي :
الشرايبي  يميى  السيد  استقالة 

من مهامه كمدير عا6.
الخلوفي  مممد  السيد  تعيين 

كمدير عا6 للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
لدى  الضبط  كتابة  لدى  الضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تمت   ،2222 غأس4س  فاتح  بتاريخ 

رقم 832934.
قصد النشر واالعالن

160 P

STE BINAN DE TRAVAUX 
CAPITAL : 122.222 DHS

 SIEGE : QUARTIER EL QODS
N°265 SIDI KACEM

السجل التجاري رقم : 27757
الزيادة في رغسمال الشركة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
املنعقد بمقر الشركة بمضور جميع 
الشركاء تم تمرير ممضر االجتماعي 
2222، واملسجل  8 يونيو  املوقع يو6 

يو6 8 يوليو 2222.
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رغسمال  في  الزيادة  مضمونة 

درهم   122.222 مبلغ  من  الشركة 
الى 522.222 درهم مقسم بالتساوي 

على الشركاء االتية االسمائهم :

السيد بنان مممد املسير للشركة 

بقيمة  اجتماعية  حصة   252 ب 

252.222 درهم.

ب  شريك  عباس  بناب  السيد 

بقيمة  اجتماعية  حصة   2522

رغسمال  يصبح  لكي  درهم   252.222

مقسمة  درهم   522.222 الشركة 

بالتساوي على الشريكين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم، تمت رقم 347 يو6 18 يوليو 

.2222

161 P

STE CHANTIER SIGMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : حي الجديد عمارة 
رقم 47 زنقة 4 ال4ابق الرابع الشقة 

رقم 11 سيدي قاسم

السجل التجاري رقم : 29215

تفويت حصص
 وتغيير املقر االجتماعي 

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يناير   12 يو6  الشركة  بمقر  املنعقد 

2222 واملسجل يو6 8 فبراير 2222، 

وتغيير  حصص  تفويت  مضمونة 

القديم  العنوان  من  االجتماعي  املقر 
وزنقة  الصديق  ابوبكر  شارع  زاوية 

أاندي بلوك د عمارة غ مكتب رقم 6 

القني4رة الى العنوان الجديد الكائن 
 4 زنقة   47 رقم  الجديد عمارة  بالحي 

ال4ابق الرابع الشقة رقم 11 سيدي 

فهو  الحصص  تفويت  غما  قاسم، 

كالتالي :

ب4اقته  رشيد  اللحياني  السيد 

ب  املالك   G4939 رقم  الوطنية 

222 حصة  بتفويت  قا6  422 حصة 

حصة  و222  سهيل  الحياني  للسيد 

للسيد الحياني حمزة.

ب4اقته  هشا6  الحياني  السيد 
 152 ب  املالك   G632613 الوطنية 
حصة قا6 بتفويت 52 حصة للسيدة 
حصة  و52  الزهرة  بنمو�سى  مذكورة 
حصة  و52  سهيل  اللحياني  للسيد 

للسيد اللحياني حمزة.
الحصص  تقسيم  غصبح  ولقد 
االجتماعية لرغسمال الشركة : السيد 

اللحياني هشا6 ب 252 حصة.
الزهرة  بنمو�سى  مذكوري  السيدة 

ب 252 حصة.
 252 ب  سهيل  اللحياني  السيد 
ب  حمزة  اللحياني  والسيد  حصة 
 1222 مجموعه  بما  حصة   252

حصة اجتماعية لرغسمال الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
تمت   ،2222 يوليو   22 يو6  قاسم 

رقم 176.
162 P

 STE DENHARH DE
 CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX
SARL AU

CAPITAL : 122.222 DHS
 SIEGE : N°652 LOT MJAARA

3EME ETAGE JORF MELHA
السجل التجاري رقم : 26321

انمالل مبكر للشركة
عبدلي  ادريس  السيد  من  بقرار 
 C297851 رقم  الوطنية  ب4اقته 
لجميع  واملالك  الوحيد  الشريك 
تم  الشركة  رغسمال  في  الحصص 

تدوين ممضر.
للشركة  مبكر  انمالل  مضمونه 
الكائن  االجتماعي  املقر  وتصفية 
الثالث  ال4ابق  املجاعرة  بتجزئة 

جرف امللحة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم، بتاريخ 16 نونبر 2218، تمت 

رقم 743.
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STE HI GENIUS
SARL

RC N° : 162121
تأسيس شركة

املؤرخ  األسا�سي  قانون  بمقت�سى 
تأسيس  تقرر   ،2222 يونيو   2 بتاريخ 
 HI GENIUS اسم  تممل  شركة 

SARL، شركة خاصيتها كالتالي :
شركة   ،  HI GENIUS  : التسمية 

ممدودة املسؤولية.
نشاطها  تمارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه.
خدمات الدعم لل4الب واملهنيين.

والدروس  والتدريب  التوجيه 
الخصوصية.

مخصصة  الكتونية  منصة  إدارة 
لدعم ال4الب واملهنيين.

االستيراد وتصدير.
الشركة  مقر   : االجتماعي  املقر 

حدد في العنوان التالي :
 4 رقم  الشقة  االب4ال  شارع   15

اكدال الرباط.
املدة القانونية : تاسست الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
الشركة حدد في مبلغ 122.222 درهم 
 122 122 حصة من فئة  الى  قسمت 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة انجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف :
 .... العمراوي  ايمان  السيدة 

52.222 درهم.
 ... العمراوي  حنان  السيدة 

52.222 درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 
عمر  إقامة  القاطنة  العمراوي  حنان 
الوفاق   12 رقم  الشقة   5 العمارة   1
الجنسية  مغربية  املغرب،  تمارة 
بتاريخ 1984/04/28، حامل  مزدادة 
 ،A678411 رقم  الوطنية  للب4اقة 
القاطنة  العمراوي  ايمان  والسيدة 
حي   11 رقم  الشقة   18 بالعمارة 
الرباط،  املنصور  يعقوب  حي  الفتح 

بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربية 

للب4اقة  حامل  1983/03/03ن 

.A678412 التعريف الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط، تمت رقم 6684.
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STE THE VISION
SARL AU

العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالرباط،   2222 غأس4س   9

بالخصائص التالية :
الهدف االجتماعي : مقأول عقاري 

وإدارة العقارات.
رغسمال : 122.222 درهم مقسمة 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222 الى 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

 1222 نادية  الجزولي  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

رقم  شقة   32  : االجتماعي  املقر 
حسان  لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط.

التسيير : السيدة الجزولي نادية.

التوقيع : السيدة الجزولي نادية.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162135
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STE WEBHELP MAROC
السجل التجاري رقم : 53.977

بالغ بتخفيض رغسمال أير معلل 
بالخسائر

بموجب ممضر الجمع العا6 أير 

العادي بتاريخ 31 ماي 2222 لشركة 

مقرها   ،WEBHELP MAROC

االجتماعي بالرباط 28 شارع عالل بن 
عبد هللا ومسجلة في السجل التجاري 

تقرر  53.977 رقم  تمت   للرباط 

ما يلي :
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في  حاليا  الثابت  رغسمال  غن 
الى  مقسمة  درهم   7.322.222
 122 اسمية  بقيمة  سهم   73.222
سيتم  بالكامل،  مدفوعة  درهم، 
درهم   7.222.222 بمبلغ  تخفيضها 

عن طريق سداد رغسمال بالتناسب.
املعلل  أير  التخفيض  هذا 
 72.222 إلغاء  عبر  سيتم  بالخسائر 
درهم   122 اسمية  بقيمة  سهم 
الوحيد  الشريك  الى  تعود  منها  لكل 
WEBHELP SAS ، وتعويض الشريك 
من  املعادل  الجزء  عن  املذكور 

رغسمال، غي 7.222.222 درهم.
في  التخفيض  هذا  تنفيذ  يتم 
رغسمال أير املعلل بالخسائر بشرط 
دائني  من  معارضة  وجود  عد6 
الشركة غو في حالة املعرضة، رفضها 

من قبل املحكمة التجارية بالرباط.
منح الصالحيات الكاملة للرئيس، 
لتأكيد  الشركة  ووكيل  العا6  املدير 

االنجاز النهائي لتخفيض رغسمال.
من   212 املادة  الحكا6  وفقا 
املتعلق   95-17 رقم  القانون 
ترفع  املساهمة،  بالشركات 
املحكمة  رئيس  اما6  االعتراضات 
التجارية بالرباط، خالل 32 يوما من 

تاريخ اإليداع القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   21 بتاريخ 

.126543
الرئيس 
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STE NALBASUR
.S.A

السجل التجاري رقم : 51.887
بالغ بتخفيض رغسمال أير معلل 

بالخسائر
بموجب ممضر الجمع العا6 أير 
العادي بتاريخ 31 ماي 2222 لشركة 
االجتماعي  مقرها   ،NALBASUR
بالرباط شارع تادلة، رقم 36، الشقة 
في  ومسجلة  املغرب  مابيال   8 رقم 
رقم  تمت  للرباطن  التجاري  السجل 

51.887 تقرر ما يلي :

في  حاليا  الثابت  رغسمال  غن 

الى  مقسمة  درهم   32.222.222

 122 اسمية  بقيمة  سهم   322.222

سيتم  بالكامل،  مدفوعة  درهم، 

درهم   29.722.222 بمبلغ  تخفيضها 

عن طريق سداد رغسمال بالتناسب.

املعلل  أير  التخفيض  هذا 

بالخسائر سيتم عبر إلغاء 297.222 

درهم   122 اسمية  بقيمة  سهم 

الوحيد  الشريك  الى  تعود  منها  لكل 

وتعويض   ،  URBASER S.AU

املعادل  الجزء  عن  املذكور  الشريك 

من رغسمال، غي 29.722.222درهم.

في  التخفيض  هذا  تنفيذ  يتم 

رغسمال أير املعلل بالخسائر بشرط 

دائني  من  معارضة  وجود  عد6 

الشركة غو في حالة املعارضة، رفضها 

من قبل املحكمة التجارية بالرباط.

ملجلس  الكاملة  الصالحيات  منح 

من  النهائي  االنجاز  لتأكيد  اإلدارة 

تخفيض رغسمال.
فقا الحكا6 املادة 212 من القانون 

بالشركات  املتعلق   95-17 رقم 

اما6  االعتراضات  ترفع  املساهمة، 

بالرباط،  التجارية  املحكمة  رئيس 

اإليداع  تاريخ  من  يوما   32 خالل 

القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 يوليو  غأس4س   2 بتاريخ 

تمت رقم 126891.
الرئيس 
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EVER ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : 38 زنقة اوكيمدن 

شقة رقم 8 غكدال الرباط

العا6  الجمع  ملداواة  تبعا 

يونيو   13 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

 EVER ASSURANCE لشركة   2222

ش.6.6 تقرر ما يلي :

بيع الحصص :
من السيدة الهريم ليلى إلى السيدة 

ضاض مريم 492 حصة.
من  ليلى  الهريم  السيدة  إستقالة 

مهامها كمسيرة للشركة.
تعيين السيدة ضاض مريم مسيرة 
 EVER ASSURANCEلشركة وحيدة 

ملدة أير ممدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2222 يوليو   7 بتاريخ 

.126235
بمثابة مقت4ف وبيان

168 P

CANTOR 68
شركة مساهمة مبس4ة

برغسمال : 122.222 درهم
املقر الرئي�سي : 46شارع الزرق4وني 
ال4ابق السادس مكتب رقم 15-16 

الدارالبيضاء املغرب
السجل التجاري : 536225

العا6  الجمع  ملحضر  وفقا 
يوليو   14 بتاريخ  للشركة  اإلستثنائي 

2222، قرر املساهمون ما يلي :
الشركة  رغسمال  في  زيادة 
إلى  درهم   122.222.22 من  ليرتفع 
 5667 بإصدار  درهم   66.722.22
 122.22 بقيمة  جديدا  عاديا  سهما 

درهم للسهم الواحد.
النظا6  من   7 املالدة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
املصادقة عل تفويض الصالحيات 

لرئيس الشركة.
إصالح النظا6 األسا�سي.

رئيس  قرارات  ممضر  على  بناء 
 29 بتاريخ  الشركة  إدارة  مجلس 
يوليو 2222، فإن رئيس مجلس إدارة 

الشركة.
رغس  في  الزيادة  بإتما6  اإلحاطة 

املال.
املصادقة على بدء نفاذ التعديالت 
النظا6  من   7 للمادة  الصلة  ذات 

األسا�سي للشركة.
اإلصالح  دخول  على  املصادقة 

الشامل للقوانين حيز التنفيذ.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
برقم   2222 غأس4س   12 بتاريخ 

.834123
169 P

 TESCA TEXTILES & SEAT
COMPONENTS MOROCCO

SARL
املن4قة الحرة لتصدير بوخالف

تجزئة 62 طنجة
السجل التجاري : 66787

الجمع  مدغوالت  ممضر  على  بناء 
الشركة  ملساهمي  اإلستثنائي  العا6 
بتاريخ 32 يونيو 2222، قرر الشركاء :

النظا6  من   2 املادة  تعديل 
إلى  اإلشارة  إلزالة  للشركة  األسا�سي 
أرض  في  الكرا�سي  مكونات  مص4لح 

الشركة.
الجديد  الشركة  إسم  اعتماد 
 TESCA COVERING MATERIALS
من   3 املادة  وتعديل   MOROCCO
واعتماد  للشركة  األسا�سي  النظا6 

النظا6 األسا�سي الجديد للشركة.
الجديد  األسا�سي  اعتمادالنظا6 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   2 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 برقم 256232.
170 P

INMAA PRO
شركة ممدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رغسمالها : 1.222.222.22دلرهم

مقرها اإلجتماعي : 39، غ ب 
الضمان، 6 س 6، ال4ابق 1، الشقة 

2 عين الشق الدارالبيضاء
س.ت الدارالبيضاء رقم 154377

زيادة وخفض رغسمال الشركة
الشريك  قرارات  ممضر  بموجب 
الوحيد لشركة INMAA PRO املؤرخ 
غأس4س  فاتح  يو6  البيضاء  بالدار 

2222، تقرر ما يلي :
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بقيمة  الشركة  رغسمال  زيادة 
بنقله  وذلك  درهم   852.222.22
إلى  درهم   1.222.222.22 من 
1.852.222.22 درهم بواس4ة إنشاء 
من  جديدة  إجتماعية  حصة   8.522
املحررة  للواحد،  درهم   122.22 فئة 
طريق  عن  اإلكتتاب  عند  بأكملها 

الحساب الجاري للشريك الوحيد.
بقيمة  الشركة  رغسمال  خفض 
بخفضه  وذلك  درهم   852.222.22
إلى  درهم   1.852.222.22 من 
طريق  عن  درهم   1.222.222.22
اإلجتماعية  الحصص  عدد  خفض 
حصة،   12.222 إلى   18.522 من 

كتسوية للخسائر التراكمية.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 غأس4س   4 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 833628.
عن املستخلص والبيانات

املديرية

171 P

DISTY TECHNOLOGIES
شركة مجهولة ممدودة

رغسمالها : 99.811.222.22 درهم
املقر اإلجتماعي : 12 شارع مممد 
عبده، حي املعاريف الدارالبيضاء 

السجل التجاري : 232335
الجمع  مدوالت  ممضر  على  بناءا 
العا6 املشترك املوحد للشركة بتاريخ 
العا6  الجمع  قرر   2222 يونيو   17

للشركة ما يلي :
األوراق  سوق  في  الشركة  إدراج 
السوق  من  )غ(  القسم  في  املالية 

البديل عن طريق :
زيادة رغس املال املحجوز للجمهور 
بمد غق�سى ) يشمل عالوة اإلصدار( 

62.222.242 درهم. 
بيع غسهم الشركة للعمو6، ويمدد 

عددها بقرار من مجلس اإلدارة.
غن تكون زيادة رغس املال املحجوزة 
العا6  اإلكتتاب  إطار  في  للعمو6 
 62.222.242 غق�سى  بمد  للشركة 
اإلصدار(  عالوة  يشمل   ( درهم 
بقيمة  عن4رق إصدار غسهم جديدة 

اكتتاب  بسعر  سهم  لكل  درهم   122

درهم   284 اإلصدار(  عالوة  يشمل   (

للسهم الواحد.

اإلكتتاب  حقوق  إلغاء  بشأن 

إلغاء  للمساهمين،  التفضيلية 

إطار  في  العمو6  لصالح  الحق  هذا 

اإلكتتاب العا6 األولي للشركة.

على  الالزمة  التغييرات  إجراء 

لجعلها  للشركة  األسا�سي  النظا6 

التي  القانونية  األحكا6  مع  متوافقة 

إدراج  يتم  التي  الشركات  تمكم 

غوراقهااملالية في بورصة الدارالبيضاء 

التنفيذ  حيز  التعديالت  هذه  تدخل 

من اليو6 األول إلدراج غسهم الشركة 

في بورصة الدارالبيضاء.

تفويض الصالحيات ملجلس إدارة 

الشركة.

اإلقرار بإستقالة جميع املديرين.

تعيين غعضاء مجلس اإلدارة بدال 

اإلدارة  مجلس  غعضاء  جميع  من 

إتما6  تاريخ  من  اعتبارا  املستقليين 

عملية زيادة رغس مال اإلكتتاب.

السيد يونس الحميدي.

 PRIVATE EQUITY INITIATIVES
القانون  بموحب  مجهولة  شركة 

املغربي .

مسؤولية  ذات  شركة   NSYGEM

ممدودة.

السيد غحمد رضا الشامي.
األول  اليو6  من  اعتبارا 

بورصة  في  الشركة  غسهم  إلدارج 

شركة  تعيين  الدارالبيضاء، 

عبده  بالسيد  ممثلة   ،MAZARS

قانوني  مدقق  ثاني  دوب،  سولي 

للشركة.

إدارة  مجلس  غعضاء  تعيين 
األول  اليو6  من  اعتبارا  مستقليين 

بورصة  في  الشركة  غسهم  إلدارج 

لألحكا6  وفقا  الدارالبيضاء، 

التي  الشركات  تمكم  التي  القانونية 

بورصة  في  املالية  غوراقها  تسجيل  تم 

الدارالبيضاء.

 السيدة مريم التازي.

السيدة ملياء املرزوقي.

مجلس  قرارات  ممضر  على  بناءا 

إدارة الشركة بتاريخ 27 يونيو 2222، 

نتيجة تفويض الصالحيات املمنوحة 

اإلستثنائي  العا6  الجمع  قبل  من  له 

بتاريخ 17 يونيو 2222 تقرر :
بمبلغ  الشركة  مال  رغس  زيادة 

62.222.242 درهم.

جديد  سهم   218.312 بإصدار 

 122 غي  درهم   284 إصدار  بسعر 

درهم   184 اإلسمية  بالقيمة  درهم 

عالوة اإلصدار.
وال4رق  الخصائص  تمديد 

النهائية لتنفيذ الزيادة املذكورة غعاله 

في رغس املال.

مجلس  قرارات  ممضر  على  بناءا 

الشركة بتاريخ 18 يوليو 2222، فإن 

مجلس اإلدارة على وجه الخصوص :

من  النهائي  باإلنتهاء  علما  اإلحاطة 
زيادة رغس املال.

لتعديل  الفعلي  التاريخ  تمديد 

املادة 6 من النظا6 األسا�سي للشركة.

اللوائح  دخول  على  املصادقة 

العا6  الجمع  غقرها  التي  املعدلة 

حيز   2222 17يونيو  في  املوحدة 

التنفيذ اعتبارا من 22 يوليو 2222.

الفعلي  التاريخ  على  واملصادقة 

إدارة  مجلس  غعضاء  إلستقالة 

الشركة.

 2222 يوليو   22 بتاريخ  اإلحاطة 

بتعيين CABINET MARARS ، ممثال 

 ABDOU SOULEYE DIOPE بالسيد

كمدقق قانوني ثاني للشركة. 
املصادقة على تعيين مريم التازي 

مستقلتين  مديرتين  مرزوقي  وملياء 

اعتبارا من 22 يوليو 2222،

تعيين  سريان  بتاريخ  اإلقرار 

غعضاء مجلس اإلدارة.

السيد يونس الحميدي.

 PRIVATE EQUITY INITIATIVES
القانون  بموجب  مجهولة  شركة 

ذات  شركة   NSYGEM املغربي 

مسؤولية.

السيد غحمد رضا الشامي.

لجنة  تشكيل  عل  املصادقة 
مريم  السيدة  من  مؤلفة  تدقيق 
فريد  والسيد  املرزوقي  وملياء  التازي 
الدائم  املمثل  بصفته  الفديل  بن 

.PRIVATE EQUITY INITIATIVES
مجلس  قرارات  ممضر  على  بناء 

اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غأس4س 2222 برقم 833858.
172P

COPRA CLEAN
فسخ مسبق للشركة

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
بتاريخ 22 ماي 2222 قرر الشركاء ما 

يلي :
فسخ مسبق للشركة.

السيدة  للشركة  مصفي  تعيين 
سعيدة بن حمو.

بالدار  التصفية  مقر  تعيين 
412 شارع الزرق4ون إقامة  البيضاء 

حمد طابق 1 رقم1.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تمت   2222 يونيو   8 بتاريخ  البيضاء 

رقم 826989.
173 P

بلو ثرم
ش.6.6 من شريك وحيد

BLUE THERM
SARL D’AU

في  مؤرخ  عرفي  ممضر  بمقت�سى   
الجمع  انعقاد  تم   2222 يونيو   14
العا6 اإلستثنائي للشركة وقررما يلي :

رغسمال  من  غرباع  ثالثة  تمرير 
 375.222.22 يعادل  ما  غي  الشركة 

درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 

833992 بتاريخ 9 غأس4س 2222.
مقت4ف وبيان

174P
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BRAND & BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها اإلجتماعي : 197 شارع 

الزرق4وني زنقة شالة ب رقم 12 
ال4ابق الرابع الدارالبيضاء

س.ت 437571
تفويت حصص

تمديث القانون األسا�سي للشركة
بمقت�سى الجمع العا6 الغير عادي 

بتاريخ 16 ماي 2222 تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت الحصص.

القانون  من  السابع  البند  تغيير 
األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تمديث 
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
غأس4س 2222 تمت عدد 833721.

بيان مختصر

175 P

MOUZNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشرك وحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتماعي : شارع القوات 
املساعدة بورنزيل مركز التجاري 2 

رقم 32 الدارالبيضاء
س.ت : 192285

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ما  تقرر  لقد   2222 يونيو   22 بتاريخ 

يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت 
من  ابتدغ  للشركة  ألوانه  السابق 

تاريخه.
الحسنية  حريفي  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.
 تمديد مقر التصفية بالدار البيضاء

مركز  املساعدةبورنزيل  القوات  شارع 
التجاري 2 رقم 32.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت عدد 833492.
بيان مختصر

176 P

 STE. S2D INNOVATION
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2222 يوليو   27 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
رحال  شارع   32  : اإلجتماعي  املقر 
 5 الشقة  الثاني  ال4ابق  املسكيني 

الدارالبيضاء.
الهدف اإلجتماعي : مبرمج ومملل 
املعلومات  تكنولوجيا  في  ومصمم 

ومكتب للدراسات واألبماث.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرغسمال : 122.222.22درهم.

الصمد  عبد  السيد   : الحصص 
لهديلي 1222حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للب4اقة  الحامل  لهديلي  الصمد 
مسيرا   WA198312 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة أير ممددة.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تمديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
 2222 غأس4س   9 بتاريخ  البيضاء 
تمت رقم 834252 والسجل التجاري 

رقم 552225.
177 P

 STE.UNION
 COMMERCIALE

SAHARIENNE
UNICOMAR : مختصر التسمية

شركة املساهمة
مقر الشركة : ميناء الصيد القديم 

غكادير
سجل تجاري رقم 1985 غكادير
املصادقة على تفويت األسهم

التقسيم الجديد لرغسمال الشركة
إستقالة املجلس اإلداري

تعيين املجلس اإلداري الجديد
توقيع الشركة

العا6  الجمع  مدغوالت  بمقت�سى 

 UNICOMAR لشركة  اإلستثنائي 
تقرر  يونيو2222   16 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :

املصادقة على تفويت 3.222 سهم 

البليدي  سعيدة  السيدة  قبل  من 

و375  الجندي  توفيق  السيد  لفائدة 

السيد توفيق الخضر  سهم من قبل 

أزال لفائدة السيد توفيق الجندي.

لرغسمال  الجديد  التقسيم 

الشركة :

 6.522 الجندي  توفيق  السيد 

سهم.

السيد كميل الجندي 522 سهم.

 522 الجندي  صورية  السيدة 

سهم.

الوطا�سي  لحلو  عزيزة  السيدة 

3.222 سهم.

 3222  NING GONG السيد 

سهم.

السيد رشيد بنكيران 1.522 سهم.

لرغسمال  املكونة  األسهم  مجموع 

الشركة 15.222 سهم.

قا6  اإلداري  املجلس  إستقالة 

إستقالة  على  باملوافقة  العا6  الجمع 

املجلس اإلداري.

 : الجديد  اإلداري  املجلس  تعيين 

الجندي رئيس مجلس  توفيق  السيد 

اإلدارة.

السيد NING GONG متصرف.

السيد كميل الجندي متصرف.

الوطا�سي  لحلو  عزيزة  السيدة 

متصرفة.

السيدة سارة كديرة مديرة عامة.
اإلداري  املجلس  والية  تمديد  تم 

العا6  الجمع  في  املنتهية  6 سنوات  في 

في  للبت  دعوته  تتم  سوف  الذي 

حسابات سنة 2227.

قاموا  غعاله  املذكورة  األعضاء 

باملوافقة على املها6 املوكلة إليهم.

يتم  سوف   : الشركة  توقيع 

توفيق  السيد  بتوقيع  الشركة  تمثيل 

للسيد  املشترك  غوالتوقيع   ، الجندي 

كميل الجندي والسيدة سارة كديرة.

تم اإليداع القانوني: لدى املحكمة 
يوليو   14 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 111749.
عن املستخلص والبانات

املجلس اإلداري

178P

شركة أولد ملوك
ش.6.6.6.ش.و

حي امل4ار العروي الناضور
فسخ الشركة

العادي  الغير  الجمع  ملحضر  تبعا 
املسير  قرر   2222 يوليو   13 بتاريخ 
السيد الزرقوني يوسف فسخ شركة 
 122.222 رغسمالها  ملوك  غولد 
درهم ومقرها حي امل4ار العروي رقم 

السجل التجار 17693.
: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 
بممكمة  والتسجيل  الضبط  مكتب 
 2222 يوليو   27 بتاريخ  الدرويش 

تمت رقم 3459.
اإلمضاء

179 P

STE.BATISSA FOOD
SARL AU

ش.6.6.ش.و
بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2222 يونيو   22 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
 BATISSA شركة   : التسمية 

.FOOD SARL AU
الصفة القانونية : شركة ممدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الهدف اإلجتماعي :

ممل الوجبات السريعة.
منظم حفالت.

رغس  حدد   : اإلجتماعي  الرغسمال 
مال الشركة في 122222 درهم بقيمة 
1222 سهم من فئة 122 دهم للسهم 

الواحد في ملك :
السيدة ابتسا6 بلعوج.

تجزئة   31  : اإلجتماعي  املقر 
املحيط   3 رقم  ممل  املستقبل 

العيايدة سال.



15775 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

ابتسا6  السيدة  عينت   : التسيير 
أير  ملدة  للشركة  مسيرة  بلعوج 

ممدودة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجاري إال إذا  التسجيل في السجل 

حصل فسخ غو امتداد.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 
 31 في  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

ديسمبر 2222.
السجل  في  القانوني:  اإليداع  تم 
التجاي لدى املحكمة اإلبتدائية بسال 

تمت رقم 36291.
180 P 

OUHDANI SURVEILLANCE
 SARL AU

تأسيس شركة
بتارخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمق�سى 
قانون  وضع   2222 يوليو  فاتح 
املسؤولية  ممدودوة  لشركة  غسا�سي 

التي حمل الخصائص التالية :
 OUHDANI  : التسمية 

. SURVEILLANCE SARL AU
 82 رقم  ج  بلوك   : الرئي�سي  املقر 
حي  الحومر  ديور  الثالث  ال4ابق 

يعقوب املنصور الرباط.
النشاط : غعمال مختلفة.

الرغسمال : 122.222.22 درهم.
الشركة  إدارة  يتم   : التسيير 
غحمد  السيد  قبل  من  وإدارتها 

الوحداني ملدة أير ممدودة.
اإليداع القانوني: بتاريخ 18 يوليو 
بالرباط  التجارية  املحكمة   2222

تمت رقم 6284.
رقم السجل التجاري 161643.

181 P

AGRIMMOBILIER
يلي  ما  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة.
.AGRIMMOBILIER : التسمية

الهدف اإلجتماعي :
 اإلنعاش العقاي.

 7722222.22  : الشركة  رغسمال 

من  حصة   77222 إلى  مقسم  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

موزعة على الشكل اآلتي :

 15442 مشهور  غحمد  السيد 

حصة.

السيد علي مشهور 15442 حصة.

 15442 مشهور  سعيد  السيد 

حصة.

مشهور  رشيد  السيد 

15442حصة.

 15442 مشهور  يونس  السيد 

حصة.

التسيير : من طرف جميع الشركاء 

بتوقيعين مشتركين أير منفصلين.

املقر : تجزئة مرس الخير رقم 82 

متجر 4 تمارة.

مشهور  غحمد  السيد   : اإلمضاء 

غحد  مع  مشهور  سعيد  السيد  غو 

املسيرين اآلخريين.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

غأس4س2222 تمت الرقم 8672.

182 P

 PILIERS NEGOCE

INTERNATIONAL
SARL

 PILIERS شركة  شركاء  تقرير  إن 

 NEGOCE INTERNATIONAL

درهم   12.222 رغسمالها  ش.د.6.6 

ال4البي  بسانية  اإلجتماعي  ومقرها 

زنقة شالة رقم 4 مكرر سيدي مو�سى 

 2222 يوليو   18 يو6  واملنعقد  سال 

قرر ما يلي :

تقليص الهدف اإلجتماعي.

التجارة اإللكترونية.

اإلستيراد والتصدير.

القانوني:  اإليداع  تم 

 11 يو6  بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

غأس4س2222 تمت رقم 39428.

183 P

إخوترن لتوريد البناء
ش.6.6

IKHOUTIRN BUILDING SUPPLY
SARL

الزيادة في رغسمال الشركة
تمويل املقر اإلجتماعي
إضافة عالمة تجارية

تعديل النظا6 األسا�سي
العامة  الجمعية  ممضر  بموجب 
الغير عادية املؤرخ بالرباط بتاريخ 28 
ما  على  املصادقة  تمت   2222 يونيو 

يلي :
بما  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  922222.22درهم  قدره 
 122222.22 إلى  درهم   122222.22
922حصة  خلق  طريق  عن  درهم 
جديدة بقيمة 122.22 درهم للحصة 
عند  الربع  منها  ويسدد  تكتتب 

اإلكتتاب من طرف الشركاء.
الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

لرغسمال الشركة.
الرباط  من  الشركة  مقر  تمويل 
15 شارع األب4ال الشقة 4 غكدال إلى 
سيدي  طريق  عقبة  غوالد  دوار  تمارة 

يميى مرس الخير.
.2I.BS إضافة العالمة التجارية

عالقة  لها  التي  البنود  تغيير 
بالتغييرات السالفةالذكر واملصادقة 

على القانون األسا�سي املعدل.
باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
سجل   126819 رقم  تمت   2222

تجاري رقم 152323.
مقت4ف للنشر والبان

IKHOUTIRN BUILDING SUPPLY

SARL

184 P

IMMO MEDIYAD SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة 22 شقة 
رقم 6 زنقة واد تانسيفت غكدال 

الرباط
بمقن�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 
8 يوليو 2222 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 
باملييزات التالية :

 IMMO MEDIYAD  : التسمية 
.SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية ممددة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي :
خدمات الوكالء العقاريين.

غعمال تجهيز املباني.
شراء، بيع، تأجير العقارات.

املد ة : 99 سنة .
22 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 
غكدال  تانسيفت  واد  زنقة   6 رقم 

الرباط.
درهم   122.222  : الرغسمال 
مقسمة إلى 1222حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
بنخير  عدنان  السيد   : الحصص 

1222 حصة.
التسيير : غسند التسيير إلى السيد 
عادل بنخير الحامل لب4اقة التعريف 
أير  ملدة   AA24738 رقم  الوطنية 

ممدودة.
باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 
غأس4س   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم   127228 رقم  2222تمت 

السجل التجاري 162283.
185 P

 SOCIETE PARA MEDI
MARKET

S.A.R.L
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
شركة بارا ميدي ماركت ش.6.6

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  عقد  تأسيس  تم   2222 يونيو 
باملواصفات  املسؤولية  ممدودة 

التالية :
التسمية : شركة بارا ميدي ماركت 
 PARA MEDI MARKET6.6.ش

.S.A.R.L
املنتجات  تسويق   : الهدف 
طبية  والشبه  ال4بية  واملعدات 
التجميل  ومستمضرات  واألدوية 

واإلستيراد والتصدير.
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بن  طارق  شارع   : الرئي�سي  املقر 
1، ممل  زياد، إقامة الفاتح، العمارة 

رقم 1 تمارة.
درهم   122.222.22  : املال  رغس 

مقسمة إلى 1222 حصة.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
يو6  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  إال  الفعلي  الشركة  تأسيس 

التصفية املسبقة غو التمديد.
الشركة  تسير   : واإلدارة  التسيير 
ملدة  فرتات  صفاء  السيدة  طرف  من 

أير ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   9 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  ورقم   ،2222

.136967
للنشر والبيان

186 P

شركة موكزس كروب
لشركة  العا6  املحضر  خالل  من 
 18 بتاريخ  في  املؤرخ  كروب  موكزس 
الشركة  شركاء  قرر   2222 يوليو 
األوان  قبل  الشركة  حل  املسماة 
وتعيين السيدة القر�سي مريم مصف 
رقم  تجاري  سجل  املسماة  للشركة 

.15357
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
11 غأس4س  بتاريخ  اإلبتدائية بسال 

2222، سجل رقم 39433.
187 P

SOCIETR ZDESIGNER
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 12222 درهم 
املقر اإلجتماعي : 31 زنقة زرق4وني 
حيي الفرح متجر رقم 2، القرية سال

فسخ الشركة قبل األوان
تبعا مداوالت ممضر الجمع العا6 
ماي   32 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
ZDESIGNER ش.6.6  2222 لشركة 
31 زنقة زرق4وني حي  ومقرها بسال، 
الفرح متجر رقم 2، القرية سال تقرر 

ما يلي :

ابتداء  األوان  قبل  الشركة  فسخ 
من تاريخ 32 ماي 2222.

السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 
عبد الحق الهاديوي.

مقر التصفية : 31 زنقة زرق4وني 
حي الفرح متجر رقم 2، القرية سال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2222 يوليو   28 يو6 

.39364
بمثابة مقت4ف وبيان

188 P

CET INDUSTRIE
SARL AU

RC : 552229
تأسيس شركة

بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 
تأسيس  تقرر   2222 23يونيو  بتاريخ 
CET INDUSTRIE شركة تممل إسم
SARL AU شركة خاصيتها كالتالي:

 CET INDUSTRIE  : التسمية 
شريك  ذات  املسؤولية  ممدودة 

واحد.
نشاطها  تمارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه.
واملعدات  املعدات  وتركيب  بيع 

الصناعية.
البناء املعدني واألعمال املتنوعة.

واملشورة  والدعم  الدراسة 
والتدرب في مجال الصناعة واملهارات 

اللينة.
تاجر.

اإلستيراد التصدير.
الشركة  مقر   : اإلجتماعي  املقر 
حدد في العنوان التالي 49 شارع جون 
شارع   12 الشقة   6 ال4ابق  جورس 

كوتيه الدارالبيضاء.
املدة القانونية : تأسست الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رغسمال   : اإلجتماعي  الرغسمال 
الشركة حدد في مبلغ 122.222 درهم 
 122 من  حصة   1222 إلى  قسمت 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة غنجزت نقدا لفادئة الشركة 

من طرف :

 122.222 الحبيب  مممد  السيد 

درهم

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

القدس  بحي  القاطن  الحبيب  مممد 

املغرب  12وجدة  رقم  اللله  را6  زنقة 

 22 بتارخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

1984 حامل للب4اقة الوطنية  غبريل 

.A383129 رقم

بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم 26729.

189 P

 STE BEILM
 s.a.r.l 

التفاصيل املتعلقة بالنشر
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسست   ،2222 يونيو   9

ممدودية املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 STE BEILM s.a.r.l :التسمية 

 رغسمالها: 222.22 122 درهم.

 2 السعادة  االجتماعي:  مقرها 

املحمدي  الحي   4 الشقة   64 عمارة 

غكادير. 

االستشارات   - االجتماعي:  الهدف 

اإلدارية.

 تقديم الخدمات .

مكتب الدراسة.

االستيراد والتصدير.

مستتمر عقاري.

الكبوس  السيد  والتسيير:  اإلدارة 

التعريف  لب4اقة  الحامل  مممد 

 .JA117567 الوطنية رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تمت   ،2222 يوليو   25 يو6 

رقم  التجاري  السجل   ،112328

.52141

190 P

 STE BOUKELEC
 SA.R.L 

CAPITAL : 122.222,22 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°32 HAY

 SALAM COMMUNE DRARGA
AGADIR

الشركاء  بين  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2222 ماي   27 بتاريخ  املؤرخ 

املصادقة على ما يلي:
عبداللة  بوكري  السيد  تفويت   
252 حصة اجتماعية لفائدة السيدة 

اندجار يامنة
عبداللة  بوكري  السيد  تفويت 
252 حصة اجتماعية لفائدة السيد 

ابن ال4الب عبد الرحيم. 
بوكري  السيد  تعين  التسيير: 
عبد  ال4الب  ابن  السيد   ; عبداللة 
يامنة،  اندجار  السيدة  و  الرحيم 

كمسيرين للشركة ملدة أير ممدودة 
تمبين القانون األسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
باكادير تمت رقم112281 بتاريخ 16 

يونيو 2222.
من غجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر

191 P

 STE HM TRANSACTION 
 sarl a.u

رغس مالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي: مركز سيدي بيبي 

على ال4ريق الوطنية رقم 21 عمالة 
اشتوكة آيت باها
تأسيس شركة 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22 يوليو 2222، تم إحداث القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي :
ترانزكسيون  ش.ش.6   : التسمية 
 STE HM TRANSACTION ش.6.6 

.SARL A.U
املقر االجتماعي : مركز سيدي بيبي 
عمالة   21 رقم  الوطنية  ال4ريق  على 

اشتوكة آيت باها.
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الهدف االجتماعي : تمويل األموال 
و الوساطة املالية.

 TRANSFERT D’ARGENT ET
INTERMEDIATION FINANCIERE

.NEGOCE التفاوض
في:  حدد  الشركة  مال  رغس 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة تملكها كاملة :
 1222  .... ماين  فتيمة  السيدة 

حصة.
 السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دجنبر.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
التأسي�سي  العا6  للجمع  املعادل 
تقرر   ،2222 يوليو   22 بتاريخ  املؤرخ 

ما يلي :
خديجة  السيدة  عينت   : التسيير 
التعريف  لب4اقة  الحاملة  ماين؛ 
JK5217 مسيرة وحيدة  الوطنية رقم 
لشركة « ش.6 ترانزكسيون ش.6.6 » 

ملدة أير ممدودة.
اإلمضاء البنكي : السيدة خديجة 

ماين .
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 8 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 
غأس4س 2222، تمت رقم: 1524 - 

السجل التجاري: 26657.
192 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 STE FRESH DINDE
SARL AU

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى   
املنعقد في 2 غأس4س 2222، والدي 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية ممدودة مميزاتها كالتالي: 
 STE FRESH DINDE  : سم  اال 

 . SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ممدودة 
الرغسمال 122.222 درهم .

الهدف : بيع لحم الديك الرومي

بلوك  األول  ال4ابق   : العنوان 

س15 حي الداخلة اكادير.

السنة املالية: لتبدغ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

 .JEFFAL LOUBNA السيدة

باملحكمة  القانوني  يذاع  اال  تم 

غأس4س   5 في  باكادير  التجارية 

2222، تمت رقم 117152. 

193 P

 STE SANAM TRANS
ش 6 6 ش و 

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو 

ذات املميزات اآلتية :

 SANAM الشركة   : التسمية 

TRANSش.6.6.ش.و.

املقر االجتماعي : مركز سيدي بيبي 

اشتوكة ايت باها. 
رغس املال : 122.222 درهم .

املسير : السيد اقا�سي صالح.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان بتاريخ 5 غأس4س 

2222، تمت رقم 26647.

194 P

 STE SJ SUD
SARL

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ 7 يونيو 
2222 بايت ملول ، تم وضع القانون 

األسا�سي للشركة املحد ودة املسؤلية 

ذات الخصا ئص التالية: 

 STE SJ SUD SARL. : التسمية 
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر االجتماعي : رقم 235 برمات 

2 غيت ملول.

مبلغ  في  ممدد  الرغسمال: 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة 122 د رهم لكل حصة.

الحصص االجتماعية:

السيد: جواد حمدان 522 حصة. 

 522 الزين  سفيان   : ة  السيد 

حصة.

املدة : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

والسيد  الزين  سفيان  السيد  طرف 

جواد حمدان ملد ة أير ممد ود ة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت  يوليو2222   27 بتاريخ  بإنزكان 
رقم 1439

194P مكرر

 STE S E S T
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2022/07/22

خصائصها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالتالي: 

. Sté S E S T SARL AU : التسمية 

دارسة  االجتماعي:  الهدف   

اشغال  االتصاالت،  واشغال  تركيب 

جميع  شراء  و  بيع  املختلفة-  البناء 

املستلزمات املواد و املعدات.

املسيرة  حي   4 رقم  د  بلوك  املقر:   

ايت ملول. 
رغس املال 122.222 درهم مقسمة 

فئة  من  اجتماعية  حصة   1222 الى 

122 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كالتالي : السيدة الشط سكينة 1222 

حصة اجتماعية.

الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 

أير  ملدة  سكينة  الشط  السيدة  الى 

ممدودة.

املدة: 99 سنة . 
رقم السجل التجاري : 26661

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

غأس4س   9 يو6  انزكان  االبتدائية 

2222، تمت رقم 1531. 

195 P

 STE ALGHARQAD
.SARL AU

املقر االجتماعي :مكتب رقم 53 

كالغي مامونية شارع حسن بونعماني 

FH 522 حي الداخلة اكادير

تأسيس شركة
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 يوليو 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية:

 ALGHARQAD SARL  : االسم 

AU

الت4وير  الشركة:-1  هدف 

العقاري.

املدة ممددة في 99 سنة. 

الرغسمال ممدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسم الى 1222حصة من فئة 

تم  قد  الواحدة  للحصة  درهم   122

اكتتابها للسيد زيني مممد حسن.

زيني  السيد  تعيين  :تم  التسير 

ملدة  كمسيرللشركة  حسن  مممد 

صالحية  إع4ائه  مع  ممدودة  أير 

اإلمضاء اإلداري و البنكي منفردا.

لتكوين   5% اقت4اع  يتم  األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  تمت  باكادير  التجارية  املحكمة 

114154 بتاريخ 22 يوليو 2222.
للخالصة والتذكير

 قبال حسن

195P مكرر

STE RIKIR TRANS
SARL A.U 

تأسيس شركة

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2222، تم تأسيس شركة ذات  يوليز 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

 S T E  : التسمية 

«RIKIR TRANS «SARL A.U
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34 مكرر  الرقم   : املقر االجتماعي 

الزنقة 22 حي عين الرحمة - طان4ان.

درهم   122.222  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 دراهم.

البضائع  نقل   : الهدف 

لفائدة الغير.

، مغربي،  لفقير  : لحسن  الشركاء 

مزداد بتاريخ01/03/1981 ب4ان4ان 

JF27517 ب.ت.و رقم ،

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

من طرف: عمار لفقير مغربي، مزداد 

ب4ان4ان،  بتاريخ/08/09/1987 

أير  ملدة   JF36824 رقم  ب.ت.و 

ممددة.

باملحكمة  تم   : السجل التجاري 

يوليو   4 بتاريخ  ب4ان4ان  االبتدائية 

2222، تمت رقم 7263.

196 P

 STE RAISS ALI POUR

 EQUIPEMENT ET

 ACCOMPAGNEMENT
SARL au

تأسيس شركة
 27 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو 

املسؤولية ممدودة ذات شريك واحد 

بالخصائص التالية : 

 STE RAISS ALI  : االسم 

 POUR EQUIPEMENT ET

ACCOMPAGNEMENT SARL au

املكاتب  مستلزمات   : الهدف 

)تاجر( بالتقسيط.

 122.222  : املجموعة  رغسمال 

درهم .

التسيير بوسالم املقد6. 

املقر االجتماعي رقم 3 مجمع غيور 

بلفاع- ماسة- بلفاع.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 1496 رقم  تمت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 3 غأس4س 2222.
197 P

STE TEIMA CASH
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 مارس 
التأسي�سي لشركة ممدودة املسؤولية 

تممل الخصائص التالية:
 STE TEIMA CASH« : الـتـسـميـــــــــــــــة

 .SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـــــوع : تمويل االموال ,االداء 

بالهاتف.
مقأول في اشغال متعددة او البناء.

الـمـقر االجـتـماعــي :الحي املحمدي 
زنقة قاسم امين غوالد تايمة .
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

رغسمـــال الشركـــة: 122.222درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر: السيدة زريكو فاطمة 

 JC246982. رقم الب4اقة الوطنية
فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة   

يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة.
لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
 8899 رقم  تمت  التجاري  السجل 

بتاريخ 4 غأس4س 2222.
198 P

 SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT LAB SDL

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم   ،2222 ماي   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية:
 SUSTAINABLE التسمية 

 DEVELOPMENT LAB SDL

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الدراسات/  مكتب   : الهدف 
قانونية،  واستشارات  دراسات 

ضريبية و سوسيو اقتصادية٠
 ،53 رقم  مكتب  االجتماعي:  املقر 
ال4ابق الرابع، غروقة املامونية، شارع 
الداخلة،  حي  بونعماني،  الحسن 

اكادير.
في  حدد  االجتماعي:  الرغسمال 
 (122( على  موزع  درهم،   )12.222(
موزعة  درهم   )122( فئة  من  حصة 

كمايلي:
 122 ب  عراصن  اليماني  السيد: 

حصة.
التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
أير  ملدة  عراصن  اليماني  السيد 

ممددة. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ب  الضبط  كتابة 
بأكادير بتاريخ 22 يوليو 2222، تمت 

رقم 112324.
199 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 2642129989

STE OSAMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2222 يوليو   26 بتاريخ  باكادير 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي :
.STE OSAMC S.A.R.L : التسمية

الشركة  أرض  يكمن   : ـالغرض 
لحساب  غو  الخاص  لحسابها  سواء 
غخرى  دولة  غي  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
غشغال البناء واألشغال املختلفة

تكاديرت  دوار   : الشركة  مقر 
الدراركة اكادير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رغسمال  يبلغ   : الشركة  رغسمال 

 122.222 درهم  االف  مائة  الشركة 

مائة  ذات  حصة  الف  إلى  مقسم 

الواحدة،  لحصة  كقيمة  درهم   122

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء : 

السيد اسامة الزاهيد 522 حصة.

السيدة امين بهادي 522 حصة

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجنبر .

السيدان  الشركة  يسير  التسيير: 

اسامة الزاهيد وامين بهادي ملدة أير 

ممدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 8 غأس4س 2222، تمت رقم 

2022/117163، واملسجلة بالسجل 

التجاري تمت رقم 52281.
للخالصة والبيان

املسير

200 P

STE OJIKO MULTISERVICE
تأسيس شركة

يوليو   22 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 

 OJIKO  : االتسمية 

.MULTISERVICE

التصدير  و  االستيراد   : الهدف 

والتفاوض .

 122.222  : املجموعة  رغسمال 

درهم. 

املسير: وجدان كودان.

املقر االجتماعي : بلوك س رقم 66 

حي الهدىأكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 52267 االبتدائية ألكادير تمت رقم 

بتاريخ 5 غأس4س 2222.

201 P



15779 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

 STE NOUR MULTI
SARL AU

بمقت�سى القرار من طرف الشريك 
 NOUR MULTI للشركة  الوحيد 
 122.222 رغسمالها   -- SARL -A.U
االجتماعي  باملقر  املنعقد  درهم، 
للشركة بتاريخ 22 يونيو 2222، قرر 

ما يلي:
 53 رقم  املكتب  الشركة:  مقر 
صاالت ال4ابق الرابع املامونية شارع 
حسن بونعماني FH 522 حي الداخلة 

غكادير.
 122.222 في  حدد  املال  رغس   
من  حصة   1222 إلى  مقسومة  درهم 
وموزعة  الواحدة  122درهم  فئة 

كتالي :
 جعفري نورالدين 1222 حصة. 

الشركة:  غهداف  من  املوضوع: 
الزيت,زيت  مصفى  وبيع  شراء 

السيارات والتشحيم.
غن  العا6  الجمع  قرر  التسيير: 

..NOUR MULTI - SARL -A شركة
جعفري  السيد  سيسيرها 

نورالدين ملدة أير ممدودة.
من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
غأس4س   4 بتاريخ  بأكادير  التجارية 
السجل   117221 رقم  تمت   ،2222

التجاري رقم 52261.
202 P

STE NEW START 2022
شركة ممدودة املسؤولية

 بشريك واحد 
تأسيس شركة

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  حررت  باكادير   2222 يوليو 
بشريك  املسؤولية  ممدودة  شركة 

واحد خصائصها كالتالي :
NEW START 2222 : االسم

الهدف : مركز اتصاالت, التسويق 
الرقمي و دعم العمالء. 

الثاني  ال4ابق   : االجتماعي  املقر 
فوق  عمارة  و  س  بلوك   261 رقم 

الكدية تكيوين اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
الى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة موزعة كاالتي: 
 1222 الحسن  بيكليفن  السيد   

حصة بمبلغ 122.222 درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية األولى التي 
أاية  الى  التأسيس  تاريخ  من  تبتدئ 

31 دجنبر .
الشركة  بتسيير  يقو6   : التسيير 
بيكليفن  السيد  أيرممدودة  ملدة  و 

الحسن. 
التوقيع  حق  :اسناد  اإلمضاء 

للسيد بيكليفن الحسن. 
5 % لتكوين  األرباح : يتم اقت4اع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 8 غأس4س 2222، تمت رقم 

.117166
للخالصة و التذكير 

203 P

مكتب الحسابات الجزيرة

شركة ميدنا باك
 رغس مالها : 122.222 درهم

دوار البرج حمدان سيدي بيبي 
اشتوكة ايت باها 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،  6  2222 يونيو   22 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي :
-التسمية: ميدنا باك. 

البرج  دوار   : اإلجتماعي  -املقر 
ايت  اشتوكة  بيبي  سيدي  حمدان 

باها. 
تجارة   : اإلجتماعي  -الهدف 

الحقائب.
 : في  حدد  الشركة  مال  -رغس 
غلف  إلى  مقسم  درهم   122.222.22
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
السيد  كاملة  يملكها  الواحدة 

ابوالهناء مممد.
ابوالهناء  السيد  عين   : -التسيير 
مممد مسيرا وحيدا للشركة ملدة أير 

ممدودة .
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  -السنة 

31 ديسمبر .
لدى  القانوني  اإليداع  تم  -لقد 
بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية  املحكمة 
 1522 رقم  تمت  غأس4س2222   3

السجل التجاري 26641. 
204 P

 MECAVAL شركة 
SARL

ممدودة املسؤولية 
إعالن عن التأسيس

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  حررت  بأكادير  يوليو2222 
شركة ممدودة املسؤولية خصائصها 

كالتالي:
.MECAVAL SARL : اإلسم

 ، امليكانيكية  األعمال   : الهدف 
اإلستيراد والتصدير.

عند  التوطين   : اإلجتماعي  املقر 
FIDUCIAIRE INGECOFISC ال4ابق 
 – تالبورجت  مرحبا  عمارة   ، الرابع 

اكادير-. 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : اإلجتماعي  الرغسمال 
الى  مقسم  درهم   122.222,22 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة موزعة على الشركاء :
 522 الحسن  الساخي  السيد 

حصة بمبلغ 52.222 درهم. 
حصة   522 بيدا  رشيد  السيد 

بمبلغ 52.222 درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  -السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية األولى التي 
أاية  الى  التأسيس  تاريخ  من  تبتدئ 

31 ديسمبر .
الشركة  بتسيير  يقو6   : التسيير 
الساخي  السيد  ممدودة  أير  وملدة 

الحسن و السيد رشيد بيدا.
التوقيع  حق  :إسناد  اإلمضاء 

البنكي : 
والسيد  الحسن  الساخي  السيد 

رشيد بيدا.
التوقيع  حق  :إسناد  اإلمضاء 

اإلتفاق اجتماعي : 
غو السيد  السيد الساخي الحسن 

رشيد بيدا.
5 % لتكوين  األرباح : يتم إقت4اع 
عليه  املنصوص  اإلحتياطي  الرصيد 
يخصص  غو  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  غو  إحتياطا 

برمته غوجزئيا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
غأس4س   3 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 116882 .
للخالصة والتذكير   

205 P

 STE MAMA JMIAA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة للشريك الوحيد 
بانزكان  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظا6  وضع  تم  يوليو2222   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما يلي :
 STE MAMA JMIAA : التسمية 

 . S.A.R.L-AU
الشركة  أرض  يمكن  الغرض: 
لحساب  غو  الخاص  لحسابها  سواء 
غخرى  دولة  غي  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي:
الخضر  وتصدير  استيراد 

والفواكه.
استيراد وتصدير املواد الحيوانية 

من اللحو6 واألسماك.
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مقر الشركة : بلوك 4 رقم 86 حي 

ازرو آيت ملول.

 99 في  الشركة  مدة  املدة:حددت 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي
رغسمال  الشركة:يبلغ  رغسمال 

درهم122222.22  غلف  مئة  الشركة 

مائة  ذات  حصة  الف  إلى  مقسم 

122 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك اآلتي : 

 1222 الحرمة  املختار  السيد 

حصة.

السنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

املختار الحرمة ملدة أير ممدودة 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

2222 تمت عدد  2 غأس4س  بتاريخ 

. 1488
 للخالصة والبيان

املسير

206 P

 Sté PROLATEC 
SARL AU

تأسيس شركة 
عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 

بأكادير،   2222 يوليو   13 في  مؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية:

ش.6.6   PROLATEC التسمية: 

ش.و.

غكادير  حدائق   : اإلجتماعي  املقر 
السال6  3رياض  العمارة   1 ال4ابق 

غكادير. 

مدة الصالحية : 99 سنة.
في  حدد  اإلجتماعي:  املال  رغس 

 1222 122.222,22 درهم موزع على 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

لفائدة :

 1222 بوأانم  جر  ها  السيدة 

حصة 122.222,22 درهم.

: يتم تعيين كل من  إدارة الشركة 
مدير الشركة ملدة أير ممددة السيدة 

ها جر بوأانم. 
املوضوع : 

التصدير، واملختبرات،   اإلستيراد 
واملواد  العلمية،  واملعدات  وال4ب، 
الكيميائية،  واملواد  اإلستهالكية، 

واملنتجات املتنوعة . 
فاتح  من  تبتدئ  السنةاملالية: 

ينايرالى 31 ديسمبر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت   2222 غأس4س   28 بتاريخ 
التجاري  117164وبالسجل  الرقم 

تمت رقم 52283.  
207 P

GAFAS FASHION 
 SARL AU 
 RC : 8927

تـأسـيـس شــركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
القانون  وضع  تم  يوليو2222   29
ممدودة  لشركة  الـتأسي�سي 

املسؤولية تممل الخصائص التالية:
 G A F A S -الـتـسـميـــــــــــــــة : 

. FASHION SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة  -الشكل: 

املحدودة من شريك واحد . 
نظارات  غخصائي   : -الـمـوضـــــوع 

)تاجر( يبيع بالتقسيط.
 استيراد غجهزة بصرية.

: ممل بعمارة  -الـمـقر االجـتـماعــي 
املحاي4ة  سوس  تجزئة   1 سوس 

تارودانت.
-مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 122.222.22  : -رغسمـــال الشركـــة 
درهم   122 ب  حصة   1  222 درهم، 

للحصة.
سكينة  السيدة   : -الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

انغور.
-لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
اإلبتدائية  املحكة  لدى  التجاري 
 495 الترتيبي  الرقم  تمت  بتارودانت 
بتاريخ 8 غأس4س 2222 رقم سجلها 

التجاري هو: 8927 . 
208 P

 STE ECOCOMPLET
 TRAVEAUX

SARL AU
AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2222 غأس4س 
خصائصها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالتالي: 
 Sté ECOCOMPLET  : التسمية 

. TRAVEAUX SARL AU
 الهدف اإلجتماعي: 

- غشغال البناء املختلفة.
- اإلستيراد والتصدير.

روداني  إبراهيم  شارع   58 املقر:   -
حي املسيرة غكادير. 

درهم   122.222,22 املال  -رغس 
إجتماعية  حصة   1222 الى  مقسمة 
للحصة  درهم   122.22 فئة  من 
السيد   : كالتالي  مقسمة  الواحدة 
حصة   1222 هشا6  الشقراني 

إجتماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد  -التسيير: 
أير  ملدة  هشا6  الشقراني  السيد  إلى 

ممدودة.
-املدة: 99 سنة . 

-رقم السجل التجاري : 52299.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
التجارية غكادير يو96 غأس4س2222 

تمت رقم 117422. 
209 P  

 SOCIETE DE TRANSPORT
 HILANE

 SARL
املقر اإلجتماعي :شقة رقم 257 
ال4ابق التاني بلوك E حي الهدى 

غكادير
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات املميزات التالية:

 SOCIETE DE  : اإلسم 
.TRANSPORT HILANE SARL

- هدف الشركة:
ودولًيا  مملًيا  البضائع  نقل   1-

 عن الغير.
ً
نيابة

املصاحبة  أير  األمتعة  نقل   2-  
 عن الغير.

ً
نيابة

 -3 النقل البري.
املدة : ممددة في 99 سنة .

مبلغ  في  ممدد  -الرغسمال 
إلى  مقسم  درهم   122.222
درهم   122 فئة  من  1222حصة 
للحصة الواحدة قد تم اكتتاب 522 
و522  هيالن  مممد  للسيد  حصة 

حصة للسيد ياسين هيالن.
مممد  السيد  تعيين  :تم  -التسير 
هيالنكمسيرللشركة ملدة أير ممدودة 
مع إع4ائه صالحية اإلمضاء اإلداري 

والبنكي منفردا.
لتكوين   5% إقت4اع  يتم  -األرباح 
عليه  املنصوص  اإلحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
رقم  تمت  بأكادير  التجارية  املحكمة 

116843 بتاريخ 3 غأس4س2222.
للخالصة والتذكير

 قبال حسن

210 P

 STE JOUMANA AL JANOUB
 TRANS
SARL A.U

 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  تم  يونيو2222 
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد 

املميزات التالية:
 STE   : التسمية 
 JOUMANA AL JANOUB TRANS

.SARL A.U
املدرسة  :أرب  املقر اإلجتماعي 

اإلبتدائية موالي عبد هللا، طان4ان.
 1 2 2 . 2 2 2 , 2 2 الرغسمال : 
من  حصة   1222 على  مقسمة  درهم 

فئة 122,22 درهم.
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: الهدف 

-نقل البضائع لحساب الغير. 

الشريك الوحيد:

مغربي،  املدكوري،  مراد  السيد   -

غكتوبر1984   12 بتاريخ  مزداد 

.JF32993 بكلميم، ب.ت.و رقم

فاتح  من  :تبتدئ  املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

من  حاليا  الشركة  التسيير:تسير 

طرف:

أير  ملدة  املدكوري  مراد  السيد 

ممددة.

باملحكمة  :تم  السجل التجاري 

يوليو   28 بتاريخ  ب4ان4ان  اإلبتدائية 

2222 تمت رقم 7261.

211 P

STE IDMED TRANS 
 SARL 

 STE IDMED: التجاري  اسم 

. TRANS SARL

مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء 

ممدودة.

بلفاع  الحندق  دوار   : العنوان 

شتوكة غيت باها.

 املها6 : 

 - 1( نقل املسثخدمين للغير.

ومعدات  املركبات  -)2تأجير   

النقل.
 122.222.22  : الشركة  مال  رغس 

درهم.

التسيير :

مسير  العسري  مممد  السيد   -

ومشارك للشركة.

مشارك  الكماني  مممد  السيد   -

للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

انزكان بتاريخ 3 غأس4س2222 تمت 
تمت  التجاري  والسجل   1494 رقم 

رقم 26635 .

212 P

 ALL BUSINESS AND شركة 
PERSONAL SERVICES

SARL 
Sigle : ABPS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

 4 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
ذات  شركة  تأسيس  تم  غبريل2222 
بالخصائص  ممدودة  مسؤولية 

التالية : 
 All Business and  : االتسمية 
 Personal Services « ABPS » SARL

الهدف :
للشركات  واملشورة  الدعم 

واألفراد والتدريب املنهي.
 122222.22  : املجموعة  رغسمال 

درهم.
املسيرة: السيدة كتوت نوال.

املقر اإلجتماعي: بلوك 36 ، شارع 
2 ، رقم 14 ، الحي املحمدي ، غأادير.

 املدة : 99 سنة.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 4 بتاريخ   52253 رقم  تمت  غأادير 

غأس4س2222 .
213 P

 ALIMENTATION شركة 
GENERAL AGELLEUY

رقم 3662 حي املحمدي اكادير
تـــأسـيــس

اكادير  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  تم   ،2222 يوليو   28 بتاريخ 
صفاتها  املسؤولية  ممدودة  شركة 

كما يلي : 
 ALIMENTATION  : التسمية 

. GENERAL AGELLEUY
الهــدف: تهدف الشركة غساسا إلى:

-1التغذية العامة.
املنتجات  جميع  وتوزيع  بيع   2-

الغذائية . 
وعموما جميع العمليات التجارية 
املتعلقة  والعقارية  املالية  الصناعية 
األنش4ة  وكل  املذكورة  باألنش4ة 
شأنه  من  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف اإلجتماعي.

حي   3662 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

املحمدي غكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد غو الفسخ املسبق.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

إلى  مقسم  درهم   122.222,22 في 

1222 حصة. 

-السيد مممد شاعو522 حصة.

-السيد بوبكر شاعو522 حصة.

شاعو  مممد  السيد   : التسيير   

مسير للشركة وذلك ملدة أير ممدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غأس4س   5 يو6  بأكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 117162.

214 P

 3D SAKANE SARL شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة

يوليو   13 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

2222 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ممدودة بالخصائص التالية : 

.3D SAKANE SARL : االتسمية

الهدف. الت4وير العقاري.

رغسمال املجموعة : 122.222.22 

درهم.

املسيرة: 

السيدة اودود السعدية.

 والسيدة ابو عبا�سي مليكة.

تجزئة   52 رقم   : اإلجتماعي:  املقر 

املختار سو�سي 2 اكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 4 بتاريخ   116932 رقم  تمت 

غأس4س 2222.

215 P

 SOCIETE BEN SASSI NAVAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
رغسمالها : 122222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : زنقة 822 رقم 21 
حي املسيرة غكادير

6 يوليو  بتاريخ  للعقد املحرر  تبعا 
2222 واملسجل بتاريخ 7 يوليو2222 
تم تأسيس شركة ممدودة املسؤولية 
امليزات  على  تمتوي  وحيد  شريك 

التالية : 
 SOCIETE BEN SASSI التسمية: 

 .NAVAL SARL AU
رقم   822 زنقة   : اإلجتماعي  املقر 

21 حي املسيرة غكادير.
الرغسمال: 122222.22 درهم. 

اإلستشارة  التجاري:  النشاط 
التقنية والقانونية للشؤون البمرية. 
الربح : يقت4ع 5 باملائة من األرباح 
الصافية من غجل اإلحتياط القانوني. 
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الخالق جيخ كمسير الشركة. 
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى أاية 31 ديسمبر. 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 2 بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكمة 
غأس4س2222 تمت عدد116276 . 
216 P

شركة تيفاوين ميد
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

يوليو   27 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2222
بالخصائص  ممدودة  مسؤولية 

التالية : 
 STE TIFAWINE  : االتسمية 

 .MEDS SARL
املستلزمات  وشراء  بيع   : الهدف 

ال4بية.
 122.222  : املجموعة  رغسمال 

درهم.
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العزيز  عبد  السيد   : املسير 
بكيتارن.

املقر اإلجتماعي: عمارة عاليا 4-26 
بال4ابق  متجر  عن  عبارة  هو  الذي 

األر�سي بحي تدارت غنزا غكادير.
 املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 3 بتاريخ   116716 بأكادير تمت رقم 

غأس4س 2222 .
216P مكرر

STE.TOUT ALU
ش.6.6

رغسمالها : 122.222.22 درهم
مقرها اإلجتماعي : بلوك 22 شارع 1 

رقم 38 الدراركة غكادير
حل مسبق للشركة

اإلستثنائي  العا6  الجLع  بموجب 
تم   2222 يوليو   29 بتاريخ  املنعقد 
على  كاملصادقة  يلي  ما  على  اإلتفاق 

عمليات التصفية.
الحسابات  جدول  على  املصادقة 

املندرجة في ما بعد تصفية الشركة.
للسيد  النهائية  التبرئة  تخويل 
عن  املسؤول  توتو  نورالدين 

التصفية.
إنهاء تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
بأكادير تمت رقم 117146 بتاريخ 29 

يوليو 2222.
من غجل النسخة والبيان

217 P

 شركة فاغما�سي تاليلت
 ش.6.6 بشريك وحيد 

برغسمال إجتماعي قدره 
122.222.22 درهم 

رقمي 24 و 25 ال4ريق الرئيسية 
سيدي بيبي املركز اشتوكة ايت باها 

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
صياأة  تمت  غأس4س2222  فاتح 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 

الغرض اإلجتماعي: 
 - استغالل وتسيير صيدلية . 

فاأما�سي  شركة   : التسمية   
تاليلت ش.6.6 بشريك وحيد. 

و25   24 رقمي  اإلجتماعي:  املقر 
املركز  بيبي  سيدي  الرئيسية  ال4ريق 

اشتوكة ايت باها . 
املدة : حددت في 99 سنة .

اإلجتماعية  والحصص  الرغسمال 
 122.222 في.22  الرغسمال  حدد 
حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
إجتماعية بقيمة 122 درهم للواحدة 

موزعة كاآلتي : 
السيد مممد زكرياء بكيري 1222 

حصة .
التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
الشريك الوحيد السيد مممد زكرياء 
بكيري ملدة أير ممدودة ويعود له كل 

من التوقيعين البنكي واإلجتماعي.
 15 الفصل  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
تمت  بانزكان  اإلبتدائية  املحكمة 
 9 بتاريخ   1534/2022 رقم  عدد 

غأس4س2222.
مقت4ف قصد اإلشهار 

217P مكرر

 SOCIETE TOP GENIE شركة
 TRAVAUX

SARL AU 
RC N° 1919 GUELMIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رغسمالها : 12.222.22 درهم 

مقرها اإلجتماعي تجزئة الفتح رقم 
179 كلميم 

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ 6 يوليو2222 لشركة.

قرر حل الشركة وتصفيتها في املقر 
179 كلميم  الفتح رقم  الكائن تجزئة 
كمصفي  لحمايد  علي  السيد  وتعيين 

لشركة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بكلميم  اإلبتدائية 

يونيو2222 تمت رقم 256.
218 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626
 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SOCIETE BORJ SUD IMMO
SARL

MODIFICATION
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
تم  والدي  يوليو2222   27 املنعقد 
بشركة  تغييرات  إحدات  بموجبه 
شركة   BORJ SUD IMMO SARL
رغسمالها  ممدودة  مسؤولية  ذات 
على  اتفق  حيت  درهم   122.222.22

مايلي : 
مملوكة  حصة   252 -تفويت 
 Mohamed IBARARHI للسيد 
 Abdelmajid السيد  لصالح 

.BOUKKOURI
-تفويت 252 حصة مملوكة للسيد 
لسيد  ا  لصالح   MOHAMED AZIZ

.ABDELILAH MOUSTAMSIK
 Mohamed السيد  -استقالة 
كمسير  منصبه  من   IBARARHI
 Abdelmajid السيد  وتعيين 
BOUKKOURI مسير جديد للشركة.

-تميين القانون األسا�سي. 
باملحكمة  القانوني  يداع  اال  -تم 
التجارية بأكادير في 5 غأس4س2222 

تمت رقم 117153.
218P مكرر

STE SAMIFISC 
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR
 TEL : 26.11.82.46.25
FIX : 25.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.coM

STE white navy
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو2222، تم إقرار ما يلي:
- تسبيق تصفية الشركة .

بوعيدا  الحسين  السيد  تعيين   -
كمصفي للشركة .

كمقر  الشركة  مقر  -اتخاذ 

للتصفية. 

باملحكمة  تم  القانوني  -اإليداع 

 29 بتاريخ  الدهب  واد  اإلبتدائية 

يوليو2222 تمت رقم1250/2022 . 

219 P

 SOCIETE SPINOSOUSS
 Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au capital de

DHS 222.22 122:

 Siège social: APPARTEMENT N°

 121, BLOC A1, RESIDENCE AIT

 ABDELMOUMEN DCHEIRA AL

JIHADIA INEZGANE

RC N° : 13947 / INEZGANE

اإلستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

ما  غأس4س   22223 بتاريخ  املنعقد 

يلي : 

اعتماد تقرير املصفي.

التصفية  نتائج  تخصيص 

والختامية للتصفية.

إبراء الذمة من املصفي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

غأس4س   8 في  بانزكان  اإلبتدائية 

2222 تمت رقم 1522 .

220 P

 STE SOUSS PUBLY SARL

ICE : 2222956242222952

انهاء تصفية الشركة
الجماعي  القرار  بمقت�سى ممضر 

 2222 يوليو   6 يو6  املؤرخ  للشركاء 

 SOUSS PUBLYS S.A.R.L لشركة 

رغسمالها 122.222 درهم مقرها رقم 

22 قيسارية بوطالبي ايت ملول.

تقرر ما يلي :

املصادقة على عمليات التصفية.

الحسابات  جدول  على  املصادقة 

املندرجة فيما بعد تصفية الشركة.
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للسيدة  النهائية  التبرئة  تخويل 

املسؤولة عن التصفية.

إنهاء تصفية الشركة.

بمكتب  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم   2222 غأس4س   3 في  بإنزكان، 

.1495

221 P

TIBSKAD

شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

 )في طور التصفية(

وعنوان مقرها االجتماعي : حد 

اموالس تملوكت- 83222 تارودانت 

املغرب

رقم السجل التجاري 6437

حل شركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر   2222 يناير  من   3 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 TIBSKAD الوحيد  الشريك  ذات 

درهما   122.222.22 رغسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها االجتماعي حد اموالس 

املغرب  تارودانت   83222  - تملوكت 

نتيجة ل : العجز.

و حدد مقر التصفية حد اموالس 

تملوكت - 83222 تارودانت املغرب. 

و عين:

السيد)ة( جمال ايت همو وعنوانه 

تارودانت  اموالس  ارنكان  اسكا  دوار 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وممل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

فبراير 2222 تمت رقم 119.

222 P

 SOCIETE SPINOSOUSS
SARL AU

Au capital de 122 222 DHS

 Siège social: APPARTEMENT

 N° 121, BLOC A1, RESIDENCE

 AITABDELMOUMEN DCHEIRA

AL JIHADIA INEZGANE

RC N° : 13947 / INEZGANE

االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

 2222 غأس4س   2 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :

للشركة  اإلرادي  ال4وعي  الفسخ 

والتصفية الودية.

املقر  في  التصفية  مقر  تعيين 

الحالي. 

الحسين  السيد  وقبول  تعيين 

الحسناوي كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

غأس4س   8 في  بانزكان  االبتدائية 

 .2222

تمت رقم 1521.

223 P

 STE ETUDES

 GEOTECHNIQUES

 MAROCAINE « EGEOM
 SARL

 رغسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي: رقم 523 تجزئة 

الكويرة حي الخيا6 اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهمو  قرر   2222 12 يونيو 

الشركة ما يلي :

التصفية النهائية للشركة.

التجاري  السجل  على  التش4يب 

رقم28217.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  تمت  الكادير  التجارية  املحكمة 

117287 بتاريخ 9 غأس4س 2222. 

224 P

 SOCIETE ENTREPRISE

ANIAMA
SARL AU

RC N° 8727 INEZGANE
رغسمالها 1.522.222 درهم 

مقرها االجتماعي بلوك 6
رقم 336 حي ايت اوبلعيد ايت ملول 

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ 2 غأس4س 2222 لشركة.

في  وتصفيتها  الشركة  حل  قرر 
املقر الكائن بلوك 3 رقم 336 حي ايت 

اوبلعيد ايت ملول.

احمد  غبضار  السيد  وتعيين 

كمصفي لشركة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان بتاريخ 4 غأس4س 

2222 تمت رقم 1512.

225 P

DISTRILIFT
 SARL 

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   ،2222 يوليو   21 بتاريخ 

شركة   DISTRILIFT SARL شركة 

رغسمالها  ممدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   122222
الثالث  321 ال4ابق  : رقم  االجتماعي 

الحي   1 زيت  تزر  إقامة  ب  عمارة 

املحمدي اكادير.

من  وذلك  للشركة  املبكر  الحل   

تاريخه و بالتالي تصفيتها وديا.

كما تم تعيين السيد انينو منصف 

غمين مصفي للشركة.

بالعنوان  التصفية  مقر  حدد 
التالي: رقم 321 ال4ابق الثالث عمارة 

املحمدي  الحي   1 زيت  تزر  إقامة  ب 

اكادير وإلى هذا العنوان ترسل جميع 

الوثائق والكتابات املتعلقة بالتصفية

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2222 غأس4س   8 بتاريخ 

.117173

226 P

GESTIMMB1 

 SARL 

AU CAPITAL DE 12222 DH

 Siège social : C/O SECTEUR M,

 LOT 743, RUE 813 APP 1ER

 ETAGE N° 21 CITE AL MASSIRA

 AGADIR

انتهاء قفل عملية التصفية للشركة
بمقت�سى ممضر التصفية املنعقد 

في 7 يوليو 2222، تم بموجبه :

االعالن عن اقفال عملية تصفية 

الشركة.

مممد  اصوح  املصفي  ذمة  ابراء 

على  باملحافظة  املصفي  وتكليف 

وثائق الشركة.

التجاري  السجل  على  التش4يب 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  غإليداع  تم 

التجارية الكادير تمت رقم 116821 

بتاريخ 3 غأس4س 2222.

227 P

 AGADIR VIVRE 

 IMMOBILIER

 S.A.R.L. AU 

رغسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي رقم 41 ساحة 

سوس الحي الصناعي آكادير

العادي  الغير  العا6  للجمع  تبعا 

الشركاء  قرر   2222 يوليو   27 بتاريخ 

مايلي :

التصفية املسبقة للشركة.

املص4فى  املومن  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

ساحة   41 رقم  التصفية  مكان 

سوس الحي الصناعي آكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية آلكادير بتاريخ فاتح غأس4س 

2222 تمت عدد 115625.

228 P
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شركة » غ2ب لوجستيك«

ش.6.6 

رقم 59 شارع بئر انزران طان4ان

إقفال عملية التصفية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

 2222 غأس4س   8 بتاريخ  املؤرخ 

تقرر  لوجستيك«  »غ2ب  لشركة 

ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية.

إقفال عملية التصفية.

التصفية  عن  املسؤول  تبرئة 

السيد القرطوبي حميد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجارية بتاريخ 4 غأس4س 

2222، تمت رقم 141/2022.

229 P

A.S SHOPشركة
ش.6.6

االنمالل املسبق للشركة
بمقت�سى القرار من طرف الشريك 

 A.S SHOP-SARLللشركة الوحيد 

درهم   122.222 رغسمالها   --A.U

للشركة  االجتماعي  باملقر  املنعقد 

قرر  2222 غأس4س  فاتح   بتاريخ 

ما يلي : 

القانون  من   32 البند  على  بناء 

 A.S SHOP-SARL للشركة  األسا�سي 

.AU

قرر السيدة رازق فاطمة االنمالل 

املسبق للشركة. 

فاطمة  رازق  السيدة  تعيين 

كمصفي للشركة.

كمقرا  الشركة  مقر  تمديد 

للتصفية. 

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكمة 

رقم  تمت   2222 4 غأس4س 

رقم  التجاري  السجل   116926

.42559

230 P

 STE A.AMRI FOUAD
TRAVAUX

SARL AU
RC N°37529

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2222، تم وضع ممضر  3 غأس4س 
الخصائص  يممل  العا6  الجمع 

التالية :
 A.AMRI للشركة  املسبق  الحل 

.FOUAD TRAVAUX SARL AU
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـو6  بلعيون  االبتدائية  املحكمة 
رقم  تمت   2222 4 غأس4س 

.22/2451
231 P

شركـة انكلوسفير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها : 152.222 درهم
املقر االجتماعي : رقم 18 ال4ابق 
الثالث عمارة الخير رقم 21 زنقة 

املعدر حي السال6 اكادير 
املوقع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ 6 يوليو 2222 املسجل باكادير 

والذي ترتب عنه ما يلي :
لشركة  مسبقة  تصفية 

انكلوسفير. 
ال4ابق   18 رقم   : التصفية  مقر 
زنقة   21 رقم  الخير  عمارة  الثالث 

املعدر حي السال6 اكادير.
سارة  ماكوان  السيدة  تعيين 

اليزابيت كمصف. 
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 117225 التجارية باكادير تمت رقم 

بتاريخ 4 غأس4س 2222.
232 P

شركـة كافي تروا زي مو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رغسمالها : 12.222 درهم
املقر االجتماعي : متجر 29

حي الصفا الوداديات اكادير 
املوقع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
املسجل   2222 يونيو   29 بتاريخ 

باكادير والذي ترتب عنه ما يلي :

تروا  كافي  لشركة  مسبقة  تصفية 
زي مو.

حي   29 متجر   : التصفية  مقر 
الصفا الوداديات اكادير.

دارس  عماد  السيد  تعيين 
كمصف. 

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 117224 التجارية باكادير تمت رقم 

بتاريخ 4 غأس4س 2222.
233 P

WEST COAST
شـركـة ذات مسؤولية مـمدودة

الرغسمال : 422.222 درهـم
املقر االجتماعي: غكادير، م4عم 

ويست كوست مركز تغازوت
تفويت حصص اجتماعية

بتاريخ  رسمي،  عقد  بمقت�سى 
لوبلون  السيد  قا6   ،2222 8 يوليو 
 LEBLANC( ميكاييل سيريل كريكوري
والسيدة   )Mickaël Cyril Grégory
حصة   4222 بتفويت  حفيظة  أزالي 
 WEST« شركة  في  يملكانها  التي 
لفائدة  ش.ذ.6.6،   »COAST
 LONG( توماس  ماثيو  لونغ  السيد 
والسيدة   )Matthew Thomas
الراشيدي كلثو6 بنسبة 2222 حصة 

لكل واحد منهما.
تم تعيين السيد لونغ ماثيو توماس 
 (LONG Matthew Thomas(
كمسيرين  كلثو6  الراشيدي  والسيدة 

للشركة.
وتلتز6 الشركة في عالقاتها بموجب 
في حدود  املسيرين معا، وذلك  توقيع 

الصالحيات املمنوحة لهما.
تعديل مقتضيات  ترتب عن ذلك 
7 و13 من القانون   ،6 الفصول رقم 

األسا�سي للشركة كاآلتي :
الفصل السادس : الحصص.

 LONG( السيد لونغ ماثيو توماس
Matthew Thomas 222.222 درهم.

كلثو6  الراشيدي  السيدة 
222.222 درهم.

الـرغســمـال   : السابع  الفصل 
االجتماعي.

مـبــلــغ  في  الشركة  رغسمال  حدد 

 4222 إلى  مقـسـم  درهم،   422.222

درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة، تم اكتتابها كاآلتي :

 LONG( السيد لونغ ماثيو توماس

حصة   Matthew Thomas( 2222

اجتماعية.

 2222 كلثو6  الراشيدي  السيدة 

حصة اجتماعية.

تعيين   : عشر  الثالث  الفصل 

املسيرين.

شخص  طرف  من  الشركة  تسير 

غو  الشركاء  من  سواء  غكثر  غو  واحد 

من أير الشركاء. ويتم تعيين املسير غو 

املسيرين لفترة أير ممدودة.

تم تعيين السيد لونغ ماثيو توماس 

 (LONG Matthew Thomas(

كمسيرين  كلثو6  الراشيدي  والسيدة 

للشركة.

الشركة  تلتز6  ذلك،  إلى  باإلضافة 

املسيرين  توقيع  بموجب  عالقاتها  في 

الصالحيات  حدود  في  وذلك  معا، 

املمنوحة لهما.

اإليداع  تم   : الـقانـوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 ،2222 غأس4س   5 بتاريخ  بأكادير 

تمت عـدد 117142.

234 P

RESTAURANT TAFOUKT
SARL AU

ممضر الجمع العا6 االستثنائي 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
قرر   ،2222 يوليو   17 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي :

مممد  املودن  ايت  السيد  قرر 

تفويت  مص4فى  الديب  والسيد 

 2422 بقيمة  اجتماعية  حصصهما 

حصة للسيدة ادسالم حليمة.

القديمين  املسيرين  استقالت 

مص4فى  الديب  السيد  للشركة 

وتعيين  مممد  املودن  ايت  والسيد 

املسير الجديد للشركة السيد فيصل 

بوجدي.
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تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة  إلى  املسؤولية  ممدودة  شركة 

ممدودة املسؤولية الشريك الوحيد .

تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأس4س   3 بتاريخ  باكادير 

تمت رقم 116845. 

235 P

RAHMANE SERVICES
SARL

بتاريخ  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

قررت  باكادير   ،2222 يونيو   27

لشركة  االستثنائية  العامة  الجمعية 

RAHMANE SERVICES SARL مايلي : 

من  اجتماعية  حصة   172 بيع 

رقاوي  يوسف  موالي  السيد  طرف 

رقم  الوطنية  للب4اقة  الحامل 

موالي  السيد  لفائدة   JC146877

الحسين بوكوطوس الحامل للب4اقة 

سهم   82  JC137748 رقم  الوطنية 

والسيد عبد الرحمان اشنار الحامل 

 92  J37917 رقم  الوطنية  للب4اقة 

غي  للسهم  درهم   122 بتمن  سهم 

ما مجموعه 17.222 درهم.

موالي  السيد  ٍاملسير:  استقالة   

للب4اقة  الحامل  رقاوي  يوسف 

.JC146877 الوطنية رقم

السيد عبد   : تعيين مسير جديد   

للب4اقة  الحامل  اشنار  الرحمان 

.J37917 الوطنية رقم

تغيير املسير القديم موالي يوسف 

رقاوي و عبد الرحمان اشنار. 

عبد  السيد   : االجتماعي  التوقيع   

الرحمان اشنار .

 تميين القانون األسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

غأس4س   4 في  باكادير  التجارية 

2222، تمت رقم 116923.

236 P

OUSSBRA
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

رغسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 2 دوار اكادير 

ازدار بونعمان تزنيت

العا6  الجمع  ممضر  على  بناء   

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 23 ماي 2222 واملسجل بتاريخ 

7 يونيو 2222، تمت رقم 4482. 

ابوريك  ابراهيم  السيد  قا6 

بتفويت نسبة من حصصه بالشركة 

)422 سهم( للسيد غسامة ابوريك.

عقاري«  »منعش  نشاط  إضافة 

كنشاط رئي�سي للشركة.

ابوريك  ابراهيم  السيد  تعيين   

مسير للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يوليو   22 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2222، تمت رقم 233.

237 P

 SOCIETE GROUPE VOTRE

OPTICIEN
SARL

رقـم 1 شارع 29 فبــراير تالبــرجت، 

غكــادير

السجل التجاري : 18327 بأكادير

الغير  العا6  الجمع  بمقت�سى 

يوليو   19 بتاريخ  للشركاء  العادي 

2222، تقرر ما يلي :

املجادي  إلها6  السيدة  وهبت 

لزوجها   )9.822( غسهمها  جميع 

السيد عبد الرزاق حربوش.

املجادي  إلها6  السيدة  استقالة 

من مهامها كمسيرة مشاركة للشركة.

ذات  شركة  الى  الشركة  تمويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تمديث النظا6 األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير في 3 غأس4س 2222 

تمت رقم 116773.

238 P

STE AIT BEN LHSSEN
SARL

رغسمالها 122.222 درهم
مركز تازناخت ورزازات

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي بتاريخ 7 يوليو 2222 قرر 

شركاء الشركة املذكورة غعاله مايلي :
هللا  عبد  التامري  السيد  تفويت 

222 حصة للسيد بكار نورالدين.
ابراهيم  التامري  السيد  تفويت 
132 حصة للسيد بكار نورالدين و72 

حصة للسيدايت بواباون مممد.
عبدالرحيم  زكار  السيد  تفويت 

222 حصة للسيد عريف رشيد.
حفيظ  بلك4وب  السيد  تفويت 
142 حصة للسيد عريف رشيد و62 

حصة للسيدايت بواباون مممد.
بكار  السيد  يصبح  وبذلك 
نورالدين مالكا ل 332 حصة والسيد 
 332 ل  مالكا  مممد  بواباون  ايت 
ل  مالكا  رشيد  عريف  والسيد  حصة 

342 حصة. 
نورالدين  بكار  السيدان  تعيين 
كمسيران  مممد  بواباون  وايت 

مشتركان للشركة ملدة أير ممددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ورزازات 
رقم  تمت   2222 غأس4س   5 بتاريخ 

.312
239 P

B.N.B SERVICE TRANS
ش 6 6

تفويت حصص
وتعديل قوانين الشركة

العا6  الجمع  مدغوالت  بمقت�سى 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
 ،2222 يوليو   14 بتاريخ  للشركة 
 B.N.B SERVICE شركة  شركاء  قرر 
درهم   122.222 رغسمالها   TRANS

ما يلي: 
 122 فئة  من  حصة   662 تفويت 
درهم للواحدة من مجموع الحصص 
برزالي  مص4فى  السيد  يمتلكها  التي 
لفائدة  نابي  القادر  عبد  والسيد 

السيد مممد كوزولي. 

الشركة  رغسمال  غصبح  وبذالك 
درهم   122.222 في  حدد  الذي 

مقسمة إلى 1222 حصة كاألتي:
662 حصة  السيد مممد كوزولي 

بقيمة 66.222 درهم.
 342 عوامة  بن  جواد  السيد 

حصة بقيمة 34.222 درهم.
البنكية  املؤسسات  لدى  التوقيع 
او  كوزولي  مممد  السيد  طرف  من 

السيد جواد بن عوامة.
باملحكمة  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  انزكان  بمدينة  االبتدائية 
عدد  تمت   ،2222 4 غأس4س 

.1529
السجل التجاري رقم 23541.

240 P

 SOCIETE AGRICOLAIR
MAGHREB S.A

شركة مجهولة اإلسم 
رغسمالها : 3.222.222 درهم

م4ار تيط مليل جماعة شالالت 
املحمدية

س.ت 8265
بمقت�سى ممضر الجمعية العامة 
أير العادية وممضر مجلس اإلدارة، 

فقد تقرر ما يلي:
تفويت  على  واملوافقة  التصريح 

األسهم التالية:
حسن  السيد  من  سهم   46487
اليو�سي إلبنته السيدة نادية اليو�سي.

حسن  السيد  من  سهم   22982
سمية  السيدة  إبنته  إلى  اليو�سي 

اليو�سي.
نادية  السيدة  من  سهم   23996

اليو�سي إلبنها السيد إدريس شرف.
ثريا  السيدة  من  سهم   1528
سمية  السيدة  إلبنتها  بوخرطة 

اليو�سي.
إلتما6  صالحيات  تخويل 

اإلجراءات القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 يو6  الدارالبيضاء  التجارية 

يوليو2222 تمت عدد 1478.
241 P
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 SOCIETE SILVER PRIME
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رغسمالها : ,322.222.22 درهم

مكتب رقم 2، ال4ابق األول، 99 
شارع الحسن الثاني حي الحسني 

انزكان
س.ت 16485 إنزكان

بمقت�سى قرار أير عادي للشركاء 
لقد تقرر ما يلي: 

السيد  إستقالة  على  املوافقة 
سنة  املولود   ، حفيظ  بوكيوض 
للب4اقة  حامل   ، سبتمبر1982   24
من   ،  JB268429 رقم  الوطنية 
سيتم   ، وبالتالي   ، كمسير  واجباته 
فصاعًدا  اآلن  من  الشركة  تفويض 
مممد  بوكيوض  السيد  قبل  من 

والسيد بوكيوض خاليد. 
األعمال  جميع  في  الشركة  إلزا6 
التوقيعات  خالل  من  بها  املتعلقة 
مممد  بوكيوض  للسيد  املشتركة 
تلك  غو  خاليد،  بوكيوض  والسيد 
مممد  بوكيوض  بالسيد  الخاصة 

والسيد بوكيوض لحسن.
تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

إلتما6  صالحيات  تخويل   
اإلجراءات القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأس4س   23 يو6  إلنزكان  االبتدائية 

2222 تمت عدد 1493.
242 P

 DANOISE PROMOTION
SARL

شركة ممدودة املسؤولية
عمارة 52 شقة 21 جيت سكن 

غكادير
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
قررمساهم  غبريل2222   24 بتاريخ 

الشركة ما يلي:
الشركة  مال  رغس  من  1–الرفع 
من  نوع  في  املساهمة  طريق  عن 
العقارات )غرض عارية في حي املحمدي 
5543 بمساحة 277 6 2 ت.ف 29 / 
مممدي  حي  في  الواقعة   147.393
 122.222.22 من  لحاملها  غأادير( 

درهم   2222.222.222 إلى  درهم 
جديد  سهم   1922 إنشاء  بواس4ة 

بقيمة 122.22 درهم.
األسا�سي  القانون  2–تعديل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
2222 تمت  26 يوليو  باكادير بتاريخ 

رقم 112413.  
للخالصة والتدكير 

قبال حسن 

243 P

 STE TIZAL CONSTRUCTION
SARL

 IMM IFRANE LA PERGOL
 DCHEIRA AL JIHADIA
 INEZGANE AGADIR

 ICE : 222522216222259
 IF 42279526 RC N°545

الشريك  قرار  ممضر  بمقت�سى   
 2222 بتاريخ فاتح غأس4س  الواحد 
تمت املصادقة على ما يلي:   زيادة 
 2222.222 من  الشركة  رغسمال 

درهم إلى 3.522.222 درهم. 
تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليـــــداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 غأس4س   8 بتاريخ  بإنزكان 

تمت رقم 1526.
244 P

 SABLE SUD AGADIR
الزيادة والتخفيض في الرغسمال مع 

مالءمة القانون األسا�سي
السجل التجاري انزكان رقم 537

 SABLE SUD شركة  شركاء  قرر   
 9.422.222 رغسمالها   AGADIR
غوالد  الجرف  درهم مقرها اإلجتماعي 
آيت  تمسية  غوالد دحو  دحو جماعة 

ملول. ما يلي:
الزيادة في رغسمال الشركة والذي 
يمثل حاليا 9.422.222 درهم املقسم 
122 درهم  94.222 حصة بقيمة  إلى 
للحصة، بما قيمته 8.222.222 درهم 
عن  درهم،   17.422.222 ليصبح 

جديدة  حصة   82.222 خلق  طريق 

بقيمة 122 درهم للحصة، اإلكتتاب 

كل  ودفع  الشركاء  طرف  من  تم  فيها 

وذلك  اإلكتتاب،  غثناء  الحصص 

عن طريق املوازنة مع الديون الثابتة 

املساهمون  يملكها  التي  املستمقة، 

املكتتبون في الشركة.

بعد  العادي،  أير  العا6  الجمع 

العمومية  امليزانية  غن  مالحظة 

للشركة اعتباًرا من 31ديسمبر2221 

مقدرة  تراكمية  خسائر  تظهر 

درهم،   8،627،000.00 ب 

الخسائر  هذه  استيعاب  تقرر 

درهم   8.000،000.00 بموالي 

املال  رغس  تخفيض  طريق  عن 

إلى  درهم   17،400،000.00 من 

خالل  من  درهم   9،400.000.00

غصل  من  حصة   82.222 إلغاء 

 122.22( مائة  من  حصة   174،000

درهم( لكل منها، مما يشكل رغس مال 

الشركة.

في  الشركة  رغسمال  حدد 

إلى  مقسمة  درهم   9.422.222

درهم   122 بقيمة  حصة   94.222

للحصة موزعة على الشكل التالي: 

بومكوك  السال6  عبد  السيد   -

72.522 حصة. 

 23.522 بناني  غسامة  السيد   -

حصة .

للشركة  األسا�سي  القانون  مالئمة 

1-97- ظهير   5-96 رقم  القانون  مع 

ل  املوافق   1417 شوال   25 ل   49

1997 والخاص بالشركات  13 فبراير 

ذات املسؤولية ممدودة.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تمت  غأس4س2222   9 يو6  بانزكان 

رقم 1533 .
من غجل النشر والبيان

 SABLE SUD AGADIR 

245 P

CABINET SABCONSULTING

 BOUKOUSS TRANS
SARL AU

 Siège social : HAY RAHMA 24
 N°58, DAKHLA

إعالن زيادة رغسمال الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجمع العا6 
يوليو   14 بتاريخ  للشركة  اإلستثنائي 

2222 تقررمايلي : 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  زيادة   -
اربعمئة غلف درهم )422.222( وذلك 
 122 بقيمة  حصة   4222 بإصدار 
درهم للحصة ليصل رغسمال الشركة 
إلى خمسمئة غلف درهم )522.222).

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالداخلة  اإلبتدائية  للممكمة 

25 يوليو 2222 رقم 1216.
246 P

 STE TRANSPORT : شركة
 MADAMO

 SARL
بتاريخ  ممرر  ممضر  بمقت�سى 
العا6  الجمع  قرر   2222 يوليو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  اإلستثنائي 
 TRANSPORT MADAMO ممدودة

SARL ما يلي: 
- تمويل املقر اإلجتماعي إلى : بلوك 
 23 رقم  املزار  غسوس  غكدال  حي   23

مكرر غيت ملول.
باملحكمة  تم  القانوني:  اإليداع   
غأس4س,   5 بتاريخ  غكادير  التجارية 

تمت رقم 117154 .
247 P

حسابات ادميم ش.6.6
معتمد من طرف الدولة

336 شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف 2528242224 

الفاكس 2528249216

 SOCIETE TRANSPORT EL
MOSSNI
SARL AU

تمويل املقر االجتماعي 
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
 TRANSPORT لشركة  اإلستثنائي 
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يوليو   22 يو6  املنعقد   EL MOSSNI
2222 تقرر ما يلي: 

القانون  من   4 البند  -تغيير 
األسا�سي للشركة:

للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل   
الى املقر اإلجتماعي الجديد :كراج رقم 
شارع   1 بلوك   224 رقم  املنزل   226
املقاومة حي العهد الجديد ايت ملول.

األسا�سي  القانون  -تمديث 
للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
إلنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت  غأس4س2222   5 يو6 

. 1512
248 P

 SOCIETE STE SAMIR FOOD
SARL-AU

 société à responsabilité limitée
Au capital de: 122 222.22 DHS
 Siège social : N 22 IMM 1 AL

 MANZAH B3 AV DES FAR
AGADIR

اإلستثنائي  العا6  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 29 يوليو2222 ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تمويل 
 B3 املنزه   21 عمارة   22 رقم   : التالي 

شارع الجيش امللكي اكادير.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 
غأس4س2222 تمت رقم 117175 .
249 P

شركة نوفافير
 STE. NOVA-FER

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
بشريك وحيد

البالغ رغسمالها :522.222,22 درهم
والكائن مقرها الرئي�سي: تجزئة رقم 

11 املن4قة الصناعية لتسيال – 
الدشيرة

السجل التجاري رقم 2563
املحكمة اإلبتدائية بانزكان

ICE : 221465285222281
تعديل القانون األسا�سي للشركة

الجمع  مدغوالت  I-بموجب 
بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي  العا6 
الشريك  قرر  غأس4س2222   2
 «NOVA-FER« لشركة  الوحيد 
املسوولية  ذات  شركة   ،6. ش.6 
البالغ  وحيد  بشريك  املحدودة 
و  درهم،  رغسمالها522.222,22 
رقم  تجزئة   : الرئي�سي  مقرها  والكائن 
 – لتسيال  الصناعية  املن4قة   11

الدشيرة ما يلي :
الرئي�سي  املقر  تمويل   1-
:بلوك  التالي  العنوان  إلى  للشركة 
تكوين  بئرانزران  حي   31 زنقة   11
بانزكان  ومسجل  ممضرممرر 
 2222RE :اأس4س  2 يو6 
 2222222982312275 – OR
 : 8469/2022 - RefPaiement :

 .7212355498226
القانون  وتميين  تعديل   2-

األسا�سي للشركة.
II- تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بانزكان  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 
رقم  تمت  غأس4س2222   4 بتاريخ 

.1524
III- سيتم تعديل السجل التجاري 
ضبط  كتابة  نفس  لدى   2563 رقم 

املحكمة اإلبتدائية املذكورة.
موجز للنشر

املسيرالوحيدالعسري لحسن

250 P

MK PUB
تغير مقر الشركة

في14  العا6  الجمع  لعقد  طبقا 
املقر  تغير  الشركاء  قرر   2222 يوليو 

الرئي�سي لشركة :
 . MK PUB : اإلسم

التعريف الضربي : 51662657 
 : للشركة  املوحد  التعريف 

222982668222282
السجل التجاري: 52221

 122,222,22: الشركة  رغسمال 
درهم.

 املهدي حديدو:املسير.
د  بلوك   : القديم  اإلجتماعي  املقر 

رقم 241 حي الهدى غكادير .

الجديد:حي  اإلجتماعي  املقر 
منير  قسارية  أاندي  شارع  الداخلة 

رقم 8.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 8 117162بتاريخ  رقم  تمت  اكادير 

غأس4س2222.
251 P

 FAABI FOOD COMPANY
SARL

شركة ممدودة املسؤولية
عمارة غفرني 1 طابق 3 شقة رقم 

318 رياض السال6 غكادير
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قررمساهم  يوليو2222   18 بتاريخ 

الشركة ما يلي:
-1 تغيير مقر الشركة من عمارة 4 
شقة 1 زنقة خالد بن وليد إلى العنوان 
الجديد عمارة غفرني 1 طابق 3 شقة 

رقم 318 رياض السال6 غكادير.
الشركة  رغسمال  من  2–الرفع 
إلى  درهم   122.222,22 من 
بإضافة  درهم   4.222.222,22
خالل  من  درهم   4.222.222,22

تصفية الحسابات الجارية للشركاء
األسا�سي  القانون  2–تعديل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2222 غأس4س  بأكايربتاريخ3 

رقم116827.  
للخالصة والتدكير 

قبال حسن 

252 P

السيدة فاضمة اكبون
املقر اإلجتماعي : شارع مسعود 

الوفقاوي رقم 67 حي السال6 غكادير
إعالن عن فسخ عقد التسيير الحر 

ألصل تجاري
بتاريخ  مؤرخ  رسمي  عقد  بموجب 
عقد  فسخ  تم   ،  2222 يونيو   32
الكائن  التجاري  لألصل  الحر  تسيير 
 67 رقم  الوفقاوي  مسعود  بشارع 
السيدة  ملكية  في  غكادير  السال6  حي 

لب4اقة  الحاملة  اكبون،  فاضمة 
 ،J72465 رقم  الوطنية  التعريف 
الوفقاوي  مسعود  بشارع  الساكنة 
غكادير واملسجلة  السال6  67 حي  رقم 
 ،76632 التجاري تمت قم  بالسجل 
الحامل  بنسمعيل  رشيد  السيد  مع 
رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 
 954 بالزنقة  الساكن   JB482552
الرقم 49 حي الضحى الدشيرة انزكان.
253 P

C.H MEDICAL SERVICE
 شركة ممدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رغسمالها 122.222 درهم

رقم 322 عمارة 33 إقامة استيليا 2 
بنسركاو اكادير

تعديل
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
اتخاذ  ,تم  بأكادير   2222 يونيو 

القرارات التالية :
 C.Hالشركة تسمية  -1تغيير 
بالتسمية   MEDICAL SERVICE

. HARD SECURITE الجديدة
املتمثل  الشركة  نشاط  تغيير   2-
واملعلوميات  املكتب  لواز6  بيع  في 
 : التالي  بالنشاط  ال4بية  واللواز6 

املراقبة والسالمة االمنية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 111747.
للخالصة والتدكير

254 P

 LURZUT
SARL A.U

تعديالت قانونية
طبقا ملقتضيات عقد عرفي مؤرخ 
ما  تقرر   ، بأكادير  يونيو2222   32 في 

يلي:
النشاط  وتوسيع  -تعديل 

اإلجتماعي:
أرض الشركة بإيجاز: 

اإلنتاج واإلستغالل الفالحي .
تصدير الفواكه والخضر.
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 -تعديل التسيير : تعين السيد دافيد
مغراس  الغني  عبد  والسيد  هازوت 

مسيران للشركة ملدة أير ممددة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم  تمت   2222 25يوليو  بتاريخ 

 . 112429
255 P

 AZOS LOGISTIQUE شركة
ش.6.6.ش.و.

شقة رقم 6 بال4ابق الثاني 22 
أشت تارودانت 

السجل التجاري رقم 7353 
تارودانت
املوضوع 

- حذف نشاط من غهداف الشركة
- زيادة نشاط من غهداف الشركة

-تميين النظا6 األسا�سي
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
العادية لشركة  العامة أير  الجمعية 
ش.6.6.ش.و   AZOS LOGISTIQUE
اإلتفاق  تم   2222 ابريل   18 بتاريخ 

والترا�سي على مايلي :
-حذف تأجير املعدات من غهداف 

الشركة.
من  للغير  األفراد  نقل  -زيادة 

غهداف الشركة.
-تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
غأس4س  فاتح  بتاريخ  تارودانت 

2222 تمت رقم 482.
256 P

 PASCALE SPORT شركة
 MAROC

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
رغسمالها : 122.222,22درهم

الحي الصناعي رقم 252 شارع إبن 
الهيثم الدشيرة إنزكان

رقم السجل التجاري: 14989 
بإنزكان

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى   .1
2222 بإنزكان قد تقرر  21يوليو  يو6 

ما يلي :

غن  الشركة رأم  -استمرار نشاط 

ربع  من  غقل  الخاصة  األموال  رؤوس 

رغس املال اإلجتماعي .

بكتابة  القانوني  اإليداع  2.تم 

بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2222 2غأس4س  بتاريخ 

. 1491
مقت4ف من غجل اإلشهار

257 P

PROTAPIS شركة

ش.6.6

تمويل املقر االجتماعي للشركة

الجمع  ممضر  1.بمقت�سى 

بتاريخ  املحرر  اإلستثنائي  العا6 

ومسير  شركاء  قرر  ماي2222   22

رغسمالها  ش.6.6   PROTAPIS شركة 

122.222.22 درهم ما يلي:

في:  الكائن  الفرع  وإلغاء  2.إقفال 

مبنى ناجيفي رقم 414 شارع مممد 6 

بلوك ب حي لحرش غيت ملول.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تمت  يوليو2222   27 في  بانزكان 

التجاري  السجل   1440/2022 رقم 

24869 انزكان.

-3 تمويل املقر اإلجتماعي للشركة 

إلى املقر الجديد إلى رقم 822 املن4قة 

الصناعية غيت ملول انزكان.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تمت  يوليو2222   27 في  بانزكان 

التجاري  السجل   1441/2022 رقم 

الجديد 26587 انزكان.
مختصر لغاية النشر

258 P

 AGA PROD
SARL AU

 AGA « إفتتاح فرع شركة غكا برود
 « PROD SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
بشريك واحد 

 4ème TRANCHE: املقر االجتماعي
 DU PARC HALIOPOLIS, ZONE

INDUSTRIELLE DRARGA
رمز التعريف الضريبي :52575267

 22 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
الوحيد  الشريك  قرر  يونيو2222 
غكادير  بمدينة  اإلفتتاح  للشركة 

املن4قة الصناعية الدراركة.
للممكمة  التجاري  بالسجل  تم 
 4 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

غأس4س2222 تمت رقم 52249.
259 P

 STE AFRIKA شركة
ENTOURAGE

SARLAU
ش 6 6

بمقت�سى ممضر الجمعية العامة 
االستثنائية املنعقدة يو6 فاتح يونيو 

2222 بمقر الشركة تقرر ما يلي :
• السيد اوباك خالد مسير شركة 
AFRIKA ENTOURAGE غسس فرعا 
مم4ة  حي  الكائن  باملحل  للشركة 

شال القليعة ايت ملول.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1268 رقم  تمت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 29 يونيو 2222.
260 P

ائتمانية إني كاونساي ش. ذ 6 6 
شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 1 شقة رقم3 

ال4ابق االول املركز تمارة
Tél : 25-37-64-12-18

Sté. WA 2B PROTECT 
SARL-AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة

املوقعة الشركة  غنظمة   بمقت�سى 
يوليو   27 بتاريخ  البيضاء  الدار  في 
ذات  الشركة  تأسيس  تم   2222

وحيد  بشريك  ممدودة  مسؤولية 

والتي خاصياتها كالتالي : 

 STE WA 2B  : التسمية   /  1

.PROTECT

هدف  االجتماعي:  الهدف   /2

الشركة هو: الحراسة.

مممد  شارع   : االجتماعي  3/املقر 

 15 الرقم  فرحتين  إقامة  بوزيان 

ال4ابق 4 شقة رقم 16 سيدي عثمان 

الدار البيضاء.

يو6  ابتداء من  99 سنة  املدة:   /4
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

5/ راس مال الشركة: تبث في مبلغ 

 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي: 

حصة   1222 بوأدة  وليد  السيد 

اجتماعية.

6/ التسيير: تم تعيين السيد وليد 

وذلك  للشركة  وحيد  مسير  بوأدة 

ملدة أير ممدودة.

قبلت  االجتماعي:  التوقيع   /7

بوأدة  وليد  املسير  توقيع  الشركة 

لجميع العقود التي تتعلق بها. 

فاتح  من  االجتماعية:  السنة   /8

يناير إلى الحادي و الثالثين من دجنبر. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع   /9

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

 ,2222 11 غأس4س  بتاريخ  البيضاء 

رقم السجل التجاري 552471
للنشر و البيان

261 P

STE INGESLA
SARL AU

رقم السجل التجاري : 56829
تأسيس شركة

بمكناس  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 يونيو   17

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

ذات الخصائص التالية :

التسمية : شركة INGESLA ش 6 

6 ش و.
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األشغال  غو  البناء   : الغاية 
املختلفة، الوساطة.

مقر الشركة : مكتب برقم 8 تجزئة 
البلدية 1 الحاجب.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

 122.222 في  حدد   : الرغسمال 
درهم، يتكون من 1222 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة موزعة كاآلتي :
السيد اأبال عزيز 1222 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد اأبال عزيز وملدة أير ممددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تمت   ،2222 يوليو   28 في  بمكناس 

عدد 2823.
263 P

 AGRO SOLUTION SUD
SERVICE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم   ،2222 غأس4س   8 بتاريخ 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد وذات املميزات التالية :
 AGRO SOLUTION  : التسمية 
املسؤولية  ذات   SUD SERVICE

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
االستيراد  علمة،  تجارة   : الهدف 
لحساب  البضائع  نقل  والتصدير، 

الغير.
الرغسمال : حدد في مبلغ 122.222 
من  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كاآلتي :
السيد القزاز عزيز 1222 حصة.

زنقة  الفتح  حي   : االجتماعي  املقر 
24 رقم 25 العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
القزاز عزيز ملدة أير ممددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
تمت   ،2222 غأس4س   12 بتاريخ 

رقم 42625.
264 P

SENSUS MAROC

شركة مساهمة ذات 

الرغسمال :7.222.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة غوريزون 

ال4ابق 5، تجزئة رقم 9، ماندارونا 

222 سيدي معروف الدارالبيضاء 

املغرب

املقيدة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت عدد 551381

إعالن قانوني
في  املنعقد  اإلدارة  مجلس  خالل 

25 يناير 2222 والجمع العا6 العادي 

ما  تقرر   2222 يناير   31 في  املنعقد 

يلي :

السيد  باستقالة  علما  اإلحاطة 

كمتصرف  مهامه  من  فرانسوافريكو 

ومدير تنفيذي للشركة.

السيد  من  بدال  كمتصرف  تعيين 

جان  فنسان  السيد  فرانسوافريكو، 

 1962 3 ماي  في  ماري شيروز املولود 

ملدة  وذلك  الفرنسية  الجنسية  ذو 

والية سلفه، غي إلى أاية الجمع العا6 

حسابات  على  للمصادقة  املنعقد 

ديسمبر   31 في  املنتهية  السنةاملالية 

2222. و

مجلس  رئيس  مها6  بين  الجمع 

للشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

غرنو  ستيفان  السيد  سيتولى  وبالتالي 

التنفيذي  الرئيس  مها6  فوري  بأثر 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

 12 بتارخ  للدارالبيضاء  التجارية 

غأس4س 2222 تمت عدد 834124 

بالسجل  التعديلي  والتسجيل 

 12 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجاري 

غأس4س 2222 تمت عدد 26545.
لإليداع

الرئيس التنفيذي

265P مكرر

NEDISUN MAROC
SARL

RC :N°46603/MEKNES

ش.ذ.6.6

برغسمال : 2.222.222.22 درهم

تعديل شركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي املنعقد بمقر الشركة يو6 

4 يوليو 2222 قد تقرر اتخاذ القرار 

بالتعديالت التالية :

من  حصة   12.222 تفويت 

إلى السيد  السيد عرباني عبد العزيز 

إسماعيلي دليب.

العزيز  عبد  عرباني  السيد  تعيين 

كمسيرين  دليب  إسماعيلي  والسيد 

للشركة مع توقيع مشترك وان جميع 

العمليات البنكية كيفما كانت نوعها 

إسماعيلي  السيد  توقيع  تستلز6 

دليب فقط.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجاريةبمكناس يو6 14 يوليو 2222 

تمت رقم 42411122228325.

265 P

SIJILMASSAPROJECT
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2222 غأس4س   3

وضع القانون األسا�سي لشركة تممل 

الخصائص التالية :

SIJILMASSAPROJECT : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتماعي :

 دعم اإلستيراد والتصدير.

التمثيل التجاري.

دراسة السوق.

الوساطة التجارية واملشورة.
درهم   122.222.22  : املال  رغس 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

السيد وسيم ملنور 522 حصة.
 522 ش4يمة  نجاة  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99: املدة 

التأسي�سي النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بلوك ج رقم82   : املقر اإلجتماعي 
حي  الحومر  ديور  الثالث  ال4ابق 

يعقوب املنصور الرباط.
املسير : السيد وسيم ملنور.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.162133

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت عدد 127283 

بتاريخ 11 غأس4س 2222.
266 P

ELG CONSULTING
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2222 غأس4س   2
وضع القانون األسا�سي لشركة تممل 

الخصائص التالية :
ELG CONSULTING : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف اإلجتماعي : 

املشاورات  وتقديم  الدراسات 
قانون  غنش4ة  من  نشاط  غي  بشأن 
وقانون  البمري،  والقانون  األعمال، 
املدن،  تخ4يط  وقانون  األرا�سي 
الصحة  وقانون  البيئة  وقانون 
أير  والضرائب  الجمارك  وقانون 
املباشرة والقانون العا6 وجميع غنواع 

القوانين.
املشاورات  وتقديم  الدراسات 
تواجه  التي  الشركات  حاالت  لجميع 

صعوبات.
دراسات غي نشاط متعلق بالعقود 

الخاصة.
الديون  تمصيل  غنش4ة  جميع 

العامة والخاصة.
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املشاورات  وتقديم  الدراسات 
لجميع األنش4ة القانونية للمنظمات 
والسياسية  واملهنية  القنصلية 

ومنظمات وغصحاب العمل.
املشاورات  وتقديم  الدراسات 
القانوني  الدعم  غنش4ة  لجميع 

للبنوك والشركات واإلدارات العامة.
غي  حول  وإرشادات  دراسات 

نشاط حماية قانونية.
درهم   122.222.22 املال  رغس 
مقسمة إلى 1222 حصةمن فئة 122 
على  موزعة  للحصةالواحدة  درهم 

الشكل التالي :
السيد ربيع الغربي 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنةما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
رقم82  ج  بلوك   : اإلجتماع  املقر 
حي  الحومر  ديور  الثالث  ال4ابق 

يعقوب املنصور الرباط.
املسير : السيد ربيع الغربي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.162141

بالحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 127295 

بتاريخ 11 غأس4س 2222.
267 P

STE. SARAB CASH
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : حي الغماريين شارع 
مممدالخامس رقم 188 سيدي 

سليمان
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي بتاريخ 5 يوليو 2222 تقرر 
 SARAB CASH شركة  مسير  تغيير 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد :
اإلسم املتماصين:السيدة غصفية 
والساكنة  حصة   1222 بوتخناست 
بحي الغماريين زنقة 12 رقم 2 سيدي 

سليمان.

الهدف :

تمويل األموال.

املقر الرئي�سي : حي الغماريين شارع 

سيدي   188 رقم  الخامس  مممد 

سليمان.

حسب  التسيير  إن   : التسيير 

القانون األسا�سي هو للسيدة العفط 

الحرية  لها  التي  الزهراء  فاطمة 

يتعلق  ما  بكل  التصرف  في  امل4لقة 

 15 رقم  الفصل  حسب  بالشركة 

للقانون األسا�سي.
 122.222.22  : الشركة  رغسمال 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

سو6 122 درهم للواحدة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الربح  من  تخصص   : األرباح 
الصندوق  لتكون   % 5 نسبة  الصافي 

بين  األرباح  باقي  وتوزع  اإلحتياطي 

الشركاء كل حسب حصته.

يناير  : من فاتح  السنة الحسابية 

إلى 31 ديسمبر.

الوضع  إن   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  تم  قد  القانوني 

سليمان  بسيدي  اإلبتدائية  املحكمة 

2222 تمت عدد  8 غأس4س  بتاريخ 

بالسجل  واملسجلة   2022/152

التمليلي عدد 3423.

 268 P

STE. SARAB CASH
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
رغسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي : حي الغماريين شارع 

مممدالخامس رقم 188 سيدي 

سليمان

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي 

غقيم   2222 12يوليو  بتاريخ  سليمان 

بتمديد  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية صفاتها كالتالي :

 SARAB CASH  : الشركة  إسم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

غصفية  السيدة   : املتماصين 

الساكنة  حصة   1222 بوتخناست 

مممدالخامس  شارع  الغماريين  بحي 

رقم 188 سيدي سليمان.

الهدف :

تمويل األموال.

املقرالرئي�سي : حي الغماريين شارع 

سيدي   188 رقم  الخامس  مممد 

سليمان.

حسب  التسيير  إن   : التسيير 

القانون األسا�سي هو للسيدة غصفية 

امل4لقة  الحرية  لها  التي  بوتخناست 

بالشركة  يتعلق  ما  بكل  التصرف  في 
للقانون   15 رقم  الفصل  حسب 

األسا�سي.

 122.222.22  : الشركة  رغسمال 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

سو6 122 درهم للواحدة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الربح  من  تخصص   : األرباح 
الصندوق  لتكون   % 5 نسبة  الصافي 

بين  األرباح  باقي  وتوزع  اإلحتياطي 

الشركاء كل حسب حصته.

يناير  : من فاتح  السنة الحسابية 

إلى 31 ديسمبر.

الوضع  إن   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  تم  قد  القانوني 

سليمان  بسيدي  اإلبتدائية  املحكمة 

عدد  تمت   2222 يوليو   26 بتاريخ 

بالسجل  واملسجلة   2022/156

التمليلي عدد 3423.
إمضاء املمثلة القانونية للشركة 

السيدة غصفية بوتخناست

269 P

NER TRAV
RC : 143727

املقر اإلجتماعي : عمارة 43 شقة 

22زنقة غألمان سيدي علي غكدال 

الرباط

العا6  املحضر  ملقتضيات  تبعا 

غبريل   5 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2222 تقرر ما يلي :

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 

شقة   43 عمارة  في  الكائن  القديم 
غكدال  علي  سيدي  غألمان  22زنقة 

في  الكائن  الجديد  املقر  إلى  الرباط 

النور مرس  التجاري  72 املركز  ممل 

الخير تمارة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 غأس4س   11 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 127272.

270 P

الشركة الصناعية املغربية 

للمقاولة الكيماوية سيميك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الكائن مقرها اإلجتماعي ب 265 

شارع موالي إسماعيل الدارالبيضاء
زيادة رغس املال

 وفقا ملحضر اجتماع الجمع العا6 

الغير العادي في 15 يوليو2222 وبناء 

قررشركاء  اإلدارة  من  اقتراح  على 

االشركة الصناعية املغربية للمقاولة 

سيميك  واختصارات  الكيماوية 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   128.222.222 قدره  برغسمال 

موالي  شارع   265 اإلجتماعي  مقرها 

إسماعيل الدارالبيضاء تقررما يلي :

الزيادة في رغس مال الشركة بمبلغ 

رفع  تم  حيث  درهم   22.222.222

درهم   128.222.222 من  الرغسمال 

إلى 148.222.222 درهم.

التخلي عن جزئ من حق اإلكتتاب 

التفضيلي لصالح غحد الشركاء.

زيادة  في  اإلشتراك  من  التمقق 
رغس ملال وزيادة رغس املال النهائي.

 6 املادة  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

األساسية  القوانين  من   7 واملادة 

واملتعلقة باملساهمات ورغس املال.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 غأس4س   4 بتاريخ  البيضاء 

تمت عدد 833458.

271 P
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شركة ستريليزيا
SOCIETE STRELYSIA

شركة ستريليزيا ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

 الكائن مقرها اإلجتماعي ب 265 

شارع موالي إسماعيل الدارالبيضاء

العا6  الجمع  لقرار  وفقا 

يوليو   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

التسيير  هيئة  من  وباقتراح   ،2221

شركة  ستريليزيا  شركة  شركاء  اتفق 

برغسمال  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الكائن  درهم   319.222.222 قدره 

ستريليزيا   265 ب  اإلجتماعي  مقرها 

الدارالبيضاء  إسماعيل  موالي  شارع 

على ما يلي :

ممضر  تقديم  إلى  باإلضافة  قرر 

بتاريخ  اإلستثنائي  العا6  الجمع 

الخ4أ  تصحيح   2222 ماي   19

شركة  مال  رغس  غصاب  الذي  املادي 

 319.222.222 وهو   STRELYSIA

درهم بدال من 92.222.222.22درهم.

املوقعين  قائمة  إلى  باإلضافة  قرر 

غصاب  الذي  املادي  الخ4أ  تصحيح 

 CASAFONCIA شركة  مال  رغس 

 19 في  املؤرخ  املحضر  في  بالحروف 

القوانين  في  وكذلك   2222 ماي 

األنظمة  ضمن  للشركة  األساسية 

امللحقة في نفس التاريخ.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 غأس4س   4 بتاريخ  البيضاء 

تمت عدد 833456.
املسير

272 P

STE PARODIA
SARL AU

تأسيس شركة
 4 بمقت�سى عقد عرفي ممرر يو6 

يوليو 2222 مسجل في الرباط بتاريخ 

8 يوليو 2222 قد تم تأسيس الشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.

الهدف اإلجتماعي : 

الغسيل.

بالعمليات  والكي  التجفيف 

امليكانيكية.
 122.222.22  : الشركة  مال  رغس 

درهم مقسم إلى 1222 حصةمن فئة 

122.22 درهم للحصة الواحدة. 

السيدة روان سناء 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

العنوان : عمارة ب 3 ممل رقم 6 

فتح الخير سيد العابد تمارة.

املسيرة : السيدة روان سناء.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 8628 رقم  تمت  بالرباط  التجارية 
السجل  رقم   2222 يوليو   27 باريخ 

التجاري 136885.

273 P

SOCIETE SALE PATIS
SARL AU

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  اإلستثنائي 

والنظا6  اإلجتماعي  املقر  نقل  مع 

األسا�سي املحين بتاريخ 6 يوليو 2222 

تم ما يلي :

التي  إجتماعية  حصة   1222 نقل 

من  حم�سي  ربيع  السيد  حوزة  في 

يمتلكها  التي  إجتماعية  1222حصة 

إلى السيد ابراهيم بضرار.

 173 من  اإلجتماعي  املقر  نقل 

العيايدة  النهضة  ق4اع  النور  تجزئة 

املجد  ق4اع  كالتالي  ليصبح  سال 

تجزئة البساتين رقم 2 العيايدة سال.

التسيير واإلمضاء: للمسير السيد 

ابراهيم بضرار.

للشركة  األسا�سي  النظا6  تميين 

وتعديل الفصول التي شملها التغيير.

وتم اإليداع القانوني : لدى كتابة 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2222 غأس4س   8 بتاريخ 

.746

274 P

 SOCIETE BERMUDA
SARL AU

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

اإلجتماعي  املقر  ونقل  اإلستثنائي 

بتاريخ  املحين  األسا�سي  والنظا6 

9يونيو 2222 تم ما يلي :

ولد  حي  من  اإلجتماعي  املقر  نقل 

بوطيب بلوك س رقم 9 الناضور.

غمين  تجزئة  كالتالي  ليصبح 

العيايدة   37 1عمارة  رقم  البساتين 

سال.

السيد  للمسير  واإلمضاء  التسيير 

غنور الورودي.

للشركة  األسا�سي  النظا6  تميين 

وتعديل الفصول التي شملها التغيير.

لدى   : القانوني  اإليداع  وتم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2222 يونيو   27 بتاريخ  بالناضور 

تمت رقم 2222.

275 P

LA PORTE DE LA MER
S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM 2 MAG

 1 RESIDENCE DIAR AL

 MANSOUR DOUAR AL KOURA

CYM RABAT

اإلستثنائي  الجمعوي  القرار 

للمساهمين املؤرخ بالرباط في 4يوليو 

 LA PORTE DE LA لشركة   2222

MER ش.6.6 قرر ما يلي :

العنوان  في  للشركة  فرع  إضافة 

دوار زحيميف ازمور الحوزية.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

شمراوي مممد ملدة أير ممدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  بالرباط  التجارية 

غأس4س   11 بتاريخ   D127275

.2222

276 P

SOCIETE NADWORKS
SARL AU

شركة ممدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رغسمالها : 122.222 درهم

سجل تجاري : 144429 الرباط

تعيين مسير جديد

انعقد   2221 غكتوبر   6 بتاريخ 

لشركة العادي  الغير  العا6  الجمع 

شركة   NADWORKS SARL AU

ممدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 
مقرها  122.222درهما  رغسمالها 

غكدال  األب4ال  شارع   15 اإلجتماعي 

الرباط حيث تمت املصادق على :

سندس  عمراني  السيدة  إستقالة 

لب4اقة  الحاملة  الجنسية  مغربية 

 A436374 رقم  الوطنة  التعريف 

لشركة  كمسيرة  مهامها  من 

.NADWORKS SARL AU

ملين  الندير  مممد  السيد  تعيين 

للب4اقة  حامل  الجنسية  مغربي 

جديد  مسير   A256946 الوطنية 

للشركة.
القانون  من   13 البند  تغيير 

األسا�سي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية للرباط.

277P

مكتب مممد بوزبع تمارة

EDIFICIOS IMMOBILIER
س.ت سال 5329

حل الشركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2222 قرر الجمع العا6  22 يوليو  في 

 EDIFICIOS لشركة  اإلستثنائي 

رغسمالها  ش.ذ.6.6   IMMOBILIER

ب4انة  بسال  مقرها  122.222درهم 
ما   77 رقم  الخضراء  املسيرة  شارع 

يلي :

الودية  والتصفية  املسبق  الفسخ 

للشركة.

تمديد مقر التصفية بسال ب4انة 
شارع املسيرة الخضراء رقم 77.
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الدويبي  السعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2222 يوليو   28 بتاريخ 

.39368
من غجل اإلستخالص والبيان

278 P

مكتب مممد بوزبع تمارة

TRAVANOR
س.ت الرباط 54291
زيادة رغسمال الشركة

تميين القوانين األساسية للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 

22 يوليو 2222 قرر الشريك الوحيد 

ش.ذ.6.6   TRAVANOR لشركة 
مقرها  1.222.222.درهم  رغسمالها 

الشريف  علي  موالي  شارع  بتمارة 

2 متجر  عمارة رقم  24 هكتار  تجزئة 
رقم 1 ما يلي :

زيادة 4.222.222 درهم في رغسمال 

درهم   5.222.222 ليصبح  الشركة 

باملقاصة  درهم   1.222.222 عوض 

مع الحساب الجاري للشريك الوحيد.

األساسية  القوانين  تميين 

للشركة.

وبذلك تم تغيير املادتين 6 و7 من 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 12 غأس4س 2222 تمت رقم 

.127258
من غجل اإلستخالص والبيان

279 P

STE. 2HMARO
SARL AU

ش.ذ.6.6

تأسيس شركة 
 4 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

غأس4س 2222 تم تأسيس الشركة.

 STE. 2HMARO SARL  : اإلسم 

.AU

الهدف اإلجتماعي :
املعدات واللواز6 املكتبية.

الخدمات واملعلوماتي.
املقر اإلجتماعي : عمارة 58 الشقة 

3 غ شارع واد سبو غكدال الرباط.
مقداره   : الشركة  رغسمال 
122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 
حصة  كل  مقدار  إجتماعية  حصة 

122 درهم .
السيد حسن الصار 1222 حصة 

إجتماعية.
املدة :99 سنة.

حسن  السيد  يعتبر   : التسيير 
أير  ملدة  للشركة  مسيرا  الصابر 

ممددة.
باملكتب  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لإلستثمار بالرباط بتاريخ 11 
السجل  رقم  تمت   2222 غأس4س 

التجاري 162145.
280 P

 ETUDE MAITRE FATIMA ZAHRA EL
HALLAOUI
NOTAIRE

 AVENUE IMAM ALI RESIDENCE 129-111
TOUAHRI 8 BUREAUN°1 KENITRA

TEL : 25.37.39.44.99

 GROUPE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE

 ETD’INGENIERIE
INDUSTRIELLE GP3I

SARL
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب 
الحالوي  الزهراء  فاطمة  األستاذة 
موثقةبالقني4رة بتاريخ22 و23 يوليو 
يوليو   25 في  بالقني4رة  2222 سجل 
2222 سجل اإليداع 2022/21809، 

غمر باألداء 2022/19612.
قا6 السيد سعيد بوستيك الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 
سلمى  تجزئة   1 القاطن   GN15233
شارع عمر بن خ4اب وكمال الداودي 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
رقم F298193 القاطن ب4نجة بوبانة 
تجزئة النخيل فيال 26 وياسين بلعربي 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
بالدار  القاطن   AB146147 رقم 

طابق  ابراهيم  حفيظ  زنقة  البيضاء 
حصصهم  مجموع  ببيع   3 شقة   2
حصة   1222.222 غي  اإلجتماعية 
املسماة  الشركة  في  يمتلكونها  التي 
 GROUPE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE ETD’INGENIERIE
INDUSTRIELLE GP3I SARL مقرها 
15 شارع األب4ال  اإلجتماعي بالرباط 
بالسجل  مسجلة  غكدال   4 شقة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  التجاري 
حسين  للسادة   113189 عدد  تمت 
التعريف  لب4اقة  الحامل  ميكو 
شكيب  والسيد   C422512 الوطنية 
التعريف  لب4اقة  الحامل  الحلوي 
مممد  والسيد   C92686 الوطنية 
التعريف  لب4اقة  الحامل  ممراز 

الوطنية C532351 وذلك بنسبة :
شكيب  للسيد  حصة   422

الحلوي.
422 حصة للسيد مممد ممراز.
422 حصة للسيد حسين ميكو.

بوستيك  سعيد  السادة  قا6  كما 
بلعربي  وياسين  الداودي  وكمال 
التي  الجاري  حسابهم  مجموع  بيع 
الحلوي  شكيب  للسادة  يمتلكونها 
ممراز  مممد  وللسيد  ميكو  وحسين 

وذلك بمصص متساوية بينهم.
سعيد  السادة  قا6   : اإلبراء 
وياسين  الداودي  وكمال  بوستيك 
بوستيك  مممد  السيد  بإبراء  بلعربي 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
التزاماته  جميع  من   GN15232 رقم 

ازاء الشركة.
التسيير : عين السيد مممد ممراز 
وشكيب الحلوي كمسيرين مجتمعين 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلجتماعية  الحصص  لبيع  القانوني 
لشركة  الجاري  والحساب 
 GROUPE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE ETD’INGENIERIE
INDUSTRIELLE GP3I SARL بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 11 غأس4س 2222.
281 P

STE SOULANKI TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

18 يوليو 2222 بخريبكة تم ما يلي :
 STE SOULANKI : تأسيس شركة

.TRAVAUX
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.
درهم   122.222  : الرغسمال 
كل  قيمة  حصة   1222 على  تشتمل 

واحدة 122 درهم موزعة كالتالي :
 Q287229 الكرش مممد وطنيته

122 .... حصة.
3 حي  املقر االجتماعي : شقة رقم 
ب  املدخل  الشروق  تجزئة  االداري 

ال4ابق الثاني خريبكة.
غشغال  مختلف   : الشركة  نشاط 

الخبص والبناء.
التسيير : تع4ى جميع الصالحيات 
وطنيته  مممد  الكرش  للسيد 
Q287229، لتسيير الشركة ملدة أير 

ممدودة وفي غوسع ن4اق.
من  تمتسب   : الجبائية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر لكل سنة.
تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيل القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

غأس4س 2222، تمت عدد 367.
282 P

STE MANEX
شركة ذات مسؤولية ممدودة 
رغسمالها : 12.222.222 درهم

املقر االجتماعي: رقم 622 شارع 
موالي إدريس I، حي الرياض 

25222، خريبكة
العا6  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
27ماي  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
2222. قد تمت املصادقة على ما يلي:

وحساب  املصفى  تقرير  اعتماد 
عد6  تبين  الذي  النهائية  التصفية 

وجود نتيجة.
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االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

مس4رة  ألق  اليو6  هذا  من  ابتداًء 

تصفية الشركة مع إبراء ذمة املصفي 

ووضع حد ملهامه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 27 بتاريخ  الخريبكة،  بمدينة 

غأس4س 2222، تمت رقم 372.
من غجل اإليداع والنشر

 املسير

283 P

STE MEDICROWN

SARL AU

تأسيس شركة
.STE MEDICROWN : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية ممدودة بشريك وحيد.

 32 العمارة   : االجتماعي  املقر 

احمد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

لوكيلي حسان الرباط.

املدة : 99 سنة.

وشراء  بيع   : التجاري  النشاط 

االجهزة ال4بية، واملعلوماتية.

وتجهيز املكاتب.

وغشغال  واالستيراد  التصدير 

مختلفة.

الرغسمال الشركة : 52.222 درهم 

كل  قيمة  حصة   522 على  تشتمل 

في  كلها  للواحدة  درهم   122 واحدة 

العتيق  عبد  الزرداوي  السيد  ملكية 

.A714942 رقم ب4اقته

التسيير : السيدة غبو الهول سناء 

.A426365 رقم ب4اقتها الوطنية رقم

 : القانوني  واإليداع  التسجيل 

التجارية  باملحكمة  التسجيل  تم 

بتاريخ   162113 رقم  تمت  بالرباط 

رقم  واإليداع   ،2222 غأس4س   12

.127251

284 P

STE BARIOM
SARL AU

تعديل شركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

بتاريخ 28 يونيو 2222 تقرر ما يلي :
اشتيوي  كريمة  السيدة  باعت 

 122 بثمن  اجتماعية  حصة   1222

زيدان  السيدة  الى  للحصة  درهم 
رشيدة.

كريمة  اشتيوي  السيدة  استقالة 

السيدة  وتعيين  املسير  منصب  من 
زيدان رشيدة بدال عنها.

 35921 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بسال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأس4س   3 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2222، تمت رقم 39412.

285 P

عقد تسيير حر
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسجل  بالرباط،   2222 مارس  فاتح 

2222، تم التعاقد على  17 ماي  يو6 

 LA SOCIETE لشركة  الحر  التسيير 

 DE REPARTITION DES BILLETS
DE LOTERIE، رقم السجل التجاري 

السالكي  الدين  نور  والسيد   32123

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
الحر  تسيير  على   A284272k رقم 

 5 ج  بلوك   92 برقم  الكائن  للممل 

امل 2 ح ي 6 الرباط.

286 P

STE MACOTRA AMRANI
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة، 
رغسمالها 122.222 درهم

 املقر االجتماعي تجزئة حي السال6 

مجموعة ن الزنقة 17 رقم 56 

القصر الكبير 

ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو   22 بتاريخ  املؤرخ  العا6  الجمع 

2222، تقرر ما يلي :

التي  الحصص  جميع  تفويت 
ملياء  البخوتي  السيدة  تمتلكها 
السيد  لفائدة  حصة   522 هي  والتي 
قبلها  والذي  السال6  عبد  العمراني 

كلها.
العمراني  للسيد  غصبح  وهكذا 
1222 حصة كل واحدة  عبد السال6 
مجموعه  ما  غي  درهم   122 ب 

122.222 درهم.
القنون  من  و7   6 البندين  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
غأس4س   12 بتاريخ  الكبير  بالقصر 
السجل   524 رقم  تمت   ،2222

التجاري رقم 725.
287 P

 STE VARROC LIGHTNING
SYSTEMS MAROC

شركة مجهولة االسم
رغسمالها : 174.152.222 درهم

 22A LOT : مقرها الرئي�سي
 133 ZONE FRANCHE

 TANGER AUTOMATIVE CITY
 COMMUNE JOUAMAA
 PROVINCE FAHS ANJRA

TANGER
السجدل التجاري رقم : 84297 

طنجة
IF N° : 24854321

ICE N° : 221957275222248
الجمع  اجتماع  ممضر  حسب 
مارس   16 بتاريخ  العادي  أير  العا6 

2222، تقرر ما يلي :
ستيفان  فيدي  السيد  استقالة 

هيرفي من مهامه كمدير للشركة :
كريستيان  باشيل  السيد  اختيار 

مديرا جديدا للشركة.
اعتماد تقرير مجلس االدارة.

اقتراح زيادة رغسمال الشركة نقدا 
بم4البات  التعويض  طريق  عن  او 
بمبلغ  ومستمقة  وسائلة  معينة 

328.834.222 درهم .

الشركة  رغسمال  تخفيض  اقتراح 
الخسائر  امتصاص  طريق  عن 
 228594522 البالغة  التراكمية 

درهم.
الدعوة الى الجمع العا6 املشترك.

تمنح  التي  الصالحيات  منح 
الستكمال اإلجراءات القانونية.

العا6  الجمع  ممضر  على  بناء 
 ،2222 مارس   31 بتاريخ  املشترك 

تقرر ما يلي :
السيد  تعيين  على  التصديق 

باشيل كريستيان مديرا.
طريق  عن  الشركة  رغسمال  زيادة 
السائلة  امل4البات  ببعض  التعويض 
 328.834.222 بمبلغ  واملستمقة 

درهم.
لزيادة  النهائي  االكمال  تمديد 

رغس املال.
الشركة  رغسمال  تخفيض 
بمبلغ  تراكمية  خسائر  الستيعاب 

228.594.522 درهم.
إثبات التوزيع الجديد لرغسمال.

صياأة  وإعادة  الالحق  التعديل 
النظا6 األسا�سي للشركة.

منح الصالحيات التي تمنح لغرض 
القيا6 باإلجراءات القانونية.

املحكمة  بسجل  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاريخ  ب4نجة،  التجارية 

2222، تمت رقم 7221.
قصد النشر واالعالن

288 P

STE INVYAD
SARL AU

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 12 شارع مو�سى 
بن نصير، شقة رقم 11، طابق 6 

أوتييه الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 422217

بناءا على قرارات املساهم الوحيد 
الساعة  على   2222 يونيو   23 بتاريخ 

12، تم اتخاذ القرارات التالية :
من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
12 شارع مو�سى بن نصير، شقة رقم 
11، طابق 6 أوتييه الدارالبيضاء الى 
العنوان التالي : 49 زنقة احمد بركات، 

رقم 3، املعاريف الدارالبيضاء.
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صياأة  وإعادة  املقابل  التعديل 
النظا6 األسا�سي.

 اع4اء صالحيات للقيا6 باإلجراءات
القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
غأس4س   12 بتاريخ  البيضاء، 

2222، تمت رقم 834166.
289 P

STE ATELIER PHARMA
 SARL

رغسمالها : 522.222 درهم
مقرها االجتماعي : الرقم 4 شارع 

NICE ، بوركون الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 479269

العا6  الجمع  ممضر  على  بناءا 
يونيو   28 يو6  املنعقد  املشترك 

2222، تم اتخاذ القرارات التالية :
بموجب القرارات االستثنائية :

 1.522.222 بمبلغ  رغسمال  زيادة 
 522.222 مبلغ  من  ليزداد  درهم، 
2.222.222 درهم بمقاصة  درهم الى 
ديون معنية، سائلة وواجبة السداد.

رغسمال  زيادة  بإتما6  االعتراف 
والتوزيع الجديد لرغس املال.

صياأة  وإعادة  الالحق  التعديل 
النظا6 األسا�سي.

للقيا6  صالحيات  إع4اء 
باإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 4 غأس4س  بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم 833485.
290 P

STE MONDELEZ MAROC
.S.A

رغسمالها : 1.377.527.522 درهم
مقرها االجتماعي : شارع شفشاوني 

شارع E طريق 112، املن4قة 
الصناعية عين السباع الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 29629
العا6  الجمع  ممضر  على  بناءا 
العادي املنعقد يو6 27 يونيو 2222، 

تم اتخاذ القرارات التالية :

مجلس  تقرير  ودراسة  قراءت 
االدارة املتعلق بتخفيض رغسمال.

عن  الشركة  رغسمال  تخفيض 
بمبلغ  الخسائر،  استيعاب  طريق 
غجل  من  درهم   1.327.527.522
تخفيضه من 1.377.527.522 درهم 

الى 52.222.222 درهم.
تمديد االنتهاء من عملية تخفيض 

رغسمال والتوزيع الجديد لرغسمال.
صياأة  وإعادة  الالحق  التعديل 

النظا6 األسا�سي.
باإلجراءات  للقيا6  الصالحيات 

القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 4 غأس4س  بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم 833486.
291 P

STE VSIGHT
SARL

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 6 مكرر ال4ابق 

السفلي، بلوك 3 شارع 21 اأس4س 
خريبكة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
 : املسماة  للشركة  االستثنائي 
في  بخريبكة  مؤرخ   ،VSIGHT SARL
 12 الساعة  على   ،2222 يوليو   22

صباحا قرر شركائها ما يلي :
سعد اليوسفي املالك 342 حصة 

اجتماعية )شريك املسير(.
حصة   332 ل  املالك  خالد  احمد 

اجتماعية )شريك(.
 332 ل  املالك  مخلص  يوسف 

حصة اجتماعية )شريك(، ما يلي :
 : لشركة  الوانه  السابق  الحل 
رغسمال  ذات   ،STE VSIGHT SARL
مقرها  والواقع  درهم   122.222

االجتماعي ب :
 3 بلوك  السفلي،  ال4ابق  6 مكرر 

شارع 21 اأس4س خريبكة.
تسمية املصفي : قرر الجمع العا6 
 االستثنائي تعيين : سعد اليوسفي هو :

.VSIGHT SARL املصفي لشركة

تمديد مقر الشركة للتصفية : 6 
مكرر ال4ابق السفلي، بلوك د شارع 

21 اأس4س خريبكة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
غأس4س   12 بتاريخ  بخريبكة، 
وبالسجل   369 رقم  تمت   ،2222

التجاري عدد 6943.
292 P

 STE HALMAANA PHONE
REPAIRE
SARL AU

رغسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 14 بلوك 1 

السوق القديم خريبكة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 غأس4س   4 بتاريخ  بخريبكة 
لشركة  األساسية  القوانين  سنت 
بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، املميزات التالية :
 STE HALMAANA  : التسمية 

.PHONE REPAIRE SARL AU
الكمبيوتر  إصالح   : املوضوع 

وغجهزة االتصاالت.
REPARATION D’ORDINATEURS 

 ET D’EQUIPEMENTS DE
.COMMUNICATION

املقر االجتماعي : رقم 14 بلوك 1 
السوق القديم خريبكة.

الشركة  الصالحيات  مدة   : املدة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 في  حددت 
في  إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في  غو  ألوانه  السابق  االنمالل  حالة 

حالة التمديد.
 122.222  : االجتماعي  الرغسمال 
من  حصة   1222 الى  موزعة  درهم 
واملنسوبة  للحصة  درهم   122 فئة 

كالتالي الى :
مممد االخضر 1222 حصة.

االخضر  مممد  عين   : التسيير 
مسير للشركة ملدة أير ممددة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة 
تمت   ،2222 غأس4س   12 بتاريخ 
رقم 372، السجل التجاري تمت رقم 

.7741

293 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

.N°28 RUE 12 V.N

SIDI KACEM

STE CHASAKTRAV
SARL

تأسيس شركة
رقم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 12 بتاريخ   ،222222229223234

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222 يونيو 

مسؤولية ممدودة خصائصها كالتالي :

 STE CHASAKTRAV  : التسمية 

.SARL

املقر : دوار اوالد بوريس اشبانات 

سيدي قاسم.

غشغال  مقاولة   : الرئي�سي  الهدف 

املحالت  تجهيز  مفاوض،  مختلفة، 

والقاعات.

يو6  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

رغسمالها : 12.222 درهم مقسمة 

درهم   122 فئة  من  حصة   122 الى 

للحصة موزعة بين الشركاء كالتالي :

السيد صخر منير 52 حصة.

السيد شاوش املهدي 52 حصة.

التسيير : السيد صخر منير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

 ،2222 غأس4س   5 بتاريخ  قاسم، 

التجاري  السجل   ،378 عدد  تمت 

رقم 29237.

294 P

شركة اغوكاك فاو
رغسمالها : 122.222 درهم

حل الشركة
وفقا ملحضر الجمع العا6 الجمعية 

العامة أير العادية بتاريخ 22 ديسمبر 

2221 بسال، شركاء الشركة اأوكاك 

فاو، قد قرر ما يلي :

حل الشركة في وقت مبكر.

البوشتاوي  ابوب  السيد  ترشيح 

املصفي للشركة.
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املقر الرئي�سي للشركة شارع موالي 
كمقر  الجديدة  سال   17 رقم  رشيد 

لحل الشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تمت رقم 38112.

295 P
 

STE VILLA MAROC
SARL 

 ،2222 يوليو   18 بتاريخ  تم   

بموجبه  حدد  استثنائي  عا6  اجتماع 

النقط التالية: 

ستسير   : الشركة  تسيير  في  تغيير 
هيندري  السيدة  طرف  من  الشركة 

كورنيليا و السيدة مونيا سميرة الزاهر 

معا.

 تقبل السيدة مونيا سميرة الزاهر 

تعيينها الجديد.

ستلز6   : الشركة  إمضاء  تغيير 

للسيدة  منفصل  بإمضاء  الشركة 

عبد  السيد  او  كورنيليا  هيندري 

الرحيم الزاهر او السيدة مونيا سميرة 

الزاهر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 9 الصويرة  في  االبتدائية  املحكمة 

غأس4س 2222، تمت رقم 298.

296 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

 SARL 

 B.P 626 – BIOUGRA CHTOUKA AIT 

BAHA

TEL: 25 28-81-96-42

FAX: 25 28-81-96-41 

 STE AL SOS 
S.A.R.L AU 

 شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العا6 

الغير العادي للمساهمين في الشركة 

 8 بتاريخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

غأس4س 2222، قرر ما يلي:

السيد عبد  تعيين  التسيير:  تغيير 
سوسون  علي  والسيد  الفقير  هللا 

مسيرين لشركة ملدة أير ممدودة.

اإلمضاءات  تكون  اإلمضاء:  تغيير 

للسيد عبد  إما  البنكية واالجتماعية 

هللا الفقير غو السيد علي سوسون.

تميين القانون األسا�سي.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 11 غأس4س

2222، تمت عدد 1551.

297 P

STE EL GHANDOUR INJAZ
SARL AU

لشركة  العا6  الجمع  لقرار  تبعا 

 STE EL GHANDOUR INJAZ

مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL
درهم   122.222 رغسمالها  ممدودة، 

النخلة   332 رقم  االجتماعي  ومقرها 

فاتح  بتاريخ  تقرر  السراأنة  قلعة   1

غأس4س 2222 :

حل الشركة.

كممل  الشركة  مقر  تعيين 

الشركة.

تعيين السيد مممد الغندور لحل 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يو6  السراأنة  بقلعة  االبتدائية 

رقم  تمت   ،2222 غأس4س  فاتح 

.310/2022

298 P

شركة حمادى دوغير
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 229 سكتور 2 

حي الرياض والد م4ع ال4ابق الثاني 

تمارة 

تصفية سابقة الوانها
 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العا6  الجمع  انعقد   ،2222 يوليو 

الغير العادي مصادق عليه ومسجل 

قرر الشركاء ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

الوانها.

تمديد مقر التصفية 229 سكتور 

2 حي الرياض والد م4ع ال4ابق الثاني 

تمارة.
الغماري  يونس  السيد  تعيين 

مصفيين  رشيدة  غزكري  والسيدة 

لشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

 11 بتاريخ  تمارة  ملدينة  االبتدائية 

غأس4س 2222، تمت رقم 1596.

299 P

 STE RIRAKTECH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : عمارة 32 شقة 
رقم 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط

تأسيس شركة
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2222 ماي   17 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

خصائصها  وحيد  بشريك  املحدودة 

كالتالي :

 RIRAKTECH  : الشركة  تسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU

ممدودة.

وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 

وصيانة االجهزة االلكترونية.

غشغال البناء.

ترصيص كهرباء وصباأة.
رغسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

السيد كرير حميد 1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  غي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

الى  التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  االولى 

31 ديسمبر .

املقر : عمارة 32 شقة رقم 8 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

املسير : السيدة كرير حميد مسير 

للشركة ملدة أير ممدودة.

الخالص  الربح  %من   5 تقت4ع 

لتكوين االحتياط القانوني مادا6 هذا 

االخير غقل من 1/10 الرغسمال يقسم 

الباقي على الحصص بعد ازالة القيم 

املنقولة من جديد او املخصصة الي 

احتياطي على حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

يونيو   28 بتاريخ  الرباط  في  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تمت   ،2222

.161297

300 P

 STE OROBRIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رغسمالها : 65.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة أيتان 

الرقم B12، زنقة علي عبد الرزاق 

البيضاء

السجل التجاري رقم : 181245 
البيضاء

مالحظة وفاة شريك مسير، مالحظة 
القسمة الجديدة لرغسمال الشركة
تأكيد املسيرين في مهامهم، تمرير 
رغسمال الشركة بأكمله، تعديل 

القانون األسا�سي للشركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

 ،2222 يونيو   4 بتاريخ  االستثنائي 

املسؤولية  ذات  الشركة  شركاء 
رغسمالها  اوروبريك،  املحدودة 

65.222.222 درهم قرروا  االجتماعي 

ما يلي :

مالحظة وفاة السيد عبد الحميد 

يناير   12 يو6  توفي  الدين،  جمال 

.2222

الجديدة  القسمة  مالحظة 

للرغسمال االجتماعي.

جمال  غنور  مممد  السادة  تاكيد 

الدين  جمال  القادر  عبد  الدين، 

ورشيد نعناني كمسيرين للشركة.
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الشركة  رغسمال  تمرير  مالحظة 

بأكمله.

قانون  من  و7   6 الفصول  تغيير 

املقدمات  ب  املتعلقين  الشركة 

والرغسمال االجتماعي.

للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

وتبني نص جديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 

الرقم  تمت   ،2222 يوليو   25 بتاريخ 

.832288

301 P

STE SINFA CABLES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 22.235.222 درهم

مقرها االجتماعي : 125 الحي 

الصناعي موالي رشيد طريق بن 

سليمان الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 159479

تفويت حصص وتعديل القانون 
األسا�سي

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر   ،2222 ماي   31

القرار  اتخاذ   ،SINFA CABLES

بالتعديل التالي :

ملكية  تمويل  على  املصادقة 

 AKWEL غكويل  شركة  حصص 

للسيد  اجتماعية  حصة   214.552

علي معامه.

الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

لرغسمال االجتماعي :

 218.322  ..... معامه  علي  السيد 

حصة.

 4.252  ....  ASZ INVEST شركة 

حصة.

حصة   222.352  ... املجموع 

اجتماعية.

 AKWEL غكويل  شركة  انسحاب 

بصفة نهائية.

استقالة السيد مممد الزياتي من 

مهامه كمسير.

كمسير  معامه  علي  السيد  تعيين 

جديد مع اع4ائه جميع الصالحيات 

جميع  واتخاذ  التوقيع  القانونية، 

القرارات.

النظا6  وتمديث  تعديل  تم 

األسا�سي للشركة وفقا لذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  اتجاز  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 5 يوليو 2222، تمت 

رقم 832152.
من غجل اإليداع والنشر

302 P

SINFA CABLES
SARL

رغسمالها : 3.222.222 درهم

الحي   125  : االجتماعي  مقرها 

بن  طريق  رشيد  موالي  الصناعي 

سليمان - الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 159479

رفع قيمة رغسمال الشركة

بموجب قرار مؤرخ بتاريخ 16 ماي 

الشركة  ومسير  الشركاء  قرر   ،2222

ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رغسمال  قيمة  رفع 

إلى  ليصل  درهم   19.235.222

بإصدار  وذلك  درهم   22.235.222

192.352 حصة جديدة من فئة 122 

درهم للحصة.

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة 

للشركاء بما يتناسب مع مساهمتهم.

التفضيلي  االكتتاب  حق  إلغاء 

.AKWEL للمساهمين لصالح غكويل

األسا�سي  النظا6  تعيدل  تم 

للشركة وفقا لذلك.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 يونيو   22 بتاريخ  البيضاء 

تمت عدد 828523.

303 P

 STE VISSERIE
 PROFESSIONNELLES -

VISPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رغسمالها : 522.222 درهم
مقرها االجتماعي : زنقة 2 تجزئة 

جوهرة رقم 95 سيدي مومن، الدار 
البيضاء

السجل التجاري رقم 92791
رفع قيمة رغسمال الشركة

بموجب قرار مؤرخ بتاريخ 24 ماي 
الشركة  ومسير  الشركاء  قرر   ،2222

ما يلي :
الشركة  رغسمال  قيمة  رفع 
إلى  ليصل  درهم   1.222.222 بمبلغ 
بإصدار  وذلك  درهم   1.522.222
جديدة  اجتماعية  حصة   12.222
من فئة 122 درهم للحصة، مدفوعة 
بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 

يتناسب مع مساهمتهم.
الفتاح  عبد  السيد  تعيين  تأكيد 
مع  للشركة  مسيرا  بصفته  األندل�سي 

تمديد صالحياته.
النظا6  وتمديث  تعديل  تم 

األسا�سي للشركة وفقا لذلك.
بكتابة  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
التجاريةبالدار  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 يونيو   16 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 828284.
304 P

STE DOUDOUH BATIMENT
ش 6 6

رغسمال يقدر ب : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : حي الندلس رقم 37 

عين تاوج4ات
بعين  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2222 يونيو   24 بتاريخ  تاوج4ات 
للشركة  العامة  الجمعية  قررت 
 SOCIETE املحدودة  املسؤولية  ذات 
ذات   DOUDOUH BATIMENT
درهم   122.222 ب  يقدر  رغسمال 
حي  االجتماعي  مقرها  يوجد  والذي 
تاوج4ات عين   37 رقم   الندلس 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

دودوح  مممد  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

تعيين مقر الحل في العنوان التالي 

حي الندلس رقم 37 عين تاوج4ات.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بمكناس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت   ،2222 غأس4س   11 بتاريخ 

عدد 639.

305 P

CTRH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2222 يوليو  فاتح  في  بالرباط 

لشركة  األسا�سي  القانون  تمرير 

CTRH بياناتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

.CTRH : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

الهيدروليكية.

غشغال الحفر والرد6.

غشغال ال4رق والصرف الصحي.

جميع غشغال البناء.

االستيراد والتصدير.

واآلالت  املواد  جميع  وشراء  بيع 

واملعدات املتعلقة بنشاط الشركة.

لحساب  للبضائع  البري  النقل 

الغير.

املقر االجتماعي.: الرباط، غكدال، 

15، شارع األب4ال، رقم 4.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

122.222 درهم   : املال  مبلغ رغس 

 1222 إلى  وقسم  نقدا  كله  دفعه  تم 

نصيب بقيمة 122 درهم لكل نصيب 

تم اكتتابها من طرف الشريك الوحيد 

قاطن  فركوس،  الحسان  السيد 

بتمارة، تجزئة الوفاق 4، فيال 4327.
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الحسان  السيد  عين   : التسيير 

قاطن  الجنسية،  مغربي  فركوس، 

 4327 4، فيال  بتمارة، تجزئة الوفاق 

للتعريف  الوطنية  للب4اقة  حامل 

ملدة  للشركة  مسير   Y118832 رقم 

أير ممدودة.

السجل التجاري : 162147.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 11 غأس4س 

2222، تمت عدد 127299.

306 P

TINASE AMAZIGN NADOR

ش 6 6

رقم 26 بلوك السكوري شارع 

الحسن األول رقم 246

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

االستثنائي ليو6 17 غبريل 2222، تم 

ما يلي :

 TINASE شركة  وفسخ  حل 

 ،6  6 ش   AMAZIGH NADOR

وتعيين القائم بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   25 يو6  بالناظور  االبتدائية 

2222، تمت عدد 653.

307 P

TINASE AMAZIGN NADOR

ش 6 6

رقم 26 بلوك السكوري شارع 

الحسن األول رقم 246

غبريل   17 يو6  قرار  بمقت�سى 

2222، تم ما يلي :

 TINASE شركة  تصفية  انتهاء 

AMAZIGH NADOR ش 6 6، وإنهاء 

مها6 القائم بتصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 يو6  بالناظور  االبتدائية 

2222، تمت رقم 3194.

308 P

 AL ANOUARAS شركة
TRANSITBAGAGE

ش 6 6
حي اشوماي زنقة 32 رقم 22، 

الناظور
الشريك  قرار  ممضر  بمقت�سى 
 AL ANOUARS لشركة  الوحيد 
TRASNIT BAGAGE ش 6 6 ليو6 4 

يوليو 2222، تم ما يلي :
للشركة  التجاري  النشاط  تعديل 

بإضافة النشاط التالي :
نقل البضائع لحساب الغير.

 INSCRIPTION TRANSPORT
 DEMARCHAND DISE POUR LE

.COMPTE
النقل الوطني والدولي لألمتعة أير 

املصحوبة.
 TANSPORT DE BAGAGES
 NATIONAL ET INTERNATIONAL

.NON ACCOMPAGNE
خدمات  والتصدير،  االستيراد 

النقل اإلضافية.
ونتيجة لهذا تم تغيير الفصل رقم 

2 من قوانين الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
فبراير   14 يو6  بالناظور  االبتدائية 

2222، تمت رقم 257.
309 P

 VARGAS TRADE &
MANAGEEMNT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي  وحيد  بشريك  ممدودة 

خصائصها كالتالي :
 VARGAS شركة   : التسمية 
 6 ش   TRADE & MANAGEMENT

6 بشريك وحيد.
البناء  غشغال  مقاول   : الهدف 

املختلفة.
تاجر.

تقديم الخدمة االلكترونية.

الدرعاويين  حي   : االجتماعي  املقر 

درب التهامي العماري رقم 2 وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
مجزغ  درهم   92.222  : املال  رغس 

درهم   122 فئة  من  حصة   922 إلى 

ممررة كلها في اسم :

السيد هشا6 بركاش 922 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد هشا6 بركاش ملدة أير ممددة 

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقت4ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   ،2222 ماي   12 بتاريخ 

.3495

السجل التجاري رقم 1947.

310 P

RIYAD KIKI PROMO
ش 6 6 بشريك وحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

 2221 يناير   13 بتاريخ  املنعقد 

 RIYAD KIKI املسماة  للشركة 

وحيد،  بشريك   6  6 ش   PROMO
ومقرها  درهم   122.222 رغسمالها 

إكرا6  تجزئة  العدير  حي  االجتماعي 
رقم 28 وزان، تقرر ما يلي :

العدير  حي  من  الشركة  مقر  نقل 

حي  إلى  وزان   28 رقم  إكرا6  تجزئة 

رقم  الجميل  املنظر  تجزئة  العدير 

189 وزان.

األسا�سي  القانون  ومالئمة  تميين 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 2 غأس4س 2222، تمت عدد 

.3521

311 P

NORDWI TRAV

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،2222 13 يوليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  ممدودة 

خصائصها كالتالي :

 NORDWI شركة   : التسمية 

TRAV ش 6 6 بشريك وحيد.

البناء  األشغال  مقاول   : الهدف 

املختلفة.

منعش عقاري.

املقر االجتماعي : حي العدير تجزئة 

ال4ابق  املنظر الجميل شارع السال6 

األول رقم 188 وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

من  ابتداء  سنة   92  : املال  رغس 

تاريخ تأسيسها.

مجزغ  درهم   92.222  : املال  رغس 

درهم   122 فئة  من  حصة   922 إلى 

حبيب  السيد   : اسم  في  كلها  ممررة 

هللا البكاري 922 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

أير  ملدة  البكاري  هللا  حبيب  السيد 

ممددة مع جميع الصالحيات لتسيير 

الشركة.

األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقت4ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تمت   2222 يوليو   26 بتاريخ 

.3518

السجل التجاري رقم 1977.

312 P
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MIAH CASH
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 21 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  ممدودة 

خصائصها كالتالي :
 MIAH CASH شركة   : التسمية 

ش 6 6 بشريك وحيد.
الهدف : وكالة تمويل األموال.

مقاولة االشغال البناء املختلفة.
التجارة.

مريم  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
جماعة غسجن غقليم وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها.

مجزغ  درهم   92.222  : املال  رغس 
درهم   122 فئة  من  حصة   922 إلى 

ممررة كلها في اسم :
السيدة ليلى مياح 922 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيدة ليلى مياح ملدة أير ممددة مع 

جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 
لتكوين   %5 تقت4ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   26 بتاريخ 

.3517
السجل التجاري رقم 1975.

313 P

TRANS BOUGLAT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2222 18 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة التي خصائصها كالتالي :
 TRANS شركة   : التسمية 

BOUGLAT ش 6 6.

الهدف :
مقاولة نقل العمال.

مقاولة األشغال املختلفة.
الحمارة  دوار   : االجتماعي  املقر 

جماعة امزفرون اقليم وزان.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
92.222 درهم مجزغة   : املال  راس 
درهم   122 فئة  من  حصة   922 إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  ممررة 

التالي :
السيد غحمد بوكالط 452 حصة.
السيد هشا6 حجاجي 452 حصة.

املجموع : 922 حصة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
وهشا6  بوكالط  احمد  السيدين 
جميع  مع  ممددة  أير  ملدة  حجاجي 

الصالحيات لتسيير الشركة.
األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 
لتكوين   %5 تقت4ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   ،2222 يوليو   26 بتاريخ 

.3516
السجل التجاري رقم 1973.

314 P

 STE MEDICALASSIST
MAROC
SARL AU

رقم السجل التجاري : 161799
تكوين شركة ممدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2222 ماي   19 بتاريخ 
لشركةممدودة  األساسية  القوانين 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
االستشارات  وسيط   : الهدف 

اإلدارية.
تقديم الخدمات.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 
حسان،  الوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.
بما  املال  رغس  حدد   : املال  راس 

قدره 12.222 درهم.
أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

ممدودة من طرف :
أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

ممدودة من طرف :
كنون دجاتو لكرند.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   27 بتاريخ 

.126685
315 P

 STE AMEROCCAN ART
AND DESIGN

SARL
رقم السجل التجاري : 161791
تكوين شركة ممدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2222 يونيو   17 بتاريخ 
ممدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
املعلومات  خدمة   : الهدف 

التجارية )مقاول(.
وكالة االتصاالت.

التجارة.
االستيراد والتصدير.

املقر : عمارة رقم 32، شقة رقم 8 
شارع موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
قدره  بما  حدد   : املال  رغس 

122.222 درهم.
أير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

ممدودة من طرف :
عمر الزكيوي.

كايس تيري ديواين.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   ،2222 يوليو   27 بتاريخ 

.126677
316 P

UNIMEDICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت الحصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2221 يونيو   25 بتاريخ  بالرباط 
لشركة  االستثنائي  العا6  للجمع 
رغسمالها   6  6 ش   UNIMEDICA

522.222 درهم تم ما يلي :
السيدة  من  حصة   722 تفويت 
و722  عواد  لخنساء  افزوان  نوال 
افزوان  نوال  السيدة  من  حصة 

ل4البي علمي.
السيدة  الشركة  املسيرة  استقالة 
علمي  طالبي  تعيين  افزوان،  نوال 
كمسيرة للشركة تم اإليداع القانوني 
باملحكمة  الضبط  مكتب  لدى 

التجارية بالرباط تمت رقم 8811.
317 P

AGENCY UNLTD
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

بمساهم وحيد
رغسمالها : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : 13 شارع مممد 
الخامس شقة رقم 4 سال الجديدة، 

سال
السجل التجاري بسال : 23529

القرار األول : قرر املساهم الوحيد 
الحل املبكر للشركة وتصفيتها الودية 

اعتبارا من هذا اليو6.
اتباع  سيتم  الفترة،  هذه  خالل 
في  »الشركة  بتسمية  الشركة  اسم 
التصفية« يجب غن يظهر هذا البيان 
الوثائق  جميع  في  املصفي  واسم 
ألطراف  املخصصة  واملستندات 

ثالثة.
مقر  غن  الوحيد  املساهم  قرر 
املساهم  قرر  في  ثابت  التصفية 
التصفية  مقر  يكون  غن  الوحيد 
في حي   MS LAW LLP في مكتب  ثابتا 
الرياض، 6 زنقة الخروب، ال4ابق 4، 

شقة 12، الرباط.
املساهم  يقرر   : الثاني  القرار 
املصفي طوال  الوحيد ممارسة مها6 

فترة التصفية.
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سجل  في  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكمة 

رقم  تمت   ،2222 9 غأس4س 

.39422

318 P

STAY BEAUTY CENTRE
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم   2222 غأس4س   8 بتاريخ 

 STAY BEAUTY CENTRE شركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  البالغ  واحد،  بمساهم 

مقرها  والكائن  درهم   122.222

 25 تجزئة الخير، شارع السمارة رقم 

العيون، تقرر :

522 حصة من الحصص  تفويت 

السيد  لفائدة  مرسلي  هناء  السيدة 

ر�سى مرسلي.

مرسلي  ر�سى  السيد  تعيين 

كمسيرين  مرسلي  هناء  والسيدة 

لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تمت   ،2222 غأس4س   11 بتاريخ 

رقم 2022/2509.

319 P

بالجريدة  وقع  خ4أ  استدراك 

من   22 بتاريخ   5725 عدد  الرسمية 

ماي   22( املوافق   1444 الحجة  دو 

الذي يممل  باإلعالن  املتعلق   )2222

رقم 299P الصفمة 13317.

 STE. BRIDGE

 INTERNATIONAL

STUDENTS PRIVATE
SARL

القانوني  اإليداع  تم   : من  بدال 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تمت   2222 يوليو   6 بتارخ  بالرباط 

رقم 8487

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   : يقرغ 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة بتارخ 6 يوليو 2222 تمت رقم 

8487

الباقي ال تغيير فيه.

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- س4ات

)ملحقة برشيد(

 AGRI JOUALLA 

SARL

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

تم  بالسوالم  يوليو2222   14 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 

تممل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 AGRI JOUALLA .  : التسمية   

 SARL

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة. 

 الهدف اإلجتماعي: 

بيع-شراء, صيانة وإصالح املعدات 

الزراعية.

الشركة  رغسمال  حدد  املال:  رغس 

بمبلغ 122222 درهم في يد :

- عبد الرحيم اسهايمي52.222.22

درهم.

 52.222,22 عباس  بن  هللا  -عبد   

درهم.

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل عا6.

األر�سي  ال4ابق  اإلجتماعي:  املقر 

حد   1922 الرقم   2 العالية  تجزئة 

السوالم برشيد.

التسيير  حق  غع4ي  التسيير:   

للسيد: عبد الرحيم اسهايمي ملدة أير 

ممددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد 
تمت رقم 745/2022 كما تم تسجيل 
 27 بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

يوليو2222 تمت عدد 16883. 
1C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- س4ات

 DENTALSMIL YOUSSEF 
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   
تم  بالدروة  يوليو2222   22 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية :
 DENTALSMIL  : التسمية   

.YOUSSEF SARL AU
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
وحيد. لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الهدف اإلجتماعي: ترميم األسنان.
الشركة  رغسمال  حدد  املال:  رغس 

بمبلغ 122.222 درهم في يد :
- السد يوسف الزروالي 122.222 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل عا6.
األندلس  رياض  اإلجتماعي:  املقر 
برشيد  الدروة   2 الرقم   8 عمارة 
للسيد:  التسيير  حق  غع4ي  التسيير: 

يوسف الزروالي ملدة أير ممددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد 
تمت رقم 736/2022 كما تم تسجيل 
 26 بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

يوليو2222 تمت عدد 16869 . 
2 C

 CLINIQUE JAD
 SARL

في  مسـجل  عرفـي  عـقد  بمقت�سى 
الرباط ، بــتاريخ 26 يوليو 2221 ،قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدودة.

. CLINIQUE JAD : التـــــــــــــــــــسمية
فــــي  مــــــقاول   : اإلجتماعي  الهـــدف 

البــــــــــــــناء . 
درهــــم   92222: الشـــــركـة  رغســمال 
فــــــئة  من  حـــــصة   922 إلى  مقسـمة 

122 درهم للحصة الواحــدة.
موزعة كالتالي :

 422 التوفيق  جـــــالل  -الســــيد 
حصة .

- الســــيدة اسية خيمي 522 حصة
من  ابــــتداء  ســنة   99: املــــــــــــدة 
تاريــــخ  من  غي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 31 
السنة  عـــــدا  ما  ديسمبر من كل سنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
غڭلــــمان  زنــــــــقة   ،  22: املـــــــــــقر 
 ،22 رقم  الشقة   ، عـــــــلي  ســــــــــيدي 

غڭـــــدال ، الرباط.
املســــــــير : السيدة اسية خيمي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.153473

3 C    

 GENIE RURAL ET CIVIL
 CONSEILS ETUDES GRCCE

 SARL
العنوان : زنقة الكركاع رقم 2 شارع 
عالل بن عبد هللا ال4ابق 2 الفقيه 

بن صالح 
 رقم التقييد بالسجل التجاري

 5115 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  انشاء  تم  يوليو2222   29
تممل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 GENIE RURAL: التسمية 
 ET CIVIL CONSEILS ETUDES

 . GRCCE SARL
 2 رقم  الكركاع  زنقة   : العنوان 
 2 ال4ابق  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

الفقيه بن صالح. 
122222 درهم مقسم  رغس املــال 

الى 1222 حصة. 
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هللا  عبد  موالي  البكري  السيد 

522 حصة. 

 522 إسماعيل  البكري  السيد 

حصة. 

 الغرض :

-مكتب الدراسات.

 -مهندس موجه.

- التجارة .

السنة املـالية: السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.

املسير : السيدالبكري موالي عبد 

هللا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية الفقيه بن صالح تمت رقم 

. 187

4 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- س4ات

 HAJYR 
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

تم  بس4ات  يوليو2222   25 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية :

.HAJYR SARL AU: التسمية 

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي:

 م4عم.

الشركة  رغسمال  حدد  املال:  رغس 

بمبلغ 12.222 درهم في يد : 

 12.222 الزياني  هاجر  السيدة   -

درهم .

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر من كل عا6.

متجر   7 الرقم  اإلجتماعي:  املقر 

شارع  النصر  إقامة  األر�سي  بال4ابق 

شنقيط زنقة ابن عباد س4ات. 

التسيير  حق  غع4ي  التسيير: 

للسيدة هاجر الزياني ملدة أير ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بس4ات تمت رقم 1198/2022 كما 

تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

تمت  غأس4س2222  فاتح  بتاريخ 

عدد 7121 .

5 C

 DAR FALLOU 
شركـة ممدودة املسؤولية

رغسمالها : 12.222.22 درهم

املقر اإلجتماعي: رقم 34، تجزئة 

نعيم هللا، الجديدة 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

19517

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 

 24 بتاريخ  مسجل   ،2222 مايو   22

القانون  إعداد  تم   ،2222 مايو 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

. DAR FALLOU تسمية الشركة

أـرض الشركة: 

تدبير واستغالل دار للضيافة.

 ،34 اإلجتماعي:رقم  املقر  عنوان 

تجزئة نعيم هللا، الجديدة. 

في  ممدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

12.222 درهم مقسم إلى 122 حصة 

درهم   122.22 بقيمة  اجتماعية 

للحصة الواحدة في اسمي الشريكين: 

 GIUSEPPE RAVINA: السيد   -

52 حصة إجتماعية.

 SOKHNA MBENE السيدة   -

MBACKE 52 حصة إجتماعية.

الشركة  بتسيير  عهد  التسيير: 

 SOKHNA ملدة أير ممددة للسيدة 

. MBENE MBACKE

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2222 يونيو   27 بتاريخ  بالجديدة 

تمت رقم 27969.
 خالصة وبيان

6 C

 JED GOUM 
شركـة ممدودة املسؤولية 

رغسمالها : 12.222.22 درهم
املقر اإلجتماعي: متجر بال4ابق 

 «M2 األر�سي، عمارة » ابن باديس
شارع ابن باديس، امللك املسمى » 

ملك الزبير ورقية »، الرسم العقاري 
رقم 28/212797 الجديدة

 رقم التقييد في السجل التجاري:
19537

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 
بتاريخ  مسجل   ،2222 مايو   17
القانون  إعداد  تم   ،2222 ماي   26
املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.
. JED GOUM : تسمية الشركة

أـرض الشركة: 
مقهى ومقشدة.

اإلجتماعي:متجر  املقر  عنوان 
بال4ابق األر�سي، عمارة » ابن باديس 
امللك  باديس،  ابن  شارع   ،»M2
املسمى » ملك الزبير ورقية »، الرسم 
العقاري رقم 212797/08 الجديدة. 
في  ممدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
 122 إلى  مقسم  درهم   12.222.22
 122.22 بقيمة  اجتماعية  حصة 
على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي: 
حصة   52 جدالن  رشيد  السيد   -

إجتماعية.
حصة   52 كمري  عادل  السيد   -

إجتماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 
ملدة أير ممددة لكل من السيد رشيد 

جدالن والسيد عادل كمري. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  اإلبتدائية  املحكمة 

24 يوليو 2222 تمت رقم 27996.
 خالصة وبيان

7 C

 ARCHILALI 
شركـة ممدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رغسمالها : 122.222.22درهم

املقر اإلجتماعي: تجزئة هاللي، شقة 

بال4ابق الثاني القسمة املفرزة 

6a-6،الرسم العقاري 28/167854

 الجديدة
 رقم التقييد في السجل التجاري:

19539  

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 

 32 بتاريخ  مسجل   ،2222 مايو   22
القانون  إعداد  تم   ،2222 مايو 

املسؤولية  ممدودة  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:

ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

. Archilali :تسمية الشركة

أـرض الشركة: 

والهندسة  الهندسة  غشغال 

املعمارية والديكور.

التجارية  العمليات  مختلف 

والصناعية والعقارية واملالية.

اإلجتماعي:تجزئة  املقر  عنوان 

القسمة  الثاني  بال4ابق  شقة  هاللي، 
العقاري  6a-6،الرسم  املفرزة 

167854/08الجديدة.
في  ممدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

 122.22 بقيمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكة الوحيدة: 

- اآلنسة مريم هاللي:1222 حصة 

اجتماعية.

التسيير: يعهد بتسيير الشركة ملدة 

أير ممددة لآلنسة مريم هاللي. 
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اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2222 يوليو   24 بتاريخ  بالجديدة 

تمت رقم 27995.
 خالصة وبيان

8 C

 STE CHAWARMA 555

 SARLAU

تجزئة النجاة رقم 7 حي الشرف 

ال4ابق السفلي بني مالل 

رغس املال : 122.222 دهم 

السجل التجاري رقم 12155

إعالن حل شركة
اإلستثنائي  القرار  بمقت�سى 

لشركاء الشركة بتاريخ 26 ماي2222 

تم ما يلي: 

إعالن حل الشركة غعاله.

املهدي  مممد  السيد  تعيين   -

الزهواني القاطن حي سومية بلوك 7 

وتمديد  لها  مصفيا  مالل  بني   8 رقم 

إختصاصه .

-تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

اإلبتدائية بني مالل تمت عدد 559 .

9 C

 STE DAY CLEAN

 SARL

رياض السال6 ب 12 رقم 1 بني مالل 

رغس املال : 12.222 دهم 

السجل التجاري: رقم 5213

بمقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

تم  يونيو2222  فاتح  بتاريخ  الشركة 

ما يلي :

 إعالن حل الشركة غعاله.

-تعيين السيد مممد غمين خلوفي 

رقم   12 ب  السال6  رياض  القاطن 

وتمديد  لها  مصفيا  مالل  بني   1

اختصاصه. 

مقرا  الشركة  مقر  -تعيين 

للتصفية. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

اإلبتدائية بني مالل تمت عدد558 .

10 C

 STE SOZA DAY
 SARLAU

 زاوية 363 شارع مممد الخامس

و الحسن التاني ال4ابق 3 بني مالل 

راس املال 122.222 دهم 

السجل التجاري رقم 6361 

حل شركة 
بمقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

تم  28/06/2022 بتاريخ    الشركة 

ما يلي :

 قفل التصفية.

التصفية  حساب  على  املصادقة 

وتقرير املصفي.

إعالن نهاية تصفية الشركة. 

إبراء دمة املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 677 عدد  تمت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 21/07/2022.

11 C

STE

 GLOWSPOT
العنوان :

الرميلة الزنقة 9 دجنبر رقم 5 بني 

مالل 
رقم التقييد بالسجل التجاري

12975 

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 6يوليو 

 . 2222

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

املحدودةدات الشريك الوحيد تممل 

الخصائص التالية :

. STE GLOWSPOT : التسمية

دجنبر   9 الزنقة  :الرميلة  العنوان 

رقم 5 بني مالل .

رغس املــال : 122.222 درهم .

 الغرض : 
 موسسة للتجميل .  

السنة املـالية : السنة امليالدية.
مدة الشركة: 99 سنة.

بلكريم  الوحيد  والشريك  املسير 
عفاف : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية ببني مالل تمت رقم 722

12 C

 RAZASS
 SARL AU

العنوان :

تجزئة العثمانية الحي اإلداري ال4ابق 3 بني 

مالل

رقم التقييد بالسجل التجاري

12993

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 
شركة  انشاء  تم  يوليو2222   13
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تممل  الوحيد  الشريك 

التالية :
. RAZASS SARL AU : التسمية

الحي  العثمانية  :تجزئة  العنوان 
اإلداري ال4ابق 3 بني مالل.

122222درهم مقسم  املــال:  رغس 
الى 1222 حصة للسيد حميد امل4يع 

.
 الغرض :

تسيير الضيعات الفالحية .
السنة املـالية: السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.
ب4اقته  صماد  :خالد  املسير 

.IC26273
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بني مالل تمت رقم 728.
13 C

 STE Z.D.F. CAR
 SARL AU
العنوان :

ايت داود واويزأت ازيالل 
رقم التقييد بالسجل التجاري

5173
انشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك وحيد تممل الخصائص 

التالية :

 STE Z.D.F. CAR: التسمية 

 .SARL AU

واويزأت  داود  :ايت  العنوان 

غزيالل. 

رغس املال : 522222 درهم مقسم 

الى 5222 حصة يملكها السيد. 

 الغرض : كراء السيارات. 

السنة املـالية: السنة امليالدية..

مدة الشركة: 99 سنة.

املسير : السيد جباري مص4فى .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية غزيالل رقم 252.

14C

 STE BOUSOF CARS RENTAL
SARL AU

شركة بوصوف كاغ رين4ال 

شركـــة ذات املسؤوليـــة املحـــدودة 

بشريـك واحـــد

املقر االجتماعي: شـارع عبـد السـال6 

بنونـة زنقـة ابتسـا6 رقـم 3 بوجـراح- 

ت4ــــوان 

رقـــم التقييـــد فـــي السجـــل التجـــاري 

22223

 تعييــــــــــن مسيــــــــــر جديــــــــــد
العــــا6  الجمـــع  ممضــر  بمقتضــــى 

 19 بتاريــــخ  املــــؤرخ  الyستثنائــي 

تــــــم تعيــــن مسيـــــر جديـــد  يوليو2218 

بوحمـــو  اسامـــة  السيـــد  للشركـــة 

رقـــم الوطنيـــة  للب4اقـــة  الحامـــل 

تبــعا  وحيــد  كمسيـــر   L616292

لقبـــول.

إستقالـــة السيــد سعيــد العنصــري 

رقــــم  للب4اقـةالوطنيــــة  الحامـــل 

.L412773

لـــــدى  القانونـــــي  اإليـــــداع  -تـــــم 

كتابـــــة الضبـــــط باملحكمـــــة اإلبتدائيـــــة 

بت4ـــوان بتاريـــــخ 26يوليو2222 تمـــــت 

رقـــــم 1642.

15C
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 STE TERRE VIGITALE SARL

AU

طيغ فيجي4ال ش 6 6 بشريك واحـد

املقر االجتماعي: شارع يعقوب 

املنصور رقم 17 قيسارية وادي 

الدهب رقم .34 ت4ـوان. 

رقم التقييد في السجل التجاري 

12859

تمويــل املقــر اإلجتماعــي للشركـــة

بمقت�سى الجمـع العـا6 االستثنائـي 

تـم  يوليو2222   18 بتاريخ  املـؤرخ 

الحالي  اإلجتماعــي  املقــر  تمويـل 

املنصور  يعقوب  شارع  مــن  للشركة 

رقم  الدهب  وادي  قيسارية   17 رقم 

شارع  الجديد  املقر  إلـــى  34.ت4وان، 

ال4ابق  حجاج  عمارة  رقراق  غبي  واد 

األر�سي ت4ــــون .

هـــو  العنـــوان  هـــذا  غصبـــح  هكـــذا 

العنـــوان الرئيســـي للشركـــة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بت4وان 

رقم  تمت  يوليو2222   22 بتاريخ 

.1618

16 C

PICCOLA FATTORIA 

العنوان :

مركز سيدي جابر بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري

 12315 

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  انشاء  تم   2222 مارس 

الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تممل الخصائص التالية :

.PICCOLA FATTORIA : التسمية

بني  جابر  سيدي  :مركز  العنوان 

مالل .

رغس املــال 122222. درهم .

 الغرض :

تربية الحيوانات.

 -اإلستيراد والتصدير .

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.

املسير :

السيد بدري صديق .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بني مالل تمت رقم 42.

17C

HAMIDOU PRINT 

SARL AU 
العنوان :

تجزئة لوكيلية 2 و 3 رقم 48 بني 

مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري

12949 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   2222 6يوليو 

الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تممل الخصائص التالية :

 HAMIDOU PRINT  : التسمية 

.SARL AU

العنوان :تجزئة لوكيلية 2 و3 رقم 

48 بني مالل. 

درهم   122.222  : املــال  رغس 

مقسم الى 1222 حصة إجتماعية .

 الغرض : 

 اإلشهار.

 -األشغال العامة والبناء.

البياني  الرسم  غعمال  -كل 

والرسو6 املتعددة .  

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.

السيد  الوحيد  والشريك   : املسير 

زحال حميدو .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

اإلبتدائية ببني مالل تمت رقم 681.

18 C

CASA COMPTES

 RESTAURANT DAR

BOUAZZA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية غو شعار 

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 RESTAURANT DAR BOUAZZA

»شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: جاك 

بيتش كوتيير بالنيير، دار بوعزة - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية غو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.529347

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

VCAM

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832298.

1I

CABINET OUASSI

 SMART STEPS SCHOOL

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

 SMART STEPS SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 مكرر 

سيدي مبارك حي البيار - 46222 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART STEPS SCHOOL PRIVE
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خاصة.
عنوان املقر االجتماعي : 26 مكرر 
 46222  - البيار  حي  مبارك  سيدي 

اسفي املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد ازريدو : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الل4يف اشويخ : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازريدو  مممد  السيد 
 56 شقة   23 ال4ابق  بلماريفا  اقامة 
الدار   22472 الشق  عين  العمرية 

البيضاء املغرب.
اشويخ  الل4يف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( لساسفة عملية ديار املنزه 
 4 طابق   21 شقة   12 س   6  3 عمارة 

22422 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازريدو  مممد  السيد 
 56 شقة   23 ال4ابق  بلماريفا  اقامة 
الدار   22472 الشق  عين  العمرية 

البيضاء املغرب
اشويخ  الل4يف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( لساسفة عملية ديار املنزه 
 4 طابق   21 شقة   12 س   6  3 عمارة 

22422 الدار البيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 647.

2I

SMIRCOMPTA

 ASSISTANCE SECOURS

RAPIDE ASRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMIRCOMPTA

 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES IMM N°24 1ER ETAGE

 N°8 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 ASSISTANCE SECOURS RAPIDE

ASRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي فلورانسيا 1 التجزئة 

رقم 2 الشقة رقم 4 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ASSISTANCE SECOURS RAPIDE

.ASRA

: املساعدة  بإيجاز  أرض الشركة 

ال4بية وتأجير سيارات اإلسعاف.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجزئة   1 فلورانسيا  امللكي  الجيش 

رقم 2 الشقة رقم 4 - 92222 طنجة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 252  : الدين  جمال  رمزي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : الدين  جمال  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة سمية املريني : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حسا6 جمال الدين : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  جمال  رمزي  السيد 

شارع   2 فلورنسيا  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة   92222  1 رقم  امللكي  الجيش 

املغرب.

الدين  جمال  ملياء  السيدة 

سوريانو  بريميدو  كروب  عنوانه)ا( 

سبتة   51221  1 ب  بيسو   1 رقم 

اسبانيا.

عنوانه)ا(  املريني  سمية  السيدة 

بير   26 الرئي�سي رقم  الشارع  السانية 

الشفاء 92222 طنجة املغرب.

الدين  جمال  حسا6  السيد 

 2 رقم   2 فلورنسيا  تجزئة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  جمال  رمزي  السيد 

شارع   2 فلورنسيا  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة   92222  1 رقم  امللكي  الجيش 

املغرب

الدين  جمال  ملياء  السيدة 

سوريانو  بريميدو  كروب  عنوانه)ا( 

سبتة   51221  1 ب  بيسو   1 رقم 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256242.

3I

kamil affaires consulting group sarl au

 BATIMENTS ET
 VERIFICATION TOUT

CORPS D›ETAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
 BATIMENTS ET VERIFICATION

TOUT CORPS D›ETAT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

ال4ابق الرابع عمارة رقم 1 منارة 
شارع املقاومة مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BATIMENTS ET VERIFICATION

.TOUT CORPS D’ETAT
األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة للبناء.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
منارة   1 رقم  عمارة  الرابع  ال4ابق 
 42222  - مراكش  املقاومة  شارع 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حنان زرار : 1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زرار  حنان  السيدة 
مسيرة 2 د رقم 477 مراكش 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زرار  حنان  السيدة 
مسيرة 2 د رقم 477 مراكش 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137966.
4I

CABINET OUASSI

 ECOLE RIHAB
 D›ENSEIGNEMENT SAFI

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 
، 46222، اسفي املغرب

 ECOLE RIHAB
 D›ENSEIGNEMENT SAFI PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تانكر 2 زنقة 5 رقم 22 - 46222 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECOLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 RIHAB D’ENSEIGNEMENT SAFI

.PRIVE
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مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خاصة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 46222  -  22 رقم   5 زنقة   2 تانكر 

اسفي املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عاللو مينة : 1.522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.522  : رحاب  الوزاني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عاللو مينة عنوانه)ا( رقم 
الجديدة  املدينة  حي  الكندي  زنة   11

46222 اسفي املغرب.

عنوانه)ا(  رحاب  الوزاني  السيدة 
حي   5 طابق  عمارة  الياسمين  زنقة 

الراحة 22182 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عاللو مينة عنوانه)ا( رقم 
الجديدة  املدينة  حي  الكندي  زنة   11

46222 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 656.

5I

gest consultants

THE USUAL SUSPECTS
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

THE USUAL SUSPECTS »شركة 

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 

سور جديد املدينة القديمة - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  املديرين:  مناصب  إلغاء 
رينولدس نان�سي، السيد رافي ادريس، 
السيدة  و  ممسن  البقالي  السيد 

لورين باميال .
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
سنوات  ست  ملدة  التجديد  مايلي: 
شباع  روبير،  كايل  ايوين  للسادة: 
ابراهيم  بن  ال4يبي،  بنهيمة  عصا6، 

االندلو�سي رشيد و شعيبي مممد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد ايوين كايل روبير كرئيس 

مجلس االدارة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
كمدير  عصا6  شباع  السيد  تعيين 

عا6 مندوب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

التوقيع االجتماعي
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد شعيبي مممد في 
منصب مستشار رئيس مجلس االدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831442.
6I

CASA COMPTES

KOLLECTIF A
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

KOLLECTIF A »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 222، 
شارع عبد املومن ال4ابق السفلي 

رقم 5 - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.436449

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد عمر العلوي كمسير ثان 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
بالتوقيع  الشركة  تسير   - مايلي: 
املنفصل لكل من السيد عمر العلوي 
والسيدة كنزة التازي، إال فيما يخص 
فتكون  للشركة  البنكية  العمليات 

بالتوقيع املشترك لكال املسيرين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832649.
7I

ficogedek sarl au

 HASSANIA PRINT ET
SERVICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 HASSANIA PRINT ET SERVICE
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
1 عمارة 12 شارع ابن خلدون - 

52222 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42885

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   31 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 HASSANIA PRINT ET SERVICE
SARL مبلغ رغسمالها 522.222 درهم 
 1 شقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
عمارة 12 شارع ابن خلدون - 52222 

انعدا6   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 
النشاط التجاري.

 1 شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عمارة 12 شارع ابن خلدون - 52222 

مكناس املغرب. 
و عين:

و  حبركو  عبدالرزاق  السيد)ة( 
املركب   23 شقة   8 عمارة  عنوانه)ا( 
السكني موالي اسماعيل 6 ج 52222 
مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 622.
8I

CASA COMPTES

O URBAN DWICH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

O URBAN DWICH شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوركون، زاوية شارع طان4ان وشارع 
الدكتور مممد سجلما�سي، إقامة 

سامي - . الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.343687

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 O URBAN الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   DWICH
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
وشارع  طان4ان  شارع  زاوية  بوركون، 
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إقامة  سجلما�سي،  مممد  الدكتور 
سامي - . الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - توقف نشاط الشركة..
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
وشارع  طان4ان  شارع  زاوية  بوركون، 
إقامة  سجلما�سي،  مممد  الدكتور 

سامي - . الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

ناجي و عنوانه)ا(  السيد)ة( جواد 
 9 شقة   5 ال4ابق  ميتياليتي  زنقة 
الدار   . راسين  حي   2 حياة  إقامة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
وشارع  طان4ان  شارع  زاوية  بوركون، 
إقامة  سجلما�سي،  مممد  الدكتور 

سامي - الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832792.
9I

ACDEN

FRUIT CONNECTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 FRUIT CONNECTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امتداد 
شارع ابراهيم الروضاني ، ال4ابق 

األول رقم 3 - 22332 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551.485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRUIT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONNECTION SARL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

أير  غو  مباشر  بشكل  الشركة  من 

مباشر ، سواء في املغرب غو في الخارج 

، في إطار القانون والنظا6 األسا�سي:

واالستيراد  والبيع  الشراء 

والتمثيل  والتوزيع  والتصدير 

غو  بالجملة   ، عا6  بشكل  والتجارة 

الزراعية  املنتجات  لجميع   ، التجزئة 

والنباتات والحيوانات الحية.

املرافق  غو  اإلجراءات  كافة  تنفيذ 

صيانة  غو  تخزين  إلى  تهدف  التي 

والنباتات  الزراعية  املنتجات 

والحيوانات الحية.

األسواق  بين  التجارة  تشجيع 

املختلفة.

الوكاالت  وتشغيل  إنشاء   -

لتسهيل  واملستودعات  واملكاتب 

تمقيق الغرض املؤس�سي.

واستغالل  وتسويق  وإدارة  دراسة 

واستيراد وتصدير وتمثيل غي مادة غو 

عملية تتعلق بالغرض املؤس�سي.

في  وسيلة  بأي  الشركة  مشاركة 

التي  الشركات  غو  الشركات  جميع 

إنشاؤها  سيتم  التي  غو  إنشاؤها  تم 

لتمقيق هدف مماثل غو ذي صلة.

بجميع  واالستمواذ  الدراسة   -

وتصدير  ونقل  واملساهمة  غشكاله 

والعالمات  االختراع  براءات  كافة 

التجارية والعمليات والتراخيص

تتعلق  عملية  غي   ، غعم  وبصورة 

بشكل مباشر غو أير مباشر ، كلًيا غو 

األهداف  من  آخر  غو  بواحد   ، جزئًيا 

تسهيل  غجل  من  غعاله  املذكورة 

أير  غو  املباشرة  الشركة  نشاط 

ت4ويره  غو  فيه  املشاركة  غو  املباشرة 

، بأي شكل من األشكال. غيا كان ، في 

الشركات السعي وراء غهداف مماثلة 

غو ذات صلة..

امتداد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   ، الروضاني  ابراهيم  شارع 
األول رقم 3 - 22332 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 252  : سبيق  مهدي  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة إناس بنعدي : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سبيق  مهدي  نوفل  السيد 
 IM SIHLHOF 2 8134 عنوانه)ا( 

8134 غدليسويل سويسرا.
عنوانه)ا(  بنعدي  إناس  السيدة 
 B3 PHAYATHAJ ROAD
 BATCHATEWI – PHAYA THAI

12422 12422 بانكوك تايالند.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سبيق  مهدي  نوفل  السيد 
 IM SIHLHOF 2 8134 عنوانه)ا( 

8134 غدليسويل سويسرا
عنوانه)ا(  بنعدي  إناس  السيدة 
 B3 PHAYATHAJ ROAD
 BATCHATEWI – PHAYA THAI

12422 12422 بانكوك تايالند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 551.485.

12I

RYAD BELLA VISTA ZALAGH شركة

 RYAD BELLA VISTA
ZALAGH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 RYAD BELLA VISTA شركة
ZALAGH

ق4عة 42، تجزئة املجد، عين عمير، 
طريق ايموزار ، 32222، فاس 

املغرب

 RYAD BELLA VISTA ZALAGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ق4عة 

42، تجزئة املجد، عين عمير، طريق 
ايموزار - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25295
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 RYAD BELLA VISTA ZALAGH
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
ق4عة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
42، تجزئة املجد، عين عمير، طريق 
ايموزار - 32222 فاس املغرب نتيجة 

ل : وقف النشاط.
ق4عة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
42، تجزئة املجد، عين عمير، طريق 

ايموزار - 32222 فاس املغرب. 
و عين:

حسني  خوالني  مممد  السيد)ة( 
تجزئة  س،   52 رقم  عنوانه)ا(  و 
الشقف  عين  طريق  القرويين، 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3321.

11I

CASA COMPTES

NIKOFOOD
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
 CASABLANCA MAROC

NIKOFOOD
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»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 13 زنقة 
هنري مورو فال فلوري املعريف - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.497915

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 DA CARLO التجاري  االسم  إضافة 

لالسم االجتماعي الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الرئي�سي  نشاط  غن  على  التأكيد 

للشركة هو تقديم ال4عا6.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

«DA CARLO« االسم التجاري -
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

أرض الشركة: - تقديم ال4عا6.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832826.
12I

JIYAR JAOUAD

JET SKI BEACH
إعالن متعدد القرارات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE
 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
JET SKI BEACH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 216 
تجزئة تريفا 22 السعيدية - 63622 

بركان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6187

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 522 مممد  عجرودي  السيد  تفويت 

 1222 غصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد املحمدي جمال 

بتاريخ 14/06/2022

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  لشركة  القانوني  الشكل  تمويل 

إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد. 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة بإلغاء تصدير 

و استيراد الدراجات النارية و تصدير 

واملعدات  الصيد  مالبس  استيراد  و 

الدراجات  تأجير  و إضافة   ، البمرية 

،و تصدير  البمرية  واملعدات  النارية 

واستيراد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

القانوني  -1الشكل  رقم  بند 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

شركة  من  للشركة  القانوني  الشكل 

شركة  إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد.

الذي  الشركة:  -2أرض  رقم  بند 

تأجير  إضافة  مايلي:  على  ينص 

البمرية  واملعدات  النارية  الدراجات 

،وتصدير واستيراد.

بند رقم -6 الحصص: الذي ينص 

على مايلي: راس املال 122222 درهم 

للسيد املحمدي جمال

الذي   : املال  راس   7 رقم  بند 

مقسمة  الحصص  مايلي:  على  ينص 

درهم   122 بقيمة  1222حصة  إلى 

للواحدة للسيد املحمدي جمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 431/2022.

13I

MOORISH

 AFRIC INVEST
CONSULTING COMPANY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت ال4ابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب

 AFRIC INVEST CONSULTING

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرق4وني إقامة حامد الشقة 1 - 

22242 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AFRIC INVEST CONSULTING

. COMPANY

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات واالستشارات والتدريب.

 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرق4وني إقامة حامد الشقة 

1 - 22242 الدار البيضاء املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : الخلفي  وتيقة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخلفي  وتيقة  السيدة 
 17 عمارة   2 قصبة  االندلس  رياض 

شقة 14 حي الرياض 12222 الرباط 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الخلفي  وتيقة  السيدة 
 17 عمارة   2 قصبة  االندلس  رياض 

شقة 14 حي الرياض 12222 الرباط 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832272.

14I

SARL

YAM INDUSTRIES
إعالن متعدد القرارات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

YAM INDUSTRIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
 CFCIM رقم 55 و 56 الحي الصناعي

اوالد صالح - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 528755

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

السيدة  بين  غسهم  ببيع  إقرار  مايلي: 

 ALLIED وشركة  ماريا  بوطهر 

PARTNERS S.A.R.L

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

السيدة  بين  غسهم  ببيع  إقرار  مايلي: 

بوطهر ماريا والسيد ياسين اإلبراهيمي

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

SARL إلى SARLAU من

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: نقل مقر الشركة
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على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد ياسين اإلبراهيمي 

املدير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
في تجزئة  الرئي�سي  املكتب  يقع  مايلي: 
 CFCIM رقم 55 و 56 الحي الصناعي
يجوز  البيضاء.  الدار  صالح  اوالد 
بموجب  آخر  مكان  غي  إلى  نقلها 
القرار الجماعي للمساهمين باألألبية 

م4لوب للتغييرات القانونية.
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
 ALLIED PARTNERS شركة  مايلي: 
ياسين  السيد   /// سهًما   Sarl: 999

اإلبراهيمي: مشاركة واحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833624.
15I

SOLUCIA EXPERTISE

ENOVATE NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 ENOVATE NORTH AFRICA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 11 زنقة 

عزيز بالل طابق 5 املعاريف - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.522323
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 28 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغييروكيل السيد فادي روجي روحانا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويض صالحيات السيد فادي روجي 

روحانا إلى وكيله السيد غحمد روز
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
أير  ملدة  للشركة  مديرا  يعين  مايلي: 
ممدودة : السيد داني توك، املقيم في 
 136 بريستيجيا جولف سيتي عمارة 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   26 شقة 
في  املولود  الجنسية  لبناني  النواصر، 
15/05/1973، حامل ب4اقة اإلقامة 
تمديد  سيتم   .BE79922N رقم 
املدير  يصرح  الحق.  قانون  في  غجره 
ال  غنه  موضًحا  التعيين،  هذا  بقبوله 
يوجد غي تعارض غو حظر من جانبه 
يمكن غن يقف في طريق هذا التعيين. 
الشركة  تلتز6  بالبنوك،  يتعلق  فيما 
بالتوقيع املشترك للمدير السيد داني 
غو  روحانا  روجي  فادي  والسيد  طوق 

وكيله السيد غحمد روز.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833469.
16I

FIDUCIAIRE MIMOUNI

اليوجد
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MIMOUNI
 N° 52 RUE MED ZERKTONI
 1 ER ETAGE ERRACHIDIA ،

52000، ERRACHIDIA MAROC
اليوجد شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

 N225 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 oued lahmer errachidia - 52222

Errachidia Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اليوجد.

 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 Publicités/travaux divers et

. négoce
 N225  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 oued lahmer errachidia - 52222

.Errachidia Maroc
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Er-rafai abdelhalim السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   : 1.222

للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Er-rafai abdelhalim السيد 
 Villa n 39 lot de عنوانه)ا( 
 municipalité errachidia 52222

. Errachidia Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Er-rafai abdelhalim السيد 
 Villa n 39 lot عنوانه)ا( 
 municipalité errachidia 52222

Errachidia Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
يونيو   23 رقم  تمت   2222 أشت 

.2222
17I

CABINET BADREDDINE

OCCASION EL AZZOUZIA
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

OCCASION EL AZZOUZIA
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
الكائن  علي  حسني  بلغيتي  لشركة 
الحي   513  : ب  االجتماعي  مقرها 
 42222  - أانم  سيدي  الصناعي 
غكتوبر   31 في  املؤرخ  املغرب  مراكش 

2219 تقرر مايلي:
التسيير الحر لألصل   فسخ عقد 
الحي   513  : ب  الكائن  التجاري 
 42222  - أانم  سيدي  الصناعي 
طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 
بصفتها   : علي  حسني  بلغيتي  شركة 
شركة  و  التجاري  لألصل  مالكة 
بصفتها   MOKAFIH AUTOSUD

مسيرة حرة.
18I

CABINET EL HAMMOUTI

GLOBAL DOMICILIATION
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطو6 رقم 51 ، 62222، 

الناظور املغرب
 GLOBAL DOMICILIATION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

العمران رقم 2395 سلوان - - 
الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23721
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اإلجتماعي  املقر  تمويل   - مايلي: 
 582 التالي:  العنوان  إلى  للشركة 
الشقة  الثاني  ال4ابق  املسيرة  شارع 
رقم 23 الناظور. - املصادقة على بيع 
حصة   522 ل  الفاضل  زاكي  السيد 
مممد.  شنميح  لفائدة  اجتماعية 
من  الفاضل  زاكي  السيد  استقالة   -
شكل  تمويل  الشركة.-  تسيير  مها6 
مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  ممدودة 
- تميين  ممدودة ذات شريك وحيد. 

القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
ينص  الذي  1و7و12:  رقم  بند 
على مايلي: شكل الشركة و رغس مال 

الشركة و التسيير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
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27 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2022/3454.

19I

CABINET EL HAMMOUTI

ORIGINSTYLE E&B
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطو6 رقم 51 الناظور ، 

62222، الناظور املغرب

ORIGINSTYLE E&B »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
72 رقم 9 حي الكندي - - الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17625

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- املصادقة على على بيع السيد املرس 

االجتماعية  حصصه  جميع  سفيان 

التي يمتلكها في الشركة لفائدة السيد 

بوراس  السيد  و  العظيم  عبد  الغوز 

كريم. - استقالة السيد املرس سفيان 

السيدين  تعيين  و  التسيير  مها6  من 

كريم  بوراس  و  العظيم  عبد  الغوز   :

مسيرين للشركة ملدة أير ممدودة. - 

تمويل شكل الشركة من شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات شريك وحيد 

 - ممدودة.  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

تميين القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   : 1و7و12  رقم  بند 

على مايلي: شكل الشركة و رغس مال 

الشركة و التسيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2022/3021.

22I

CABINET ANESS

TRANS BATMI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

TRANS BATMI شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى 32 ، 

شقة 8 ، شارع موالي غحمد الوكيلي 

، حسان - 12222 الرباط اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

161949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BATMI

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع والخدمات اللوجستية.

عنوان املقر االجتماعي : مبنى 32 ، 

8 ، شارع موالي غحمد الوكيلي  شقة 

اململكة  الرباط   12222  - حسان   ،

املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : مص4فى  الب4مي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الب4مي مص4فى عنوانه)ا( 

فرنسا 33172 جراديجنان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الب4مي مص4فى عنوانه)ا( 

فرنسا 33172 جراديجنان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 6497.

21I

ADVISORIS

 SAPHIR DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 SAPHIR DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 252 كورنر 

بوليفارد بوردو وشارع موالي يوسف 

، ال4ابق السادس ، شقة رقم 

16 سيدي بليوط. - 22252 الدار 

البيضاء. املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.381785

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 يونيو   24 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

وشارع  بوردو  بوليفارد  كورنر   252»

 ، السادس  ال4ابق   ، يوسف  موالي 

شقة رقم 16 سيدي بليوط. - 22252 

الدار البيضاء. املغرب« إلى »12 شارع 

الحي   ، األول  ال4ابق   ، غفغانستان 

البيضاء  الدار   22122  - الحسني 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833426.

22I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE TAMSIFT SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

 STE TAMSIFT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

النيف - 45822 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMSIFT SARL

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تعليم السياقة.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النيف - 45822 تنغير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 622  : ابراهيم  الحاج  بن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بن الحاج زايد : 422 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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ابراهيم  الحاج  بن  السيد 
عنوانه)ا( مركز النيف 45822 تنغير 

املغرب.
عنوانه)ا(  زايد  الحاج  بن  السيد 
تنغير   45822 تنغير  النيف  قصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  الحاج  بن  السيد 
عنوانه)ا( قصر النيف تنغير 45862 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 377.

23I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

SYDF QUALITY CALL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع مممد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر ال4ابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وجدة املغرب
SYDF QUALITY CALL شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 15 عمارة لعلج زنقة بني مرين 

ال4ابق الثاني وجدة - 62222 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYDF  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.QUALITY CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصاالت.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرين  بني  زنقة  لعلج  عمارة   15 رقم 

62222 وجدة  ال4ابق الثاني وجدة - 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : سعيد  قاسمي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  قاسمي  السيد 
الزنقة 16 رقم 38 حي تاركة الجديدة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  قاسمي  السيد 
الزنقة 16 رقم 38 حي تاركة الجديدة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 2323.

24I

FIDSAGE SARLAU

LEAN GEP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

149 شارع لال ياقوت ال4ابق الثالث 

الرقم 71 ، 22282، الدار البيضاء 

املغرب

LEAN GEP شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة ال4ابق االول الشقة 
رقم 6 - 22322 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

552633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEAN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GEP

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

متعدد  التقنية  الدراسات  مكتب 

االختصاصات.

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

صبري بوجمعة ال4ابق االول الشقة 

رقم 6 - 22322 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : حمزة  البرشوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة  البرشوي  السيد 

حي موالي عبد هللا الزنقة 266 الرقم 

39 11222 الدار البيصاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة  البرشوي  السيد 

حي موالي عبد هللا الزنقة 266 الرقم 

39 11222 الدار البيصاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 -  24843 رقم  تمت   2222 يوليو 

. 832133

25I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 L›EMOTION CUIR 
MAROQUINERIE

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC

 L›EMOTION CUIR 
MAROQUINERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

بوسيجور شارع ابن الخ4يب طريق 
عين الشقف،كم 1،رقم 18،فاس - 

32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22977

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تم  غمينة  رزقي  السيدة  وفاة  إثر  على 
توزيع حصصها على ورثتها تبعا لرسم 
21 يوليو2222 وبيع  في  اإلراثة املؤرخ 
حصصهم  مجموع  الشرعيين  الورثة 
لفائدة السيد رزقي عبد الحق.بالشكل 
اآلتي: -السيد رزقي عزوز1468حصة. 

-السيدة رزقي حفيظة 734حصة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
غحد  نجيب  رزقي  السيد  قرر  مايلي: 
التي  حصصه  مجموع  الشركاء،بيع 
السيد  لفائدة  حصة  تقدرب332 
رزقي عبد الحق.وعليه غصبح مجموع 
الحق  عبد  رزقي  السيد  حصص 

4222 حصة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد رزقي عبد الحق كمسير 

جديد للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رزقي  السيد  حصص  مجموع  غصبح 
مئة  بقيمة  حصة   422 الحق  عبد 

درهم للحصة الواحدة.
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
الحق  عبد  رزقي  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسير جديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3289/2022.
26I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

 CERISE سوريز نيكوس
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BARAKA
شارع عبد املومن165 اقامة الحقول 

عمارة ب ال4ابق الرابع شقة رقم 
خمسة ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 CERISE NEGOCE سوريز نيكوس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرق4وني اقامة حمد ال4ابق 
االول شقة رقم واحد - 22372 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سوريز 

.CERISE NEGOCE نيكوس
أرض الشركة بإيجاز : التجارة.

 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرق4وني اقامة حمد ال4ابق 
االول شقة رقم واحد - 22372 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : جمال  ملهندي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جمال  ملهندي  السيد 
 22222  32 رقم   32 زنقة  الهنا  حي 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جمال  ملهندي  السيد 
 22222  32 رقم   32 زنقة  الهنا  حي 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم -.

27I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

VALORIS MANAGEMENT
شركة املساهمة 

رغسمالها12.522.222,22 درهم
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شارع 

الجديدة وزنقة ابو ظبي -- الدار 
البيضاء املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95829

العا6  الجمع  ممضر  I.بمقت�سى 
العادي 23 يونيو 2222، تقرر ما يلي

فينيش،  توفيق  السيد  -تعيين 
مواليد  من  الجنسية  مغربي 
الب4اقة  حامل   ،11/01/1971
كإداري   ،I234866 رقم  الوطنية 
عضوية  من  املتبقية  للفترة  جديد، 

االداريين اآلخرين؛
-صالحيات اإلجراءات القانونية؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  II.تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832958.
عن املستخلص والبيانات

28I

TAGES CONSULTING

WOOD HOLDING
شركة املساهمة

حل شركة

TAGES CONSULTING
 N 329 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

WOOD HOLDING شركة 
املساهمة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع غحمد الشرقي وشارع علي عبد 

الرزاق، إقامة حقول آنفا ال4ابق 
التاني - 22252 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.171627

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 
 WOOD املساهمة  شركة  حل 
HOLDING مبلغ رغسمالها 322.222 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
وشارع  الشرقي  غحمد  شارع  تقاطع 
حقول  إقامة  الرزاق،  عبد  علي 
الدار   22252  - التاني  ال4ابق  آنفا 
نشاط   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تجاري متوقف.
تقاطع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع غحمد الشرقي وشارع علي عبد 
 22262  - آنفا  حقول  إقامة  الرزاق، 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الفضيل  بن  فريد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( اقامة كنز طماريس رقم 26 

املغرب  بوعزة  دار   27223 طماريس 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833452.

29I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS GROUP

إعالن متعدد القرارات

 VALORIS GROUP

شركة املساهمة 

رغسمالها375.222,22 درهم

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شارع 

الجديدة وزنقة ابو ظبي -- الدار 

البيضاء املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري 

.192849

العا6  الجمع  ممضر  I.بمقت�سى 

العادي 24 يوليو 2222، تقرر ما يلي:

الجعيدي،  رقية  السيدة  -تعيين 

مواليد  من  الجنسية،  مغربية 

الب4اقة  حامل   ،09/10/1941

بصفتها   ،B21229 رقم  الوطنية 

عضوية  من  املتبقية  للفترة  اداري، 

االداريين اآلخرين؛

-صالحيات اإلجراءات القانونية؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  II.تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832959.

عن املستخلص والبيانات 

32I
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 BEPOLYCO مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش 6 6

 STE CENTRE COPIE IBN

ZOHR SARL مركز ابن زهر 

للنسخ ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات BEPOLYCO ش 6 6
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

 STE CENTRE COPIE IBN ZOHR

SARL مركز ابن زهر للنسخ ش.6.6. 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 128 

الحي املحمدي ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12251

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE COPIE IBN ZOHR SARL

مركز ابن زهر للنسخ ش.6.6..

 - مكتبة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االدوات  بيع   - االعالمية  االجهزة  بيع 

املدرسية - صيانة االجهزة املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 128 

 45222  - ورزازات  املحمدي  الحي 

ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا6 لورد خالد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ا6 لورد رشيد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  لورد  ا6  السيد 
رقم 112 حي املسيرة ورزازات 45222 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  لورد  ا6  السيد 
رقم 112 حي املسيرة ورزازات 45222 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  لورد  ا6  السيد 
رقم 112 حي املسيرة ورزازات 45222 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 526.

31I

RDECO

RDECO
إعالن متعدد القرارات

RDECO

36 شارع ادريس االول ال4ابق 

السفلي الرقم 7 ، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب

RDECO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: : إقامة 

زكاري 36 شارع إدريس األول - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.194643

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الوزاني  اسعد  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   25.622

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   82.222

 16 مممد رضا العلمي الفاللي بتاريخ 

يونيو 2222

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

عمر  بن  ناصر  )ة(  السيد  تفويت 

املدأري 5.622 حصة اجتماعية من 

السيد  لفائدة  حصة   82.222 غصل 

)ة( مممد رضا العلمي الفاللي بتاريخ 

16 يونيو 2222

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

يميط االجتماع العا6 علما باستقالة 

منصبه  من  الوزاني  اسعد  السيد)ة( 

كمدير للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

قرر االجتماع العا6 ، اعتماد النظا6 

بعد  للشركة  املحدث  األسا�سي 

التي  املختلفة  القانونية  العمليات 

قامت بها الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831322.

32I

ايجل طرانس

ايجل طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايجل طرانس

 HAY HAY AHAMMAR LOT

 5400 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ايجل طرانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 مممد 

عبدو شارع فاس ال4ابق 2 رقم 17 - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( مممد اللغميش 

322 حصة اجتماعية من غصل 322 

مممد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

الغيالني بتاريخ 22 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 296331.

33I

فيكوج دو سوس ش 6 6 للشريك الوحيد

بيجوتري املعلم علي 1908 

 BIJOUTERIE - للشريك الوحيد

 MAALEM ALI 1908 SARL

AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

فيكوج دو سوس ش 6 6 للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 

الصويرة املغرب

بيجوتري املعلم علي 1928 للشريك 

 BIJOUTERIE MAALEM - الوحيد

ALI 1928 SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

23، عملية بين األسوار - 44222 

الصويرة املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3421

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم   2222 يوليو   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«522.222 درهم« غي من »122.222 

عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 

غو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 17 يوليو 

2222 تمت رقم 294.

34I
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LGR CONSEILLE SARL AU

CHAMAA BLADI SARL AU 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU

 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA

 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC

 CHAMAA BLADI SARL AU 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
القدس امتداد الحي االداري 

امنتانوت - 41252 امنتانوت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAMAA BLADI SARL AU

انتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصنيع شمع النمل

مفاوض 

العمومية  االشغال  في  مقاول 

والبناء

بيع لواز6 املكتب بالتقسيط 

النمل  شمع  و  العسل  بيع 

بالتقسيط.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االداري  الحي  امتداد  القدس 

امنتانوت - 41252 امنتانوت املغرب 

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : بعوض  سعيدة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سعيدة بعوض عنوانه)ا( 
حي   48 رقم  الخامس  مممد  شارع 
 41252 امنتانوت   22 تكديرت 

امنتانوت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعيدة بعوض عنوانه)ا( 
حي   48 رقم  الخامس  مممد  شارع 
 41252 امنتانوت   22 تكديرت 

امنتانوت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 283/2022.
35I

EL MARSA CONSEIL

T.R INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

72222، العيون املغرب
T.R INTERNATIONALE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الراحة الرقم 1197 العيون - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INTERNATIONALE

تشتغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة سواء في املغرب غو في الخارج :

نقل  الغير,  عن  نيابة  األفراد  نقل 

األفراد لحساب خاص, نقل البضائع 

البضائع  نقل  الخاص,  للحساب 

املحلي  البري  النقل  الغير,  لحساب 

لجميع  الوجهات  لجميع  والدولي 

البضائع , وكيل شحن, النقل بالبريد 

الترانزيت  عمليات  جميع  السريع, 

وجميع  والجوية  والبمرية  البرية 

خدمات  جميع  تشغيل  النقل,  غنواع 
البري  النقل  للبضائع,  البري  النقل 

على  والبضائع  واألشياء  للبضائع 

الدولي  النقل   ، غنواعها  اختالف 

جميع غنواع النقل البري ، والسككي ، 

والبمري , النقل الحضري وبين املدن 

لألشخاص والبضائع لصالح الغير..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الراحة الرقم 1197 العيون - 72222 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : دادة  رشيد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد طالل حسني علوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

بقيمة   522  : دادة  رشيد  السيد 

122 درهم.

 522  : السيد طالل حسني علوي 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد دادة عنوانه)ا( زنقة 

حي   112 رقم  الوزاني  حسن  مممد 
العيون   72222 العيون   21 الوحدة 

املغرب.
علوي  حسني  طالل  السيد 
سينا  ابن  عمارة   69 رقم  عنوانه)ا( 

تمديد الداخلة غكادير 82222 غكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد دادة عنوانه)ا( زنقة 

حي   112 رقم  الوزاني  حسن  مممد 

العيون   72222 العيون   21 الوحدة 

املغرب

علوي  حسني  طالل  السيد 

سينا  ابن  عمارة   69 رقم  عنوانه)ا( 

تمديد الداخلة غكادير 82222 غكادير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2372/2022.

36I

CLUB INTER TRANS

CLUB INTER TRANS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CLUB INTER TRANS

18 زنقة 8 تجزئة النصر ، 92222، 

طنجة املغرب

CLUB INTER TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

8 تجزئة النصر - 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.127335

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 يوليو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهاللي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( لبنى 

الهاللي بتاريخ 18 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256144.

37I
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سل سوليسيون

ف أ شوز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة
سل سوليسيون

شارع االدريسية زنقة طارق زياد 
رقم 64 ال4ابق 1 ، 92222، طنجة 

املغرب

ف غ شوز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر بن العاص ال4ابق 3 رقم 26 - 

92222 طنجة املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116131

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 يونيو   17 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«29 شارع عمر بن العاص ال4ابق 3 
26 - 92222 طنجة املغرب« إلى  رقم 

 - الزناكية   126 شارع  تجاري  »ممل 

92222 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256319.

38I

 BEPOLYCO مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش 6 6

 STE OUARZAZATE

 UNIVERS INFORMATIQUE

 ET MATERIELS DE

BUREAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات BEPOLYCO ش 6 6
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

 STE OUARZAZATE UNIVERS

 INFORMATIQUE ET MATERIELS

DE BUREAUX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 

شارع بئر انزران ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5161

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 2222 يوليو   25 في  املؤرخ  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

 STE OUARZAZATE UNIVERS

 INFORMATIQUE ET MATERIELS

رغسمالها  مبلغ   DE BUREAUX

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

انزران  بئر  شارع   17 رقم  اإلجتماعي 

املغرب  ورزازات   45222  - ورزازات 

الهدف  الى  الوصول  عد6   : ل  نتيجة 

االجتماعي .

 17 التصفية ب رقم  و حدد مقر 

املغرب  ورزازات  انزران  بئر  شارع 

45222 ورزازات املغرب. 

و عين:

و  بلمسكم  امممد  السيد)ة( 

 91/92 رقم  املركز  تجزئة  عنوانه)ا( 

املغرب  ورزازات   45222 ورزازات 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و ممل تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : امممد بلمسكم 

تجزئة املركز رقم 91/92 ورزازات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 326.

39I

fidomek

 SOCIETE SAKANE 
ALWALIDINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE SAKANE ALWALIDINE 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل رقم 
6 بال4ابق األر�سي إقامة 12 تجزئة 

فاضلية طريق اكوراي مكناس 
مكناس 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SAKANE ALWALIDINE
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 12 إقامة  األر�سي  بال4ابق   6 رقم 
تجزئة فاضلية طريق اكوراي مكناس 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : العماري  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : العماري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن العماري عنوانه)ا( 
مممد  شارع   2 النعيم   263 رقم 

السادس 52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  العماري  احمد  السيد 
 52222 شارع   2 النعيم   263 رقم 

مكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن العماري عنوانه)ا( 
مممد  شارع   2 النعيم   263 رقم 

السادس 52222 مكناس املغرب
عنوانه)ا(  العماري  احمد  السيد 
 52222 شارع   2 النعيم   263 رقم 

مكناس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2878.

42I

RIM FINANCIAL

اليكتريكوف ماروك 
Electricove maroc

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 Electricove اليكتريكوف ماروك
maroc شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 653 زنقة 
كلميمة اقامة لولفر شقة 11 ال4ابق 

4 - 22342 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Electricove ماروك  اليكتريكوف 

.maroc
التجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستيراد والتصدير 
بيع وتوزيع املركبات الكهربائية .

عنوان املقر االجتماعي : 653 زنقة 
كلميمة اقامة لولفر شقة 11 ال4ابق 

4 - 22342 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ادريس  لعبادي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادريس  لعبادي  السيد 
استوريا  ممر  ح  ت   21  22  18
الواليات  نيويورك   11123 نيويورك 

املتمدة االمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادريس  لعبادي  السيد 
استوريا  ممر  ح  ت   21  22  18
الواليات  نيويورك   11123 نيويورك 

املتمدة االمريكية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833648.

41I

NOBLACTION

STUDIO W
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 ال4ابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

STUDIO W شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 326 كدية لعبيد طريق اسفي 

جنان اوراد تجزئة رقم 18 إقامة 

ب العمارة 6 جليز - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO W

أرض الشركة بإيجاز : الحالقة .

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 

326 كدية لعبيد طريق اسفي جنان 

اوراد تجزئة رقم 18 إقامة ب العمارة 

6 جليز - 42222 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : شنينة  غسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شنينة  غسماء  السيدة 

 7 عمارة  الكتبية  غبراج   9 املحاميد 
رقم 5 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شنينة  غسماء  السيد 

 7 عمارة  الكتبية  غبراج   9 املحاميد 
رقم 5 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138268.
42I

NOBLACTION

 COMPAGNIE GENERALE
DE MENUISERIE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 ال4ابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
 COMPAGNIE GENERALE

DE MENUISERIE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 

الكائن بال4ابق السفلي رقم 1122 
تجزئة املسار طريق غسفي - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPAGNIE GENERALE DE

.MENUISERIE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتركيب نجارة األملنيو6.
ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1122 رقم  السفلي  بال4ابق  الكائن 
 42222  - غسفي  طريق  املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد غمين أازي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مممد غمين أازي عنوانه)ا( 
رقم   1 بلوك  عياض  القا�سي  تجزئة 

22 اسيل 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مممد غمين أازي عنوانه)ا( 
رقم   1 بلوك  عياض  القا�سي  تجزئة 

22 اسيل 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138156.
43I

 BEPOLYCO مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش 6 6

 STE A-M GOLDEN SARL
شركة ا م كولذن ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش 6 6

رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب
STE A-M GOLDEN SARL شركة 

ا 6 كولذن ش.6.6 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1285 
تكمي الجديد الجنوبية ورزازات - 

45222 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12253
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 6 ا  شركة   A-M GOLDEN SARL

كولذن ش.6.6.

املقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

كراء   - العامة  االشغال  و  البناء  في 

وممارسة  البناء  ليات  وا  تجهيزات 

التجارة بشكلها العا6.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 1285 

 - ورزازات  الجنوبية  الجديد  تكمي 

45222 ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : العالي  عبد  مممد  ايت  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد بلفقير مممد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العالي  عبد  مممد  ايت  السيد 

الجنوبية  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب.

عنوانه)ا(  مممد  بلفقير  السيد 

ورزازات  الجنوبية  الجديد  تكمي 

45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العالي  عبد  مممد  ايت  السيد 

الجنوبية  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب

عنوانه)ا(  مممد  بلفقير  السيد 

ورزازات  الجنوبية  الجديد  تكمي 

45222 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 24 أشت 

2222 تمت رقم 512.

44I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

EVASION-CULTURE-

NATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 Etude Notariale Maître Nadia

EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed

 & Abou Hassan Sghir Maârif،

20360، Casablanca Maroc

 EVASION-CULTURE-NATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء شارع عبد املومن زاوية 

زنقة شاتيال 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.427883

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

اإلعال6  تم   2222 ماي   26 في  املؤرخ 

مسناوي  عبدالقادر  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

غكتوبر   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل األتي :

 ، لعرو�سي  علمي  غمينة  السيد)ة( 

112 حصة .

 259  ، مسناوي  مروان  السيد)ة( 

حصة .

 259  ، مسناوي  عمر  السيد)ة( 

حصة .

 259  ، مسناوي  غمين  السيد)ة( 

حصة .

 111  ، مسناوي  ايناس  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833432.

45I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

EVASION-CULTURE-
NATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 Etude Notariale Maître Nadia
EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed
 & Abou Hassan Sghir Maârif،

20360، Casablanca Maroc
 EVASION-CULTURE-NATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء شارع عبد املومن زاوية 
زنقة شاتيال 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.427883

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 ماي   26 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مسناوي مروان كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833432.

46I

excofi

 NORTH AFRICA
INTELLECTUAL PROPERTY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
 NORTH AFRICA INTELLECTUAL

PROPERTY شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 
ال4ابق الخامس مكاتب األندلس 

شارع غصيلة األطلس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NORTH AFRICA INTELLECTUAL

.PROPERTY
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات و األبماث .
 42 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األندلس  مكاتب  الخامس  ال4ابق 
32222 فاس  شارع غصيلة األطلس - 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الل4يف  عبد  الوكيلي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الل4يف  عبد  الوكيلي  السيد 
إقامة  الغزالي  غ  تجزئة   34 عنوانه)ا( 
ابن عبيد شارع ابن الخ4يب 32252 

فاس 32252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة  بلكماري  السيدة 
إقامة  الغزالي  غ  تجزئة   34 عنوانه)ا( 
ابن عبيد شارع ابن الخ4يب 32252 

فاس 32252 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3132.

47I
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PUSH CENTER

CARISMA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
CARISMA BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
غحمد التوقي ال4ابق الثاني الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARISMA BUSINESS
مواد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

كيميائية بالجملة )تاجر(.
غو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 

وسيط(..
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  الثاني  ال4ابق  التوقي  غحمد 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 12.222  : نموح  جمال  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نموح  جمال  السيد 
الساكنية  ت/ا  الحزا6  بقعة79/د 

القني4رة 14254 القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نموح  جمال  السيد 
الساكنية  ت/ا  الحزا6  بقعة79/د 

القني4رة 14254 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 551853.

48I

CLICKING CONSEIL MAROC

SODEGROS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردوس رقم 82 ، 42292، 
مراكش املغرب

SODEGROS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحديقة حي االزدهار شقة 15 عمارة 

1 ال4ابق الرابع مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SODEGROS
أرض الشركة بإيجاز : بيع و توزيع 

املواد الغذائية بالجملة والتقسيط

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحديقة حي االزدهار شقة 15 عمارة 
 42222  - مراكش  الرابع  ال4ابق   1

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
العزيز  عبد  بوكيوض  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
 : العزيز  عبد  بوكيوض  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  بوكيوض  السيد 
 1 عمارة  الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش   15 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  بوكيوض  السيد 
 1 عمارة  الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش   15 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138425.

49I

مكتب الشنتوف

 SOCIETE ASIAN SOUQ
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني ال4ابق االول 

رقم 9 ، 93222، ت4وان املغرب
 SOCIETE ASIAN SOUQ MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
االجتماعي صوليمار شارع واد غ6 

الربيع ممل رقم 18 ت4وان - 93222 
ت4وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1622
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE ASIAN SOUQ MAROC
SARL مبلغ رغسمالها 122.222 درهم 
املركز  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
غ6  واد  شارع  صوليمار  االجتماعي 
الربيع ممل رقم 18 ت4وان - 93222 
ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  ت4وان 

املردودية.
املركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
غ6  واد  شارع  صوليمار  االجتماعي 
الربيع ممل رقم 18 - 93222 ت4وان 

املغرب. 
و عين:

 KRISTIE MARIE السيد)ة( 
 BAYONETA TOULISSE
BAYONETA TOULISSE و عنوانه)ا( 
شارع  صوليمار  االجتماعي  املركز 
ت4وان   18 رقم  ممل  الربيع  غ6  واد 
)ة(  كمصفي  املغرب  ت4وان   93222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و ممل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : املركز االجتماعي 
ممل  الربيع  غ6  واد  شارع  صوليمار 

رقم 18 ت4وان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   32 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1292.

52I

ائتمانية فر�سي فاطمة

MAJYA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فر�سي فاطمة
شارع الزرق4وني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 22492، مديونة املغرب
MAJYA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ملتقى مص4فى املعاني 
ال4ابق الثاني رقم 62 مركز رياض 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAJYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

جميع مواد البناء وغعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
املعاني  مص4فى  ملتقى  ياقوت  اللة 
رياض  مركز   62 رقم  الثاني  ال4ابق 
22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جيا�سي مممد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : احمد  معاريف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
السيد جيا�سي مممد : 522 بقيمة 

122 درهم.
 522  : احمد  معاريف  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مممد  جيا�سي  السيد 
تنغير  امسمرير  تفقيرت  ايت  دوار 

45822 تنغيير املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  معاريف  السيد 
اقامة النخيل 4 عمارة 111 الشقة ب 
مراكش   42162 مراكش  تامنصورت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مممد  جيا�سي  السيد 

تنغير  امسمرير  تفقيرت  ايت  دوار 

45822 تنغيير املغرب

عنوانه)ا(  احمد  معاريف  السيد 

اقامة النخيل 4 عمارة 111 الشقة ب 

مراكش   42162 مراكش  تامنصورت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832247.

51I

LEADER FIN

SYLKIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 

E« ال4ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

SYLKIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 148شارع 

باحمد ال4ابق 5 رقم 18 بيلفيدير - 

2222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551893

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYLKIA

تهدف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج:

غجهزة  وتوزيع  وتصدير  -استيراد 

الحاسب اآللي والعلمية.

املنتجات  وتصدير  استيراد   -
واملواد واملعدات واألشياء من غي نوع؛

والتجهيزات  املنتجات  تسويق   -
بكافة غنواعها.

- تأجير تقديم الخدمة.
واإلنتاج  والت4وير  البمث   -
والتوزيع واالستيراد والتصدير لجميع 
واملعدات  الكمبيوتر  غجهزة  غنواع 
ال4باعة  آالت  ذلك  في  بما   ، العلمية 

ثالثية األبعاد لالستخدا6 ال4بي ؛
- النماذج األولية وال4باعة ثالثية 
والت4وير  البمث  ملؤسسات  األبعاد 
منصة  خالل  من  الصحة  ق4اع  في 

تكنولوجيا معلومات مخصصة ؛
واإلنتاج  والت4وير  البمث   -
والتصدير  واالستيراد  والتوزيع 
التجميل  مستمضرات  غنواع  لجميع 
الشخصية  النظافة  ومنتجات 
؛  طبية  غجهزة  ؛  أذائي  مكمل  ؛ 
التشخي�سي  لالستخدا6  الكواشف 
في املختبر ؛ غي منتجات ومواد غخرى 
؛ غي منتجات  تتعلق برعاية األطفال 
بالتكنولوجيا  تتعلق  غخرى  ومواد 
الحيوية ال4بية ؛ غي منتجات ومواد 
الحيوية  بالتكنولوجيا  متعلقة  غخرى 
للشروط  وفًقا  قانوني  منتج  غي  ؛ 

املنصوص عليها في القانون 13-21.
واستيراد  وبيع  لشراء  نشاط  غي   -
طبية  ألأراض  البضائع  وتصدير 
هذه  وتوزيع  تسويق  ؛  طبية  أير  غو 

البضائع وغي نشاط متعلق بها.
واإلنتاج  والت4وير  البمث   -
والتوزيع واالستيراد والتصدير لجميع 
هي  التي  ال4بية  واملواد  املنتجات 
جزء من مشروع بمثي و / غو مراقبة 

الجودة الخارجية.
ودراسة  وإنشاء  املشورة  تقديم   -
املشاريع  من  نوع  غي  وتنفيذ  وتنظيم 
اإلنسان  صحة  مجاالت  في  البمثية 
باإلضافة  والنبات  والحيوان 
مجال  في  البمثية  املشاريع  إلى 
واملعلوماتية  الحيوية  التكنولوجيا 
غي   ، الحيوية  والسالمة  الحيوية 
لحسابها   ، طبي  أير  غو  طبي  ت4بيق 

الخاص غو لحساب األطراف الثالثة.

غو  كلًيا   ، والتشغيل  اإلدارة   -

املستشفيات  من  نوع  ألي   ، جزئًيا 

املختبرات  غو  العلمية  املختبرات  غو 

غو  الصناعية  املختبرات  غو  ال4بية 

آخر  نوع  غي  غو  الجامعية  املختبرات 

والخاصة   / و  العامة  املختبرات  من 

شراكة  غو   / و  ثنائي  عقد  بموجب 

متعددة األطراف..

عنوان املقر االجتماعي : 148شارع 

 - بيلفيدير   18 5 رقم  ال4ابق  باحمد 

2222 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم ناسيت : 334 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   333  : قرطي  فؤاد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 333  : الصمادي  سمية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصمادي  سمية  السيدة 

القني4رة   2222 القني4رة  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد فؤاد قرطي عنوانه)ا( سال 

2222 سال املغرب.

ناسيت  الرحيم  عبد  السيد 

الرباط   2222 الرباط  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ناسيت  الرحيم  عبد  السيد 

الرباط   2222 الرباط  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 22833622.

52I
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SOCIETE شركة التسيير الوئام

DE GESTION AL WIAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

 SOCIETE DE GESTION AL

WIAM SARL

شركة التسيير الوئا6 ش.6.6
رغسمالها 62.184.222 درهم

املقر االجتماعي :املصمودي تجزئة 
زينب 2 تارگة مراكش

إعادة هيكلة القانون األسا�سي 

للشركة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

التسيير  شركة  لشركاء  االستثنائي، 

SOCIETE DE 6.6.الوئا6 ش

 GESTION AL WIAM SARL

يونيو2222،تمت   28 بتاريخ   ،

املصادقة على إعادة هيكلة

القانون األسا�سي للشركة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم   .I

 25 يو6  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

يوليو 2222 تمت رقم 137514

بتعديل  التصريح  إيداع  تم   .II

 25 يو6  بمراكش  التجاري  السجل 

يوليو 2222 تمت رقم 7385.
بمثابة اعالن

53I

LEADER FIN

GALENUS PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 

E« ال4ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

GALENUS PRIVE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 148شارع 

باحمد ال4ابق 5 رقم 18 بيلفيدير - 

2222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551429

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALENUS PRIVE
الشركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
 ، الخارج  في  غو  املغرب  في  سواء   ،

باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن:
- إدارة مركز الدروس الخصوصية 
ومركز اللغات وغي نوع من املؤسسات 
التي تقد6 التعليم والتدريب األولي و 

/ واملستمر.
والتمضير  الدورات  تقديم   -
واالمتمانات  اللغة  لشهادات 
املنزلية  والخدمات  والشهادات 
املنزلية  والدروس  املنزلية  واملساعدة 

والدروس الخصوصية.
لألطفال  والدروس  املساعدة   -
غو صعوبات  تأخر  يعانون من  الذين 
في التعلم ، بما في ذلك األطفال ذوي 

اإلعاقة.
الثقافية  الرحالت  حول  نصائح   -

واللغوية.
- دعم ال4الب الراأبين في متابعة 
دراستهم بالخارج واملساعدة في إعداد 

ملفات التسجيل وملفات التأشيرة.
بشكل  املتعلقة  العمليات  جميع 
جزئًيا  غو  كلًيا  مباشر  أير  غو  مباشر 
بواحدة غو غخرى من العمليات املشار 
ت4وير  غو  تعزيز  غجل  من  غعاله  إليها 
غي  إلى  باإلضافة  الشركة  نشاط 
بأي  مباشرة  أير  غو  مباشرة  مشاركة 
التي  الشركات  في  األشكال  من  شكل 
تسعى لتمقيق غهداف مماثلة غو ذات 

صلة..

عنوان املقر االجتماعي : 148شارع 
 - بيلفيدير   18 5 رقم  ال4ابق  باحمد 

2222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222 السيدة القوارطي إيناس : 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
إيناس  القوارطي  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 2222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إيناس  القوارطي  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 2222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
أشت 2222 تمت رقم 22833256.
54I

LEADER FIN

LML TRADING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« ال4ابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب
LML TRADING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 148شارع 
باحمد ال4ابق 5 رقم 18 بيلفيدير - 

2222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551427

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LML  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING
أرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة في املغرب هو:
املنتجات  وتصدير  استيراد 

الزراعية الغذائية.
واملواد  املعدات  وتصدير  استيراد 
واملنتجات الغذائية وجميع املنتجات 

غو املعدات ؛
املنتجات  وتوزيع  وبيع  شراء 
بالجملة  البناء  ومواد  الغذائية 

والتجزئة ؛
األثاث  وتصدير  استيراد 

والتجهيزات بكافة غنواعها.
التسويق  خدمات  تقديم   
بشكل  والحفاظ  للمبيعات  والترويج 
التجارية  العالمة  صورة  على  عا6 
للشركات  السوق  في  الجودة  ومراقبة 

العاملة في ق4اع األأذية ؛
ق4اع  في  والسمسرة  العموالت 

األأذية والحبوب.
 التمثيل التجاري..

عنوان املقر االجتماعي : 148شارع 
 - بيلفيدير   18 5 رقم  ال4ابق  باحمد 

2222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
األمين  مممد  لخضري  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
األمين  مممد  لخضري  السيد 
الجزائر   2222 الجزائر  عنوانه)ا( 

الجزائر.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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األمين  مممد  لخضري  السيد 
الجزائر   2222 الجزائر  عنوانه)ا( 

الجزائر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
أشت 2222 تمت رقم 22833255.
55I

PF EXPERTS

 CLEMENCE CONSULRING
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 CLEMENCE CONSULRING
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بكار ال4ابق 3 شقة 14 
باب دكالة - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CLEMENCE CONSULRING

.MAROC
تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خدمات تكنولوجيا املعلومات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مسلم تجزئة بكار ال4ابق 3 شقة 14 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 CLEMENCE الشركة 

حصة   CONSULTING SAS : 552

بقيمة 12 درهم للحصة .

 452  : ياسين  شها6  رخى  السيد 

حصة بقيمة 12 درهم للحصة .

 CLEMENCE الشركة 

بقيمة   CONSULTING SAS : 552

12 درهم.

 452  : ياسين  شها6  رخى  السيد 

بقيمة 12 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CLEMENCE الشركة 

CONSULTING SAS عنوانه)ا( 6 6- 

 BIS VILLA DES ENTREPRENEUR

42222 مراكش املغرب.

السيد رخى شها6 ياسين عنوانه)ا( 

كلمونت   6322 الير  سان  شارع   26

فرانو فرنسا 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رخى شها6 ياسين عنوانه)ا( 

كلمونت   6322 الير  سان  شارع   26

فرانو فرنسا 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138329.

56I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE NASSIRI ET FILS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسال6 

بلعربي الواد لحمر ، 52222، 

الرشيدية املغرب

STE NASSIRI ET FILS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو في رقم 

27 زنقة 16 تاركة الجديدة - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASSIRI ET FILS SARL
األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : قبو في رقم 
27 زنقة 16 تاركة الجديدة - 52222 

الرشيدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد نصيري : 332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 342  : الفاتح نصيري  السيد عبد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 332  : نصيري  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نصيري  مممد  السيد 
الزنقة 16 رقم 27 حي تاركة الجديدة 

52222 الرشيدية املغرب.
نصيري  الفاتح  عبد  السيد 
 27 رقم  البساتين  حما6  عنوانه)ا( 
الزنقة 16 حي تاركة الجديدة 52222 

الرشيدية املغرب.
نصيري  اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا( الزنقة 16 رقم 27 حي تاركة 

الجديدة 52222 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نصيري  مممد  السيد 
الزنقة 16 رقم 27 حي تاركة الجديدة 

52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27 يونيو 

2222 تمت رقم 817/2022.

57I

BUREAU ESSOUFYANI

AMI SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

AMI SECURITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة زنقة اخنيفرة رقم 79 مكرر 

الشقة رقم 22 - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECURITE
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األمن الخاص.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
79 مكرر  اخنيفرة رقم  زنقة  الوحدة 
العيون   72222  -  22 رقم  الشقة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : سيبويه  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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 522  : سبويه  دمبت  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سيبويه  امينة  السيدة 
املشور  ساحة  املالية  وزارة  مركب 

72222 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  سبويه  دمبت  السيدة 
 21 رقم  املشور  ساحة  املالية  مركب 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سيبويه  امينة  السيدة 
املشور  ساحة  املالية  وزارة  مركب 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2466/2022.
58I

PLATINIUM GLOB

MK BINAE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba

 residence massira bureaux
 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،

FES MAROC
MK BINAE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
باتريس لومومبا ريزيدنس مكاتب 
املسيرة ال4ابق الخامس رقم 14 

مدينة فاس الجديدة - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BINAE
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة.
شارع   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكاتب  ريزيدنس  لومومبا  باتريس 
 14 رقم  الخامس  ال4ابق  املسيرة 
مدينة فاس الجديدة - 32222 فاس 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 12.222  : املريزق  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 12.222  : املريزق  خالد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املريزق  خالد  السيد 
ق4عة االمل رقم 28 مكرر الصخيرات 

12252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املريزق  خالد  السيد 
ق4عة االمل رقم 28 مكرر الصخيرات 

12252 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 2938.
59I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AUTO-7ATACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس ال4ابق األول رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
AUTO-7ATACH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 

غنفا - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129321
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AUTO- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.7ATACH
موزع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ق4ع  الدرجات،  للسيارات،  مستورد 

الغيار و امللحقات..
شارع   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 

غنفا - 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الحداش  العشيري  الياس  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.
السيدة بوثينة العشيري الحداش 
درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحداش  العشيري  الياس  السيد 
دالين  غلبير  شارع   74 عنوانه)ا( 

934122 سان وين فرنسا.
السيدة بوثينة العشيري الحداش 
عنوانه)ا( شارع انفا مسترخوش رقم 

3 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحداش  العشيري  الياس  السيد 
دالين  غلبير  شارع   74 عنوانه)ا( 

934122 سان وين فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256226.
62I

PLATINIUM GLOB

FES ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue patrice lumumba

 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،

FES MAROC

FES ASSISTANCE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الحرية زنقة رقم 7 ممل 6 ج فاس - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43139

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 غبريل   26 في  املؤرخ 

ذات  شركة   FES ASSISTANCE

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحرية زنقة رقم 7 ممل 6 ج فاس - 

32222 فاس املغرب نتيجة للتوقف 

النهائي عن النشاط.

و عين:

و  علمي  والي  عالل  السيد)ة( 

حي   74 عمارة   12 الشقة  عنوانه)ا( 

فاس   32222 فاس  زواأة  النخيل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2222 ماي   12 بتاريخ 

الحرية زنقة رقم 7 ممل 6 ج فاس - 

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 12 ماي 2222 

تمت رقم 2298.

61I
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fiduciaire al hayat

NIDARI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc

NIDARI شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ابن 

ب4وطة رقم 11 ف، ال4ابق 

األر�سي،طريق ت4وان - 92272 

طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تغيير  تم   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 

املواد  »بيع  من  الشركة  نشاط 

الغذائية العامة« إلى »تمويل األموال، 

غداء الضرائب، الفاتورات،...«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8295.

62I

BUMACOF SARL

JONA FIL جونا فيل
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUMACOF SARL

355شارع مممد الخامس ال4ابق 
4رقم 57، 22322، الدار البيضاء 

اململكة املغربية

JONA FIL جونا فيل شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 

9طريق الجديدة ليساسفة - 22232 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JONA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

FIL جونا فيل.

أرض الشركة بإيجاز : - التصدير 

واإل ستيراد - صناعة الخيط.

كلم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

9طريق الجديدة ليساسفة - 22232 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

مممد  أزالني  الجامعي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مممد  أزالني  الجامعي  السيد 

الجديدة  طريق   9 كلم  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   22232 ليساسفة 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مممد  أزالني  الجامعي  السيد 

الجديدة  طريق   9 كلم  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   22232 ليساسفة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833671.

63I

ANNONCE LEGALE

KILLERMAN SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

KILLERMAN SOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
الياقوت و زنقة االرار 9 اقامة كاليز 
ال4ابق 4 الشقة 1 ء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 543851

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CHRISTIAN )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   PENICHOU 162
لفائدة  حصة   16.222 غصل  من 
 KHALED HAFFAD )ة(  السيد 

بتاريخ 22 يونيو 2222.
 HOUSNY )ة(  السيد  تفويت 
حصة   IHOUDIGUENE 172
 17.222 غصل  من  اجتماعية 
 KHALED )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

HAFFAD بتاريخ 22 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832181.

64I

CABINET IBOUYEN

STE TALINVEST

إعالن متعدد القرارات

CABINET IBOUYEN
 BUREAU 18 RUE 32

 ZERKTOUNI ، 90000، TANGER
MAROC

STE TALINVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
مممد السادس اقامة توليب بلوك 

رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61267

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
عمليات  عن  املصفي  تقرير  قراءة 
حساب  .فمص  النهائية  التصفية 
.ابراء  اعتمادها  و  النهائية  التصفية 
.التاكد  دمته  وابراء  املصفي  دمة 

باأالق التصفية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256329.
65I

NOBLACTION

TAKE ME TO MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 ال4ابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
 TAKE ME TO MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
مممد الخامس عمارة جكار شقة 33 

جليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAKE  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ME TO MARRAKECH
ممون   : بإيجاز  الشركة  أرض 

حفالت.
عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 
مممد الخامس عمارة جكار شقة 33 

جليز - 42222 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : زهراوي  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : بلكاهية  خلود  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهراوي  فيصل  السيد 
تاركة   182 رقم  املصمودي  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بلكاهية  خلود  السيدة 
تمناوت  تمصلوحت  الدريعات  دوار 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهراوي  فيصل  السيد 
تاركة   182 رقم  املصمودي  تجزئة 

42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بلكاهية  خلود  السيدة 
تمناوت  تمصلوحت  الدريعات  دوار 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2221 تمت رقم 123645.
66I

NOBLACTION

 SOUFIA GROUPE
INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 ال4ابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

 SOUFIA GROUPE
INFORMATIQUE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 

رقم 2 وردة 2/273 تجزئة صوفيا - 
42222 مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79363
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة   273/2 وردة   2 رقم  »ممل 
صوفيا - 42222 مراكش املغرب« إلى 
2 شارع عالل  6 عين حميدة  »عمارة 
ال4ابق  ب-165-   3 ممل  الفا�سي 

السفلي - 42222 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138386.
67I

monde servicecompta

viedall
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 329

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

viedall شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني ال4ابق االول 

الشقة رقم 1 الدارالبيضاء - 22252 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.viedall : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
العقاري واشغال البناء واالصالح .

64 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
االول  ال4ابق  املديوني  هللا  عبد 
الشقة رقم 1 الدارالبيضاء - 22252 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : عادل  الجامعي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  الجامعي  السيد 
عمارة  داريس  اقامة  الرباط  طريق 
 22582 السبع  عين   19 شقة   1

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  الجامعي  السيد 
عمارة  داريس  اقامة  الرباط  طريق 
 22582 السبع  عين   19 شقة   1

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832328.

68I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 EXPRESS اكسبريس بيتو
BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

EXPRESS BETON SARL
اكسبريس بيتو ش.6.6

شركة ممدودة املسؤولية رغسمالها 
2.822.222 درهم

املقر االجتماعي : 18كيلو متر طريق 
بوسكورة − الدار البيضاء

تمديد املوضوع االجتماعي

I/ طبقا ملحضر الجمع العا6 الغير 

 EXPRESS الشركة  لشركاء  العادي 

BETON ش.6.6 شركة ممدودة
املسؤولية ، رغسمالها 2.822.222 

تم   ،  2222 يونيو   27 بتاريخ   ، درهم 

ما يلي :

االجتماعي  املوضوع  تمديد   

لألنش4ة التالية: غداء غي خدمة نقل 

بضائع لصالحها غو لصالح الغير،

غو  الخاص  غس4ولها  بواس4ة 

املستأجر من عربات النقل.
القانون  من   3 البند  تعديل   

األسا�سي للشركة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  /تم   II

باملحكمة التجارية للدار البيضاء يو6 

22 يوليو 2222 تمت رقم 831923

بتعديل  التصريح  إيداع  تم   /  III

السجل التجاري بالدار البيضاء يو6 

22 يوليو 2222 تمت رقم 24649.
بمثابة إعالن

69I

ANNONCE LEGALE

SKY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

SKY NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 اقامة 

مبروكة ال4ابق 1 رقم 2 سيدي 

معروف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 524527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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خديجة  )ة(  السيد  تفويت 
برخوش 1.222 حصة اجتماعية من 
غصل 122.222 حصة لفائدة السيد 
)ة( عبد العزيز بشرا بتاريخ 26 يونيو 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833151.
72I

FLASH ECONOMIE

SUPERB IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUPERB IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي: 46شارع 
الزرق4وني ال4ابق 2 رقم 6 - 

الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء 

SUPERB IMMO
م4ور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقارات
 46  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  6 رقم   2 ال4ابق  الزرق4وني  شارع 

الدارالبيضاء
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي
 : اليعكوبي  عادل  ابراهيم  السيد 

252 حصة
السيد غمين نوة : 252 حصة 

 252  : وافق  الفتاح  عبد  السيد 
حصة 

 252  : الدشراوي  مممد  السيد 
حصة

املجموع 1222 حصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد ابراهيم عادل اليعكوبي 

السيد مممد الدشراوي 
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ 22 أشت 2222 

71I

FLASH ECONOMIE

 ADIL COSMETICS 
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ADIL COSMETICS COMPANY 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا بن ياسين عمارة بيليدون 
ال4ابق 5 رقم 5 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

441255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 يوليو   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ADIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETICS COMPANY
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتوزيع  تسويق   ، تجارة   ، تصدير   /

منتجات مستمضرات التجميل..
شارع   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
بيليدون  عمارة  ياسين  بن  هللا  عبد 
الدار   22222  -  5 رقم   5 ال4ابق 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : ناجح  امال  السيدة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عادل عاطف : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امال ناجح عنوانه)ا( رقم 
اململكة  ال4ائف   26515 ر ب   2536

العربية السعودية .
عنوانه)ا(  عاطف  عادل  السيد 
ال4ائف   26515 ب  ر   2536 رقم 

اململكة العربية السعودية .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امال ناجح عنوانه)ا( رقم 
اململكة  ال4ائف   26515 ر ب   2536

العربية السعودية 
عنوانه)ا(  عاطف  عادل  السيد 
ال4ائف   26515 ب  ر   2536 رقم 

اململكة العربية السعودية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2219 تمت رقم 23346.
72I

FLASH ECONOMIE

CASA HOSPITALITY
إعالن متعدد القرارات

CASA HOSPITALITY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
 رغسمالها: 122.222 درهم

مقرها االجتماعي:131 شارع انفا 
اقامة ازير -مكتب رقم 11 ب الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.421363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2222 :
كشف  حالة  على  املوافقة 
اإلدارة  قبل  من  املعد  الحساب 

مصدقة من الخبير-املحاسب ؛

املال  رغس  رفع  على  املوافقة 
بإصدار  درهم   122.222 بمقدار 
اسمية  بقيمة  جديد  حصة   1.222
122 درهم للحصة ، مكتتب بالكامل 

ومدفوع بالكامل عن طريق املقاصة 
السائل  الجاري  الحساب  مع 

والدائن للمساهم الوحيد ؛
بمقدار  املال  رغس  تخفيض   
1.222 حصة  122.222 درهم بإلغاء 
التي  املتراكمة  الخسائر  المتصاص 
تصل إلى 122.222 درهم بتخصيصها 

لحساب األرباح املحتجزة الذي 
إلى  املدين  رصيده  يصل 

122.539,18 درهم
تعديل الفصول 6 و 7 من النظا6 

األسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832413.
73I

FLASH ECONOMIE

GLENY
إعالن متعدد القرارات

GLENY
شركة املساهمة

 رغسمالها: 6.322.222 درهم
مقرها االجتماعي:131 شارع انفا 

اقامة ازير -مكتب رقم 11 ب الدار 
البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.416769

املشترك  العا6  الجمع  بمقت�سى 
املؤرخ بتاريخ 26 يونيو 2222 قرر:

للشركة  االجتماعي  املقر  -تمويل 
بينس  )زنقة  اليرموك  زنقة   28 إلى 
( - حي لونشون، الدار 

ً
باراسول سابقا

البيضاء
النظا6  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة 
بمبلغ  املال  رغس  -رفع 
21.222.222 درهم عن طريق إنشاء 
وإصدار 127.122 حصة جديدة أير 
حصة   122.922 و  للتجزئة  قابلة 
اسمية  بقيمة  للقسمة  قابلة  جديد 

122 درهم لكل منها ،
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 يتم دفعها بالكامل إما عن طريق 

طريق  عن  غو  النقدية  املساهمة 

السائلة  امل4البات  مع  التعويض 

واملستمقة. على الشركة.

بمبلغ  املال  رغس  تخفيض   -

 37.232 بإلغاء  درهم   7.322.222

 35.772 و  للتجزئة  قابلة  أير  حصة 

حصة قابلة للقسمة.

النظا6  من   6 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة 

ملجلس  الكاملة  الصالحيات  منح   

اإلدارة لتنفيذ القرارات املتعلقة برفع 

رغس املال.

 منح الصالحيات إلنجاز اإلجراءات 

القانونية.

يونيو   14 بتاريخ  اإلدارة  مجلس 

:2222

للسيد  الفردي  التنازل  -الحظ 

منى  والسيدة  اليعقوبي  مممد 

االشتراك  حقوق  عن  الديوري 

أيتة  السيدة  لصالح  التفضيلية 

الحلو؛

-الحظ االكتتاب في جميع األسهم 

 212.222 عددها  البالغ  الجديدة 

واملتعلقة بـ 127.122 سهم جديد أير 

قابل للتجزئة و 122.922 سهم جديد 

من امللكية العارية وحق االنتفاع ؛

من  النهائي  باالنتهاء  علما  -غحاط 

 21.222.222 بمبلغ  املال  رغس  رفع 

درهم.

لرغس  النهائي  التخفيض  -الحظ 

بإلغاء  7.322.222 درهم  البالغ  املال 

و  للتجزئة  قابل  أير  سهم   37.232

35.772 سهم قابل للقسمة.

من   6 الفصل  تعديل  الحظ 

النظا6 األسا�سي ؛

منح الصالحيات إلنجاز اإلجراءات 

القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833429.

74I

FLASH ECONOMIE

Gradus
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Gradus شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 

شارع ابراهيم الروداني اقامة الفتح 
ال4ابق 4 الشقة 12 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Gradus
مصور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

فوتوأرافي؛
األحداث ؛

غشرطة فيديو
تقديم الخدمة ؛

بيع معدات التصوير
استيراد و تصدير.

املشورة والدعم
إنشاء حملة إعالنية.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الفتح  اقامة  الروداني  ابراهيم  شارع 
12 - 22222 الدار  4 الشقة  ال4ابق 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد زهير الغمري : 1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغمري  زهير  السيد 
الصخور  روكس  الدكتور  زنقة   41
البيضاء  الدار   22222 السوداء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الغمري  زهير  السيد 
الصخور  روكس  الدكتور  زنقة   41
البيضاء  الدار   22222 السوداء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833422.
75I

G.MAO.CCF

 STE AL SHAMEL ARABIAN
TRADING

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE AL SHAMEL ARABIAN
TRADING شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
بوعبيد كواز والد ال4يب فاس دوار 
والد بوعبيد كواز والد ال4يب فاس 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SHAMEL ARABIAN TRADING

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املالبس الجاهزة +تصدير و استيراد 

الصلع.

عنوان املقر االجتماعي : دوار والد 

دوار  فاس  ال4يب  والد  كواز  بوعبيد 

فاس  ال4يب  والد  كواز  بوعبيد  والد 

32222 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قروط  هشا6  السيد 
شارع الكرامة 72 زنقة باماكو الزهور 

1 فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قروط  هشا6  السيد 
شارع الكرامة 72 زنقة باماكو الزهور 

1 فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3291.

76I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

ste info sud sarl au
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

ste info sud sarl au شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن برقم 32 تجزئة النور قصبة 

ايت يحي او عال تكريكرة - 53122 

غزرو املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. info sud sarl au

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اصالح و توزيع االجهزة املعلوماتية و 

املكتباتية .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

قصبة  النور  تجزئة   32 برقم  الكائن 

 53122  - تكريكرة  عال  او  يحي  ايت 

غزرو املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : مريم  عرباوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريم  عرباوي  السيدة 

إسبانيا 25 إسبانيا إسبانيا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مريم  عرباوي  السيدة 

إسبانيا 25 إسبانيا إسبانيا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   26 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 261.

77I

COG

املعدات العامة والتجارة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG

 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

املعدات العامة والتجارة شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة3 

ق4اع ا رقم 254 املنزل 34 مراكش 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : املعدات 

العامة والتجارة.

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و االشغال العامة .

عنوان املقر االجتماعي : املسيرة3 

مراكش   34 املنزل   254 رقم  ا  ق4اع 

42222 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تكرتي  حسن  السيد 

ورزازات  ترميكت  الجديد  تكمي 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تكرتي  حسن  السيد 

ورزازات  ترميكت  الجديد  تكمي 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 127811.

78I

FHF

SANDBOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

SANDBOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

باروديا ق4اع 9 اقامة ب رقم 1 حي 

الرياض - . الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANDBOX

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتشغيل  وإنتاج  وت4وير  وتصميم 

ونشر جميع غشكال اإلعالن واالتصال 

من خالل استخدا6 جميع الوسائط 

الرقمية.

وسائل  وتشغيل  وت4وير  إنشاء 

اإلعال6.

تنفيذ إدارة اإلعالنات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   1 رقم  ب  اقامة   9 ق4اع  باروديا 

الرياض - . الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 3.222  : اجن�سي   129 الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : الشركة اكلبس انفيست 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
انفيست  ل  ك  ن  س  الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجن�سي   129 الشركة 
الحسن  شارع   28 رقم  فيتا  تجزئة 
الرباط   . البيضاء  الدار  طريق  التاني 

املغرب.
انفيست  اكلبس  الشركة 
 3 ال4ابق  الحرية  زنقة   12 عنوانه)ا( 

شقة 5 . الدار البيضاء املغرب.
انفيست  ل  ك  ن  س  الشركة 
 3 ال4ابق  الحرية  زنقة   12 عنوانه)ا( 

شقة 5 . الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فتاح  منصف  السيد 
الدار   . صنهاجي  تجزئة   3 كاليفونيا 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 126997.
79I

FHF

ALVIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

ALVIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

شارل نيكول ال4ابق 7 مكتب 2 - . 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.263675

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رغسمالها  مبلغ   ALVIN

 17 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ساحة شارل نيكول ال4ابق 7 مكتب 

2 - . الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : 

عد6 وجود اي نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب 17 ساحة 

 2 مكتب   7 ال4ابق  نيكول  شارل 

املغرب . الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( احمد اقديم و عنوانه)ا( 
 . بولو  2 رقم29  زنقة  بكاطيل  تجزئة 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

 17  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

ساحة شارل نيكول ال4ابق 7 مكتب 

2 الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833462.

82I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

POP TRANSPORTS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 ال4ابق 

األول ت4وان ، 93222، ت4وان 

املغرب

POP TRANSPORTS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار الدكالي 
شارع الزرق4وني دار بنقريش املركز 

ت4وان - 93222 ت4وان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21967

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حميد بال6 522 
 1.222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة( منير الدكالي 

العزيزي بتاريخ 26 يوليو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   27 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1655.

81I

SPRACHINSTITUT GOETHE FES

 SPRACHINSTITUT GOETHE
FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

SPRACHINSTITUT GOETHE FES
 RUE BRAHIM ROUDANI N 6
 RESIDENCE ZOUBIDA 2EME
 ETAGE APT N5 FES ، 30000،

FES Maroc
 SPRACHINSTITUT GOETHE FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ابراهيم روداني رقم 6 إقامة زوبيدة 
ال4ابق التاني شقة 5 فاس - 32222 

فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52517

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2221 غبريل   22 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العسري حميد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 21 ماي 2221 

تمت رقم 2459.
82I

KAMA SERVICE

AGRO ESSALAM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة غميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
AGRO ESSALAM شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24 حي 
السال6 مجموعة L خميس الزمامرة 

- 24222 الزمامرة املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1219

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 L مجموعة  السال6  حي   24 »رقم 
الزمامرة   24222  - الزمامرة  خميس 
املغرب« إلى »املستودع الكائن ب رقم 
3412 دوار اوالد بن الشاوي الزمامرة 
سيدي بنور موضوع الرسم العقاري 
الزمامرة   24222  -  7061/44

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 152.
83I

MARASSI SEAFOOD

MARASSI SEAFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MARASSI SEAFOOD
 Bd Anfa Etage 6 157

 Appartement 61, Immeuble
 ،Racine d›anfa ، 20370

الدارالبيضاء املغرب

MARASSI SEAFOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لوت ر2 

37 و ر2 39 مارينا الدارالبضياء 

شارع املوحدين سيدي بليوط - 

22215 الدارالبضياء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.464913

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أزالن  مممد  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   7.222

8.252 حصة لفائدة السيد )ة( عالء 

عوض  اسماعيل  السيد  اسماعيل 

بتاريخ 15 يونيو 2222.

أزالن  مممد  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.252

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   8.252

مممد السيد عوض اسماعيل بتاريخ 

15 يونيو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833613.

84I

KAMA SERVICE

AGRO ESSALAM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة غميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب

AGRO ESSALAM شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24 حي 

السال6 مجموعة L خميس الزمامرة 

- 24222 الزمامرة املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.1219

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الواحد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية من  11.222 حصة  بغداد 

السيد  لفائدة  حصة   11.222 غصل 

يوليو   22 بتاريخ  بغداد  مممد  )ة( 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 152.

85I

KAMA SERVICE

AGRO ESSALAM

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة غميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب

AGRO ESSALAM شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24 حي 

السال6 مجموعة L خميس الزمامرة 

- 24222 الزمامرة املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1219

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( بغداد 

مممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 152.

86I

CABINET EL HAMMOUTI

PERSAN TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطو6 رقم 51 الناظور ، 

62222، الناظور املغرب
PERSAN TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران رقم 2395 سلوان - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERSAN TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الوطني والدولي للسلع لحساب الغير.

نقل األمتعة الغير املرفق لحساب 
الغير.

و  املعلوماتية  األجهزة  إستيراد 
و  املنزلية  اإللكتونية  التجهيزات 

األأراض املنزلية..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمران رقم 2395 سلوان - 62222 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : عاللي  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مممد عاللي عنوانه)ا( - - - 
غملانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العماري  مممد  السيد 
غنصار  بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 أشت 

2222 تمت رقم 3993.
87I

 MOGADOR مغادورمنجمنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

 ZENTRUM DER
 DEUTSCHEN SPRACHE

 IN ESSAOUIRA —
 PRIVATSPRACHSCHULE»

)SARL (AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مغادورمنجمنة سستـيم 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة رقم 12 ال4ابق األول التجزئة 

4 منازل دارال4الب 44122 
الصويرة شقة رقم 12 ال4ابق األول 
التجزئة 4 منازل دارال4الب 44122 
الصويرة، 44122، الصويرة املغرب
 ZENTRUM DER DEUTSCHEN
 SPRACHE IN ESSAOUIRA —

 PRIVATSPRACHSCHULE» SARL
AU)( شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتبان 
يقعان في ال4ابق الثاني رقم 23 

شارع العقبة التجزئة 5 الصويرة ، 
يسمى منار 6ـ6 ومنار 8ـ6 - 44222 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ZENTRUM DER DEUTSCHEN
 SPRACHE IN ESSAOUIRA
 PRIVATSPRACHSCHULE» SARL

. ((AU
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 
والتجاري  الخدماتي  تسيراالستغالل 

)مركز اللغات (
لإل  للتمضير  الدعم  دروس 

متمانات
مترجم.

مكتبان   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يقعان في ال4ابق الثاني رقم 23 شارع 
يسمى   ، الصويرة   5 التجزئة  العقبة 
منار 6ـ6 ومنار 8ـ6 - 44222 الصويرة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : برجعة  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برجعة  سفيان  السيد 
ايسيل 222 مراكش 42292 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برجعة  سفيان  السيد 
ايسيل 222 مراكش 42292 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 يوليو 

2222 تمت رقم 244.

88I
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شركة بن بريك االستشارية

MIRIAM HOUSE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 يوسفية الغربية 
الرباط ، 12222، الرباط املغرب
MIRIAM HOUSE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 

فارنسا الشقة 8 اكدال الرباط - 
12282 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MIRIAM HOUSE
و  وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستشار عقاري .
عنوان املقر االجتماعي : 45 شارع 
 - الرباط  اكدال   8 الشقة  فارنسا 

12282 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حرمي عبد العزيز : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  حرمي  السيد 
ابي  حي   33 الرقم   9 زنقة  عنوانه)ا( 

رقراق 12222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  حرمي  السيد 
ابي  حي   33 الرقم   9 زنقة  عنوانه)ا( 

رقراق 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 127228.
89I

LE PREMIER CONSEIL

 HOUDA EL RAHMAN
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 HOUDA EL RAHMAN

IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 
الثالث رقم 782 تجزئة النخيل 
مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HOUDA EL RAHMAN  :

.IMMOBILIER
*منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري

*مقاول إدارة الخدمات )الوساطة 

حامل املشاريع واقامة عالقات بين 

االتفاقات  لتمقيق  األشخاص 

التجارية(

إنشاءات  غو  غعمال  *مقاول 

مختلفة.

ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النخيل  تجزئة   782 رقم  الثالث 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة هدى بن الق4يب : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الق4يب  بن  هدى  السيدة 

119 ح ي  عنوانه)ا( بلوك ج3 الرقم 

6 12253 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الق4يب  بن  هدى  السيدة 

119 ح ي  عنوانه)ا( بلوك ج3 الرقم 

6 12253 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138368.

92I

LE PREMIER CONSEIL

 CLICK RIAD&SPA
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 CLICK RIAD&SPA MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56 حي 

عرصة املسفيوي - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLICK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.RIAD&SPA MARRAKECH

أرض الشركة بإيجاز : * استغالل 

بيت الضيافة غو رياض 

فنية  مهرجانات   ، عروض   *

)مقاول(

عالجات  و   SPAصحي *منتجع 

تجميلية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 42222  - املسفيوي  عرصة  حي   56

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد حداد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حداد  احمد  السيد 

تجزئة الزهور تاركة رقم 129 الش4ر 

1 تاركة 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حداد  احمد  السيد 

تجزئة الزهور تاركة رقم 129 الش4ر 

1 تاركة 42222 مراكش املغرب



15829 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138176.

91I

EURO ADVISORY

ELIMRANI CO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,82

 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

ELIMRANI CO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي شعالة 

- 62222 الناظور اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16637

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 يوليو   13 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ELIMRANI CO الوحيد  الشريك 

مبلغ رغسمالها 98.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجتماعي حي شعالة - 62222 

 : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  الناظور 

الشريك  قرار  عن  مبكرناتج  تمليل 

الوحيد .

و حدد مقر التصفية ب حي شعالة 

- 62222 الناظور اململكة املغربية. 

و عين:

و  العمراني  مممد  السيد)ة( 

االطر  رياض   25 ق4اع  عنوانه)ا( 

الرياض  حي   3 الشقة  ب  عمارة 

املغربية  اململكة  الرباط   12122

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 3963.
92I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Najat trav
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

Najat trav شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقد6 
جماعة سيدي املختار شيشاوة - 

41222 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Najat  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.trav
أرض الشركة بإيجاز : -1 مصلح 

ميكانيكي.
-2شراء وبيع ق4ع الغيار.

-3 تاجر.
-4 مقاول في األعمال واإلنشاءات 

املختلفة..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املختار  سيدي  جماعة  التقد6 

شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1222  : لحنين  شفيق  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لحنين  شفيق  السيد 
شيشاوة  املختار  سيدي  اإلداري  حي 

41222 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحنين  شفيق  السيد 
شيشاوة  املختار  سيدي  اإلداري  حي 

41222 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 298/2022.

93I

AMINE INIBA

 AL BAWABA IMMOBILIER
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

AMINE INIBA
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
 AL BAWABA IMMOBILIER

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

املدينة رقم 16 سيدي معروف - - 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 فبراير 2219

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي  حصص:  تفويت  رقم  قرار 
تفويت1222  قبول  مايلي:  على  ينص 
إلى  السيد عبد جفور  ملك  في  حصة 

السيدعبد الكريم التازي
الذي  مسير:  تعين  رقم  قرار 
جديد  مسير  تعين  مايلي:  على  ينص 

السيدعبد الكريم التازي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  ملك  في  حصة   1222

التازي
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
12222 رغسمال الشركة في ملك عبد 

الكريم التازي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832222.
94I

STE SMARISTA SARL

 STE SANABIL ASSAGYA
PLUS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE SMARISTA SARL
 RUE EL BOKHARI OLD

MOHAMED SALEM N 28, ES-
 SEMARA ، 72000، ESSEMARA

MAROC
 STE SANABIL ASSAGYA PLUS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني شارع املقاومة رقم 38 
السمارة - 72222 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SANABIL ASSAGYA PLUS SARL

.AU
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غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء و غشغال مختلفة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 38 رقم  املقاومة  شارع  الحسني 

السمارة - 72222 السمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممود اباه : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  اباه  مممود  السيد 
الحسني زنقة عمار بدون رقم السمارة 

72222 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  اباه  مممود  السيد 
الحسني زنقة عمار بدون رقم السمارة 

72222 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 25 أشت 

2222 تمت رقم 145/2022.
95I

ائتمانية الهدى

PHYTO MZAB
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الهدى
121 زنقة ابن خلدون برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
PHYTO MZAB شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي 72 
زنقة بلعسيلية درب الكرة بن احمد 

- 26252 بن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO MZAB

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

منتجات الصحة النباتية.

• تكاثر البذور.

ومواد  واألسمدة  البذور  تاجر   •

معالجة الصحة النباتية.

• تغليف البذور.

واملواد  املبيدات  صناعة   •

الكيماوية الزراعية األخرى

• استيراد و تصدير.

• التداول..

عنوان املقر االجتماعي : سفلي 72 

زنقة بلعسيلية درب الكرة بن احمد - 

26252 بن احمد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اليزيدي املص4فى : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املص4فى  اليزيدي  السيد 

عنوانه)ا( دوار شمام4ة واد نعناعبن 

احمد 26252 بن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املص4فى  اليزيدي  السيد 

عنوانه)ا( دوار شمام4ة واد نعناعبن 

احمد 26252 بن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببن احمد بتاريخ 24 أشت 

2222 تمت رقم 22/21.

96I

EURO ADVISORY

 CENTRE PERFECTION
 MATERNELLE ET SOUTIEN

SCOLAIRE - PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
 CENTRE PERFECTION

 MATERNELLE ET SOUTIEN
SCOLAIRE - PRIVE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 شارع 

جنرال امزيان الشقة رقم 2 - 62222 
الناظور اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24453

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE PERFECTION  :
 MATERNELLE ET SOUTIEN

.SCOLAIRE - PRIVE
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
التربوي  الدعم  مؤسسات  استغالل 
وغنش4ة  الخاصة  والحضانات 

الدعم.
عنوان املقر االجتماعي : 82 شارع 
جنرال امزيان الشقة رقم 2 - 62222 

الناظور اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : قسيتي  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قسيتي  حليمة  السيدة 
ب2  زنقة  براقة  بوطيب  اوالد  حي 
اململكة  الناظور   62222  214 رقم 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قسيتي  حليمة  السيدة 
حي اوالد بوطيب براقة زنقة ب2 رقم 
214 62222 الناظور اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 أشت 

2222 تمت رقم 3955.
97I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AMBIENTE LIMPIO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

AMBIENTE LIMPIO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

128حي النصر شيشاوة - 41222 
شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
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الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMBIENTE LIMPIO
فرز   1-  : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإعادة تدوير النفايات.
ال4رقي  النقل  في  -2مقاول 
الغير  الوطني لنقل البضائع لحساب 

وللحساب الخاص.
االستيراد  في  وسيط  -3تاجر 

والتصدير .
-4 تاجر..

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 41222  - شيشاوة  النصر  128حي 

شيشاوة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1222  : مومن  عدنان  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مومن  عدنان  السيد 
 41222 شيشاوة  املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مومن  عدنان  السيد 
 41222 شيشاوة  املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 299/2022.
98I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ميدي رانت خدمات 
MEDI›RENT SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

MEDI’RENT SERVICES SARL
ميدي رانت خدمات ش.6.6

شركة ممدودة املسؤولية رغسمالها 
122.222 درهم

املقر االجتماعي: حي بايارد رقم 322 
ال4ابق الثاني كيليز − مراكش

رفع رغسمال الشركة
الجمع  ممضر  بمقت�سى   /I
شركة  لشركاء  االستثنائي،  العا6 

MEDI’RENT SERVICES SARL
شركة   ، خدمات  رانت  ميدي 
رغسمالها   ، املسؤولية  ممدودة 
يونيو   14 بتاريخ   ، درهم   122.222

2222 ، تم
ما يلي :

قدره  بما  الشركة  رغسمال  رفع   
 822.222 إلى  لنقله  درهم   722.222

درهم مقابل مقاصة ديون
لفائدة  مستمقة  و  سائلة  ثابتة، 

الشركاء.
القانون  من   7 البند  تعديل   

األسا�سي للشركة.
بتعديل  التصريح  إيداع  /تم   .III
 21 يو6  بمراكش  التجاري  السجل 

يونيو 2222 تمت رقم 6818
بمثابة إعالن

99I

FDBM Consulting

سوداو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
سوداو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 1 

طريق الراشيدية - 54352 ميدلت 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سوداو.

األشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املختلفة غو البناء .

 1 كم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ميدلت   54352  - الراشيدية  طريق 

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : علي  باحماد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد لقسوت وليد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
كم  باحماد علي عنوانه)ا(  السيد 
ميدلت   54352 الراشيدية  طريق   1

املغرب .
السيد لقسوت وليد عنوانه)ا( 68 
ميدلت   54352 الربع  ايت  تازة  زنقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لقسوت وليد عنوانه)ا( 68 
ميدلت   54352 الربع  ايت  تازة  زنقة 

املغرب 
كم  باحماد علي عنوانه)ا(  السيد 
ميدلت   54352 الراشيدية  طريق   1

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 139.
122I

STE FIDMEK

ATWAB OUALILI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

ATWAB OUALILI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 1 
تعاونية سيدي عياد جماعة وليلي 

زرهون مكناس - 52353 موالي 
ادريس زرهون اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATWAB OUALILI
-تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفراش العا6
-تاجر املفروشات و املالبس

-استيراد تصدير.
ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 تعاونية سيدي عياد جماعة وليلي 
موالي   52353  - مكناس  زرهون 

ادريس زرهون اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ل4في الوردي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : الجامعي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوردي  ل4في  السيد 
حي خيبر زنقة ا رقم 29 موالي ادريس 
52353 موالي ادريس زرهون  زرهون 

اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  الجامعي  عادل  السيد 
وليلي  جماعة  عياد  سيدي  تعاونية 
زرهون مكناس 52353 موالي ادريس 

زرهون اململكة املغربية.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوردي  ل4في  السيد 

حي خيبر زنقة ا رقم 29 موالي ادريس 

52353 موالي ادريس زرهون  زرهون 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2826.

121I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

االنصاف سرفيس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH INVEST ET

BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة 

بوكار مكتب رقم 37 ال4ابق 2 جيليز 

، 42272، مراكش املغرب

االنصاف سرفيس شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

417 مع4ى هللا املحاميد - 42222 

مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62925

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 ماي   18 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - املحاميد  هللا  مع4ى   417 »رقم 

»الرقم  إلى  املغرب«  مراكش   42222

الشريفية  حداىق  التجزىة   57

 - تسل4انة  جماعة   26 الش4ر 

42265 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137646.

122I

STE FIDMEK

J-D-X PREXTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

J-D-X PREXTON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
املتواجد بدوار ايت الخماس ايت 

بوحيات سيدي سليمان مول كيفان 
مكناس 52122 مكناس اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 J-D-X  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PREXTON
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجبص
-اشغال متعددة للبناء.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ايت  الخماس  ايت  بدوار  املتواجد 
بوحيات سيدي سليمان مول كيفان 
اململكة  مكناس   52122 مكناس 

املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : الخم�سي  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : عبدالحق  املسكي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان الخم�سي عنوانه)ا( 
الجديدة  واد  بنسدهم  اوالد  دوار 
اململكة  مكناس   52122 مكناس 

املغربية.
عبدالحق  املسكي  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الشروق 65 طابق 2 
مسنانة طنجة 92242 طنجة اململكة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الخم�سي عنوانه)ا( 
الجديدة  واد  بنسدهم  اوالد  دوار 
اململكة  مكناس   52122 مكناس 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2825.

123I

COMPTAMAR EXPERTISE

JOJO PHONE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
JOJO PHONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
شهرزاد3 ، ال4ابق 5، رقم 22، 

النخيل - - البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.477643

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 122.222 من  الشركة  رغسمال  رفع 

درهم إلى 1.222.222 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  اإلجتماعي  املقر  تمويل 
اآلتي : ال4ابق األر�سي، رقم 2، عمارة 
17، تجزئة منازل امليمون، شارع عبد 

املومن، زنقة بشير لعلج ، البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع املقر اإلجتماعي للشركة بال4ابق 
تجزئة   ،17 عمارة   ،2 رقم  األر�سي، 
املومن،  عبد  شارع  امليمون،  منازل 

زنقة بشير لعلج، البيضاء
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ترتفع  جميل  جواد  السيد  مساهمة 

إلى مبلغ 1.222.222 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  تمديد  تم 
 ، درهم(  )مليون  درهم   1.222.222
آالف(  )عشرة   12.222 إلى  مقسم 
حصة بقيمة 122 درهم )مائة درهم( 
لكل منها ، ومخصصة بالكامل للسيد 

جواد جميل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833437.
124I

STE FIDMEK

CAFE AIT TOUZINE.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

CAFE AIT TOUZINE.MA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 21 ميدار 

ادريوش الناضور 62222 ميدار 
ادريوش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.



15833 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIT TOUZINE.MA
أرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

مقهى)ملك بار(.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسن الثاني رقم 21 ميدار ادريوش 
ادريوش  ميدار   62222 الناضور 

اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال اشقيق : 512 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 132  : السيد مممد امين اشقيق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد ر�سى اشقيق : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   122  : اشقيق  جاد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : اشقيق  يميى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اشقيق  جمال  السيد 
دوار افرني ادريوش الناضور 62253 

ادريوش اململكة املغربية.
اشقيق  امين  مممد  السيد 
ادريوش  افرني  دوار  عنوانه)ا( 
اململكة  ادريوش   62253 الناضور 

املغربية.
عنوانه)ا(  اشقيق  ر�سى  السيد 
دوار افرني ادريوش الناضور 62253 

ادريوش اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  اشقيق  جاد  السيد 
دوار افرني ادريوش الناضور 62253 

ادريوش اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  اشقيق  يميى  السيد 
دوار افرني ادريوش الناضور 62253 

ادريوش اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشقيق  جمال  السيد 
دوار افرني ادريوش الناضور 62253 

ادريوش اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 12 دجنبر 

2221 تمت رقم 139.

125I

FHF

A.H.I.A TIJARA
إعالن متعدد القرارات

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

A.H.I.A TIJARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

72 زاوية شارع شقائق النعمان و 

يعقوب املنصور ، حي الراحة - . 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.422111

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 24 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

لألسهم  األربعة  بالتمويالت  إقرار 

 122( غسهمه  جميع  نقل  التالية: 

مائة سهم( ، من قبل املحول السيد 

الجدد  الشركاء  إلى  بورزيق  نورالدين 

ادريس  للسيد   
ً
سهما  32  - التاليين: 

تقلي. - 24 سهًما للسيدة غمينة حبال. 

 - بورزيق.  هدى  للسيدة  سهًما   23  -

23 سهًما للسيدة آية بورزيق.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تمول الشركة من شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

املحدودة وتغيير الشكل.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

حسن  السيد  املسير  استقالة  قبول 

بورزيق.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إدريس  السيد  وحيد  مسير  تعيين 

تقلي.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تمديث النظا6 األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :1.6.7.32 رقم  بند 
للنظا6  كامل  تمديث  مايلي:  على 

األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833584.
126I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE DRIVEN FOOD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

STE DRIVEN FOOD شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد بلوك ف رقم 12 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DRIVEN FOOD
توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املشروبات 
املقهى 

امل4عم 

تنظيم الحفالت التقليدية .
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
 72222  -  12 رقم  ف  بلوك  رشيد 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

 1222  : الليلي  العالي  عبد  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العالي الليلي عنوانه)ا( 
ساحة الدشيرة شارع شكيب ارسالن 
عمارة 129 الشقة 4 العيون 72222 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي الليلي عنوانه)ا( 
ساحة الدشيرة شارع شكيب ارسالن 
عمارة 129 الشقة 4 العيون 72222 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2221 تمت رقم 1523/2022.
127I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

NIH CAR

إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

NIH CAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 84 
الوكالة 21 بلوك HE2 E رقم 438 

العيون - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29291

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليو 2222
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تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
مايلي: تم تعيين السيد مممد الغيث 
الى  اخر  كمسير  العينين  ماء  الشيخ 
ماء  الشيخ  فاضل  مممد  جانب 

العينين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 21: الذي ينص على مايلي: 
وعوهد التوقيع ألي من املسيرين فور 

ما حضر 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 3283/2022.

128I

QUALIFID - SARL AU 

 PRODUCTION DES
 TECHNOLOGIES

 INTELLIGENTES ET
 INGENIERIE INDUSTRIELLE

)(PT3I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب
 PRODUCTION DES

 TECHNOLOGIES
 INTELLIGENTES ET INGENIERIE
INDUSTRIELLE (PT3I( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي موطنة 
عند CASARAYA: زنقة هارون 

الرشيد إقامة الفردوس رقم 3 - 
14222 القني4رة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63639
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 فبراير   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :

واملعدات  اآلالت  تركيب 
الصناعية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 17 مارس 

2222 تمت رقم 92766.

129I

QUALIFID - SARL AU 

LEAN TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب

LEAN TRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
مهدية، مشروع التيسير، مجموعة 

 TSRA219A222 رقم 23 عمارة رقم
ال4ابق 4 شقة رقم 22 - 14222 

القني4رة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27135

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 فبراير   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«522.222 درهم« غي من »522.222 
درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 24 غبريل 

2222 تمت رقم 92938.

112I

QUALIFID - SARL AU 

SOSTRATS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب

SOSTRATS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
االستقالل - 14222 سيدي سليمان 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24511

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 غبريل   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 14222  - االستقالل  شارع   131»
»تجزئة  إلى  املغرب«  سليمان  سيدي 
سيدي   14222  -  394 رقم  مرجان 

سليمان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 13 

ماي 2222 تمت رقم 121.

111I

QUALIFID - SARL AU 

 ETABLISSEMANT
 FRERES BEN CHEIKH

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب

 ETABLISSEMANT FRERES BEN
CHEIKH DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
سيدي مممد - 14222 القني4رة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26115

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
اإلعال6  تم   2222 غبريل   21 في  املؤرخ 
الشيخ  بن  ابراهيم  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

فبراير   16 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
2222 بالشكل األتي :

الشيخ،  بن  فاطمة  .السيد)ة( 
1.255 حصة .

الشيخ،  بن  غمينة  السيد)ة( 
1.253 حصة .

السيد)ة( رقية بن الشيخ، 1.253 
حصة .

الشيخ،  بن  حديجة  السيد)ة( 
1.253 حصة .

السيد)ة( صالح الدين بن الشيخ 
، 2.126 حصة .

السيد)ة( عبد الحميد بن الشيخ 
، 2.126 حصة .

 574  ، الصافي  ياسين  السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 91296.

112I

QUALIFID - SARL AU 

AUTO ECOLE KONOZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب

AUTO ECOLE KONOZ شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1322 
ق4اع 32 تمديد غ ال4ابق 2 سيدي 

ال4يبي 14222 القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE KONOZ
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مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
لتعليم سياقة السيارات.

 1322  : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي   2 ال4ابق  غ  تمديد   32 ق4اع 

ال4يبي 14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   332  : فجي  حمزة  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 332  : السعدوني  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 342  : عبا�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة فجي عنوانه)ا( دوار 
غوالد انصر الشرقية الزمراني - سيدي 

ال4يبي 14222 القني4رة املغرب.
السعدوني  مممد  السيد 
الشرقية  انصر  غوالد  دوار  عنوانه)ا( 
 14222 ال4يبي  سيدي   - الزمراني 

القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  عبا�سي  ابراهيم  السيد 
9 زنقة غكنول شقة 1 حسان 12222 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة فجي عنوانه)ا( دوار 
غوالد انصر الشرقية الزمراني - سيدي 

ال4يبي 14222 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 26 يوليو 

2222 تمت رقم 92292.

113I

QUALIFID - SARL AU 

SIAF IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب

SIAF IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 6 و 4 
زنقة اليرموك مكتب رقم 5 - 14222 

القني4رة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44915

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   SIAF IMMOBILIER
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
4 زنقة اليرموك  6 و  اإلجتماعي بقعة 
القني4رة   14222  -  5 رقم  مكتب 

املغرب نتيجة ل : انعدا6 الجدوى.
بقعة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 -  5 رقم  مكتب  اليرموك  زنقة   4 و   6

14222 القني4رة املغرب. 
و عين:

و  خرماز  فتيمة  السيد)ة( 
الشرقية  الرامي  بئر   763 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  القني4رة   14222

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و ممل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : بقعة 6 و 4 زنقة 

اليرموك مكتب رقم 5 القني4رة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 28 يونيو 

2222 تمت رقم 91634.

114I

STE FIDMEK

ORITEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

ORITEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE DE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LA HARPE 27222 EVREUX.16 -

.27222 EVREUX FRANCE

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142721

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

2222 تقرر إنشاء  املؤرخ في 22 يناير 

التسمية  تمت  للشركة  تابع  فرع 

بالعنوان  الكائن  و   HOSTELCOM
32 شقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

اململكة  الرباط   12222  - حسان 

املغربية و املسير من طرف السيد)ة( 

يساري كريم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 766.

115I

fiduciaire amaali sarl 6.6.ائتمانية امعلي ش

RONAHI STAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire 6.6.ائتمانية امعلي ش

amaali sarl
رقم 31 ال4ابق االول شارع االما6 

البخاري ايراك بواركان اكادير ، 

82242، اكادير املغرب

RONAHI STAR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البعارير االولى زاوية سيدي ال4اهر - 

83242 تارودانت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RONAHI STAR
أرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 

و االشغال املختلفة .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البعارير االولى زاوية سيدي ال4اهر - 

83242 تارودانت املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد االبراهيم طالباني : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طالباني  االبراهيم  السيد 
 11 عمارة   19 رقم  شقة  عنوانه)ا( 
 44222 الجديدة  الصويرة  زقاق 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
طالباني  االبراهيم  السيد 
 11 عمارة   19 رقم  شقة  عنوانه)ا( 
 44222 الجديدة  الصويرة  زقاق 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 479.

116I

STE FIDMEK

BEAUHOPE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

BEAUHOPE شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سجلماسة س3 متجر 6 مكرر 

كاميليا مكناس 52222 مكناس 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 مارس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUHOPE

أرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

مقهى )ملك بار(.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكرر   6 متجر  س3  سجلماسة 

مكناس   52222 مكناس  كاميليا 

اململكة املغربية.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : جول  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جول  يوسف  السيد 
باء  االول  ال4ابق   71 الشقة  رقم 

مكناس   52222 مكناس   2 الغرفة 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جول  يوسف  السيد 
باء  االول  ال4ابق   71 الشقة  رقم 

مكناس   52222 مكناس   2 الغرفة 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2489.

117I

مستأمنة املتنبي للمماسبة

IJTIHAD PROJET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمماسبة

132 شارع املتنبي ال4ابق 2 ، 

23222، بني مالل املغرب

IJTIHAD PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

املتنبي 125 ال4ابق الثاني - 23222 

بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12329

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 

ذات  شركة   IJTIHAD PROJET

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

ال4ابق   125 املتنبي  شارع  اإلجتماعي 

املغرب  مالل  بني   23222  - الثاني 

نتيجة لعد6 القدرة على املنافسة.

و عين:

و  الزعري  طارق  السيد)ة( 

غوالد  غيوب  غوالد  دوار  عنوانه)ا( 

املغرب  مالل  بني   23452 غمبارك 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2222 يوليو   15 بتاريخ 

 23222  - الثاني  ال4ابق   125 املتنبي 

بني مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 29 يوليو 

2222 تمت رقم 713.

118I

ATLANTA CONSULTING

ZOYAK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING
 KM 12, ROUTE D›EL

 JADIDA PL N° 226 B, 2EME
 ETAGE LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ZOYAK IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 217 ابراهيم الروداني بر 
ولونجي ال4ابق االول رقم 3. - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZOYAK IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 
واشغال  البناء  اعمال  عقاري، 

متعددة وبيع وشراء األرا�سي..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بر  الروداني  ابراهيم   217 الفتح 
ولونجي ال4ابق االول رقم 3. - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
املجيدي  حبيبة  فدوى  السيدة 
درهم   52.222 بقيمة  حصة   522  :

للحصة .
 522  : العماري  عائشة  السيدة 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املجيدي  حبيبة  فدوى  السيدة 
عمارة  البمرية  الشرفات  عنوانه)ا( 
الدار   22222 بوعزة  دار   2 شقة   5

البيضاء املغرب.
السيدة عائشة العماري عنوانه)ا( 
سيدي   8 رقم   16 زنقة   2 مجموعة 
البيضاء  الدار   22222 جديد  مومن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجيدي  حبيبة  فدوى  السيدة 
عمارة  البمرية  الشرفات  عنوانه)ا( 
الدار   22222 بوعزة  دار   2 شقة   5

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833571.

119I

مستأمنة املتنبي للمماسبة

FILAHATI
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للمماسبة
132 شارع املتنبي ال4ابق 2 ، 

23222، بني مالل املغرب
FILAHATI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 166 شارع 

جيش امللكي - 23222 بني مالل 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6499
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
غلغى نشاط مدير الشركة بالعمولة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
توزيع  الشركة.تجارة/  نشاط  jتوسيع 
الزراعية/  واملواد  املنتجات  وتسويق 
الحيوانية  واألعالف  الحبوب  تجارة 

بتقسيط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
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بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الكهرباء بتقسيط/  املاء و  بائع لواز6 
املنتجات  وتسويق  تجارة/توزيع 
الحبوب  الزراعية/.تجارة  واملواد 

واألعالف الحيوانية بتقسيط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 728.

122I

MEDICAL SERVICES COMPANY

SOMJAR
إعالن متعدد القرارات

SOMJAR
 II ، 4 زنقة واد ز6 زاوية حسن
22352، الدارالبيضاء املغرب

SOMJAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4 زنقة واد 
ز6 زاوية حسن II - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.316257

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 12 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
و  حاملو  الرحمان  عبد  السيد  وفاة 
-حرية  الورثة  على  حصصه  توزيع 
حاملو-املهدي  -لينة  األومغاري 

الفياللي حاملو 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة ملدة أير  تعيين مسير جديد 

ممودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة :شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

حرية  كالتالي:  مقسم  درهم، 

األومغاري 12522درهم / لينة حاملو 

29222 درهم/املهدي الفياللي حاملو 

58322 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

كالتالي  مقسمة  الشركة  حصص 

بقيمة  حصة   125 األومغاري  حرية 

122 درهم للحصة /لينة حاملو 292 

للحصة/ درهم   122 بقيمة  حصة 

حصة   583 حاملو  الفياللي  ملهدي 

بقيمة 122 درهم للحصة 

على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

مسيرة  حاملو  لينة  تعيين  مايلي: 

جديدة للشركة ملدة أير ممودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832143.

121I

STE FSMC SARL AU

STE PREFA PERFECT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 28 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

STE PREFA PERFECT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
زنقة الناصري ميدلت - 54352 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PREFA PERFECT SARL
أرض الشركة بإيجاز : انتاج مواد 

البناء.
 16 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54352  - ميدلت  الناصري  زنقة 

ميدلت املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : البوزكري  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : زملاد.  حسن  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البوزكري  الحسن  السيد 
 62222 املغرب  الناظور  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب.
السيد حسن زملاد. عنوانه)ا( تنغير 

املغرب 54822 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوزكري  الحسن  السيد 
 62222 املغرب  الناظور  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب
السيد حسن زملاد عنوانه)ا( تنغير 

املغرب 54822 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 200/2022.

122I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

GAZON PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GAZON PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
الزرق4وني، ال4ابق التاسع رقم 

92، الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552369

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAZON PRO
مشتل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
شتالت  وإنتاج  والرعاية  التكاثر 
النباتات، االتجار في العشب والقيا6 

باعمال البستنة..
شارع   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  التاسع  ال4ابق  الزرق4وني، 
الدار   22222  - البيضاء  الدار   ،92

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 75  : انفست  ميالدية  الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   25  : بدير  وليد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
انفست  ميالدية  الشركة 
عنوانه)ا( 5 زنقة خليل متران، اقامة 
برجة  عين   2 رقم  ممل  ب  سل4ان 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  بدير  وليد  السيد 
بوسكورة   16 رقم   14 بلوك  االزدهار 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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حي  عنوانه)ا(  بدير  وليد  السيد 
بوسكورة   16 رقم   14 بلوك  االزدهار 

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب

 1 عنوانه)ا(  جميل  ياسين  السيد 
زنقة القب4ان تيريا طابق 5 شقة ب1 
البيضاء  الدار  تاشفين  شارع  زاوية 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 552369.

123I

ANDERSEN CONSULTING

 BUSINESS ADMIN 
SOLUTIONS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 BUSINESS ADMIN 

SOLUTIONS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

ابن زيدون اقامة مروسة الشقة رقم 

6 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122567

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
علوي  العربي  )ة(  السيد  تفويت 

اسماعيلي 522 حصة اجتماعية من 

غصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة( 

خليل نعمان بتاريخ 27 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256328.

124I

ANDERSEN CONSULTING

 BUSINESS ADMIN
SOLUTIONS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 BUSINESS ADMIN SOLUTIONS

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
ابن زيدون اقامة مروسة الشقة رقم 

6 - 92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122567

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( نعمان 

خليل كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256328.
125I

STE NIGRIPES

STE NIGRIPES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE NIGRIPES
رقم 9 مكتب سلمى 2 ال4ابق 

3 شارع مممد الخامس فاس ، 
32222، فاس املغرب

STE NIGRIPES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
9 مكتب سلمى 2 ال4ابق 3 شارع 

مممد الخامس فاس - 32222 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56565

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2222 أشت   24 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE NIGRIPES حل 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 2 سلمى  مكتب   9 رقم  اإلجتماعي 
ال4ابق 3 شارع مممد الخامس فاس 
- 32222 فاس املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة .
و عين:

السيد)ة( غحمد صو�سي علوي و 
عنوانه)ا( 97 تجزئة بنيس حي الراحة 
كمصفي  املغرب  فاس   32222 فاس 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 9 رقم  وفي   2222 أشت   24 بتاريخ 
مكتب سلمى 2 ال4ابق 3 شارع مممد 
الخامس فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3320/022.
126I

Audimi

NOVA SELECT
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

NOVA SELECT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
بوركون،زنقة جعفر بن حبيب ، 

إقامة املشرق الثاني ، ال4ابق األول 
، رقم 3 ، الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.377797

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 21 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير أرض الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تمويل املقر اإلجتماعي للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

زيادة رغس مال الشركة من 822.222 

إلى 1.522.222 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تصنيع   - هو:  الشركة  من  الغرض 

وتسويق املنتجات الزراعية واألسمدة 

السائلة والصلبة وغعالف الحيوانات. 

 - املزارع.  - حيازة واستئجار وتشغيل 

تصنيع واستيراد وتسويق الكيماويات 

إنتاج   - اآلفات.  ومبيدات  الزراعية 

والنباتات  املشاتل  في  النباتات 

املختبرية. - استيراد وتصدير األسمدة 

وبشكل   - الزراعية.  املنتجات  وجميع 

غو  التجارية  املعامالت  جميع   ، عا6 

الصناعية غو املالية غو األوراق املالية 

غو العقارات املتعلقة بشكل مباشر غو 

أير مباشر بموضوع الشركة ب4ريقة 

مماثلة غو ذات صلة.

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

في:  ثابت  للشركة  اإلجتماعي  املقر 

»شارع رحال املسكيني ، برج الياقوت 

، العمارة ب ، ال4ابق الثاني ، رقم 4 ، 

)مكتب رقم 8( ، الدار البيضاء«

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد  يساهم  النقدية:  املساهمة 

بمبلغ  الشركة  في   
ً
نقدا العميري  منير 

1.522.222 درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1.522.222 الشركة  مال  رغس  يبلغ 

 15222 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 

 ، للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكتتبة 

السيد  الوحيد  للمساهم  ومخصصة 

منير العميري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833724.

127I
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مكتب االستشارات واملحاسبة

 TOTAL PRODUCTION

MULTIMEDIA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11222، 

سال املغرب

 TOTAL PRODUCTION

MULTIMEDIA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53, 

سكتور 12, حي السال6 إضافي, - 

11232 سال املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمويل  تم   2222 ماي   29 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السال6  حي   ,12 سكتور   ,53 »رقم 

إلى  املغرب«  سال   11232  - إضافي, 
سال   ,86 رقم  احصين,  هالل,  »اوالد 

الجديدة  سال   11122  - الجديدة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2222 تمت رقم 39212.

128I

F.C.G.E

الراعي للترويض الطبي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.23, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

الراعي للترويض ال4بي شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
112 بلوك س واحة سيدي براهيم 
بلعكيد مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76177

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 ماي   27 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيدي  واحة  س  بلوك   112 »رقم 
 42222  - مراكش  بلعكيد  براهيم 
ك   564 »رقم  إلى  املغرب«  مراكش 
ش4ر 7 تمنصورت مراكش - 42222 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138364.

129I

F.C.G.E

 LE PANIER DE
MADEMOISELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.23, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

 LE PANIER DE MADEMOISELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57 
زنقة موريتانيا ص ب 2629 جليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89841

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
2221 تم تمويل  15 شتنبر  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ب  ص  موريتانيا  زنقة   57 »رقم 
2629 جليز مراكش - 42222 مراكش 
عمارة  سفلي  »ممل  إلى  املغرب« 
 - مراكش  جليز  نونبر   16 ساحة  ب2 

42222 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137226.
132I

zakaria gestion snc 

EL KASBAOUI IMPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

EL KASBAOUI IMPORT شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 717 
حي السعادة ودادية ياسمينة 

الخميسات - 15222 الخميسات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KASBAOUI IMPORT
أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير
بيع ق4ع أيار السيارات املستعملة

717 حي   : عنوان املقر االجتماعي 
السعادة ودادية ياسمينة الخميسات 

- 15222 الخميسات املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  القصباوي  السيد 
ودادية  السعادة  حي  عنوانه)ا( 
 15222 الخميسات  ياسمينة 

الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نور  القصباوي  السيد 
ودادية  السعادة  حي  عنوانه)ا( 
 15222 الخميسات  ياسمينة 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 512.
131I

الشتيوي ادريس

 Sté ABDELLATIF WESTERN
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء 6/غ زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
 Sté ABDELLATIF WESTERN
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي صيار 
بوجناح سوق ال4لبة القصر بجير - 

92152 القصر الكبير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.425

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 غبريل   12 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Sté ABDELLATIF الوحيد  الشريك 
مبلغ   WESTERN SARL-AU
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي صيار بوجناح سوق 
ال4لبة القصر بجير - 92152 القصر 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الكبير 

النشاط.
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صيار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بوجناح سوق ال4لبة القصر بجير - 

92152 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

والد  الل4يف  عبد  السيد)ة( 
فاطمة  لال  شارع  عنوانه)ا(  و  شيبة 
القصر   92152  117 رقم  األندلسية 

الكبير املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 عند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
صيار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
بجير  القصر  ال4لبة  سوق  بوجناح 

القصر الكبير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 181.
132I

FIDUCIAIRE RICH

BIDOUANI LHOUSSAIN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
BIDOUANI LHOUSSAIN شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 KSAR وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MZIZEL, C/R MZIZEL RICH,
MIDELT - 52422 الريش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8659
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2222 يوليو   18 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 BIDOUANI الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ   LHOUSSAIN
مقرها  وعنوان  درهم   42.222
 KSAR MZIZEL, C/R اإلجتماعي 
 MZIZEL RICH, MIDELT - 52422

-صعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  الريش 
مالية.

 KSAR ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 MZIZEL, C/R MZIZEL RICH,

MIDELT - 52422 الريش املغرب. 
و عين:

و  الحسين  بدواني  السيد)ة( 
 23 االزدهار   29 املحاميد  عنوانه)ا( 
عمارة 12 شقة 21 اسكجور مراكش 
)ة(  املغرب كمصفي  42222 مراكش 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 747.

133I

WINIUM Expertوينيو6 إكسبير

ARTELIER GALLERY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WINIUM Expertوينيو6 إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 42222، مراكش 

املغرب
ARTELIER GALLERY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 تجزئة 

حسنية جليز - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7222
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 ماي   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
التازي  ياسمين  )ة(  السيد  تفويت 
222 حصة اجتماعية من غصل 522 
كريستين  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

لوفنجر بتاريخ 13 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137224.
134I

aice compta

AB LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AB LIGHTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 ال4ابق 5 
رقم 22 النخيل البيضاء 22372 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LIGHTING
التصدير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واإلستراد
التجارة في معدات الكهربائية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سمية إقامة شهرزاد 3 ال4ابق 5 رقم 
22 النخيل البيضاء 22372 البيضاء 

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اعليبات  عبدالعالي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : ابراهيم  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اعليبات  عبدالعالي  السيد 

 1 ط  بير�سي  ممر   87 عنوانه)ا( 

الرمي4اج 22252 البيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  ابراهيم  مممد  السيد 

سيدي   25 شقة   2 عمارة   2 نهضة 

مومن 22422 البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اعليبات  عبدالعالي  السيد 

 1 ط  بير�سي  ممر   87 عنوانه)ا( 

الرمي4اج 22252 البيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  ابراهيم  مممد  السيد 

سيدي   25 شقة   2 عمارة   2 نهضة 

مومن 22422 البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833378.

135I

aice compta

LA PERLE COMMERCIALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

LA PERLE COMMERCIALE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 ال4ابق 5 

رقم 22 النخيل البيضاء 22372 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PERLE COMMERCIALE

التصدير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واإلستراد

التجارة في معدات الكهربائية .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سمية إقامة شهرزاد 3 ال4ابق 5 رقم 

22 النخيل البيضاء 22372 البيضاء 

املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : اعليبات  عبدالعالي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : ابراهيم  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اعليبات  عبدالعالي  السيد 

 1 ط  بير�سي  ممر   87 عنوانه)ا( 

الرمي4اج 22252 البيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  ابراهيم  مممد  السيد 

سيدي   25 شقة   2 عمارة   2 نهضة 

مومن 22422 البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اعليبات  عبدالعالي  السيد 

 1 ط  بير�سي  ممر   87 عنوانه)ا( 

الرمي4اج 22252 البيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  ابراهيم  مممد  السيد 

سيدي   25 شقة   2 عمارة   2 نهضة 

مومن 22422 البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833376.

136I

aice compta

DEJA VU FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DEJA VU FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 ال4ابق 4 الشقة رقم 11 

البيضاء 22222 البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DEJA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VU FOOD

أرض الشركة بإيجاز : م4عم.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلميمة 

 11 رقم  الشقة   4 ال4ابق   653

البيضاء 22222 البيضاء املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مممد رشدي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : رشدي  كريم  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشدي  مممد  السيد 

الرمي4اج  الرجاء  حي  االسد  ممر   51

22252 البيضاء املغرب .

عنوانه)ا(  رشدي  كريم  السيد 

بلجيكا 1299 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشدي  مممد  السيد 

الرمي4اج  الرجاء  حي  االسد  ممر   51

22252 البيضاء املغرب 

عنوانه)ا(  رشدي  كريم  السيد 

بلجيكا 1299 بلجيكا بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833381.

137I

jamal ait hommad

كافي اب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

كافي اب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي الحاج العربي رقم 86 سيدي 

قاسم 16222 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 29243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كافي اب.

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مقهى.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

86 سيدي  سيدي الحاج العربي رقم 

قاسم 16222 سيدي قاسم مغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : انس  بوكيلي  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : التقي مممد  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انس  بوكيلي  السيد 
دوار اضريد الشبانات زيرارة 16222 

سيدي قاسم مغرب.
عنوانه)ا(  مممد  التقي  السيد 
827 16222 سيدي  حي جوهرة رقم 

قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  انس  بوكيلي  السيد 
دوار اضريد الشبانات زيرارة 16222 

سيدي قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تمت رقم -.

138I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

«TIRSS TRAVAUX» 
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب
 «TIRSS TRAVAUX« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حـي مـوالي 

رشيـد، بلـوكE رقــم 5، ممــل 1، 
العيـون - - 72222 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2222
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تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
السيـد  •استقـالـة  مايلي:  على 
 Constantino Joaquin CARNERO
كمسير  منصبـه  من   JIMENEZ
)Cogérant( للشـركــة. •تعييـن السيـد 
للشـركــة.  وحيـد  كمسير  غزرقـي  بـاب 
الـوحيـد  بالتـوقيـع  الشـركـة  •تلتــز6 

للسيـد بـاب غزرقـي. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
غزرقـي  بـاب  السيـد  تعييـن  مايلي: 
كمسير وحيـد للشـركــة وتلتــز6 الشـركـة 

بالتـوقيـع الـوحيـد للسيـد بـاب غزرقـي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2357.
139I

trust economic life

lamane solama
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

trust economic life
املسار رقم 47 ال4ابق االل شقة 2 
مراكش ، 42122، مراكش املغرب

lamane solama شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تاركة 

زداأية رقم 25 مراكش - 42222 
مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5167
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2222 يوليو   27 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 lamane« إلى   »lamane solama»

. «developpement
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 6552.
142I

BEST INFO TECH

BEST INFO TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST INFO TECH

 32BD RAHAL EL MESKINI

 ETG 2 APPT 5، 70000،

CASABLANCA MAROC

BEST INFO TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 32BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RAHAL EL MESKINI ETG 2 APPT

5 72222 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

529857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFO TECH

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 INFORMATIQUE_ MARCHAND

.DE MATERIEL

 32BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 RAHAL EL MESKINI ETG 2

 APPT 5 72222 CASABLANCA

.MAROC

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 DADDA KAOUTAR : السيدة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 FATHALLAH IMANE : السيدة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 DADDA KAOUTAR السيدة 
 AMAL 2 RUE 12 عنوانه)ا( 
 N°78 BERNOUSSI 22622

.CASABLANCA MAROC
 FATHALLAH IMANE السيدة 
 RES AHLAM GH2 IMM )عنوانه)ا
 12 APPT 14 AHL LOGHLAM

.29642 CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 DADDA KAOUTAR السيدة 
 AMAL 2 RUE 12 عنوانه)ا( 
 N°78 BERNOUSSI 22622

CASABLANCA MAROC
 FATHALLAH IMANE السيدة 
 RES AHLAM GH2 IMM )عنوانه)ا
 12 APPT 14 AHL LOGHLAM

29642 CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2222 تمت رقم 3127.
141I

حسا6 الدين

بروكو تمود
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

حسا6 الدين
شارع بن عبد الرحمان ال4ابق االول 

رقم 1 قرب صيدلية باب التوت ، 
93222، ت4وان املغرب

بروكو تمود شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
امل4ار عمارة 31 مكتب رقم 2 ت4وان 

93222 ت4وان املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94429

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 دجنبر 2218 تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  مكتب   31 عمارة  امل4ار  »تجزئة 
املغرب«  ت4وان   93222 ت4وان   2
اقامة  من  الثاني  بال4ابق  »شقة  إلى 

بلوك  السادس  الكائنة بشارع مممد 
طنجة   92222 طنجة   24 رقم   c

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2219 تمت رقم 467.
142I

ائتمانية حلب لالستشارة

STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية حلب لالستشارة
44 زنقة عمر بن الخ4اب. برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
 STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 
2 الرقم 2 تجزئة النور - 21622 

برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14463

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 أشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
صالح  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
الحاج ق4بي بتاريخ 24 أشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   25 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 781.
143I

RISSANI TRADING

ATM BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATM BUILDING 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي:
77 زنقة مممد سميمة ال4ابق 12 

رقم 57 الدارالبيضاء
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

542889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها:

ATM BUILDING

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

)سيراميك،  البناء  مواد  وتصدير 

صحي،

البالط ، إلخ

املفروشات  وتصدير  استيراد 

واملعدات للعقارات املبنية،

الترويج العقاري؛

عمل جميع املهن؛

تسويق جميع مواد البناء

املفروشات  وتصدير  استيراد 

واملعدات للعقارات املبنية،

الترويج العقاري؛

عمل جميع املهن؛

تسويق جميع مواد البناء
77 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

مممد سميمة ال4ابق 12 رقم 57 

الدارالبيضاء

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي

 332  : السيد أيتي مممد مامون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة

122 حصة   : امين  بلخيري  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة

السيد بلخيري يونس : 112 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة

 112  : اسماء  بلخيري  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة

حصة   332  : وشاني  طه  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء

السيد أيتي مممد مامون عنوانه 

الدار  كاليفونيا   1 رقم  كوتر  تجزئة 

البيضاء  الدار   22222 البيصاء 

املغرب

السيد بلخيري امين عنوانه تجزئة 
شاه 4 رقم 2 كاليفونيا الدار البيصاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

عنوانه  يونس  بلخيري  السيد 
الدار  كاليفونيا   2 رقم   4 شاه  تجزئة 

البيضاء  الدار   22222 البيصاء 

املغرب

عنوانها  اسماء  بلخيري  السيدة 
الدار  كاليفونيا   2 رقم   4 شاه  تجزئة 

البيضاء  الدار   22222 البيصاء 

املغرب

تجزئة  عنوانه  وشاني  طه  السيد 

مراكش  تاركة   32 رقم  الزداأية 

32222 مراكش املغرب

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

السيد أيتي مممد مامون عنوانه 

الدار  كاليفونيا   1 رقم  كوتر  تجزئة 

البيضاء  الدار   22222 البيصاء 

املغرب

السيد بلخيري امين عنوانه تجزئة 
شاه 4 رقم 2 كاليفونيا الدار البيصاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

تجزئة  عنوانه  وشاني  طه  السيد 

مراكش  تاركة   32 رقم  الزداأية 

32222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم 16552.

144I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

2SIE 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب

 2SIE شركة ذات مسؤولية

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

حفيظة رقم 82 الشقة 22 مرجان 

2 - 5252 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32977

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يوليو   19 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة   2SIE

رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 82 رقم  حفيظة  تجزئة  اإلجتماعي 

الشقة 22 مرجان 2 - 5252 مكناس 

املغرب نتيجة اللتصفية النهائية.

و عين:

و  بوسحابي  سالم  السيد)ة( 

 82 رقم  حفيظة  تجزئة  عنوانه)ا( 

الشقة 22 مرجان 2 52252 مكناس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2222 يوليو   21 بتاريخ 

مرجان   22 الشقة   82 رقم  حفيظة 

2 - 52252 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 551.

145I

ائتمانية »مكتب الدراسات كنتوس« ش.ذ.6.6 

»مكتب معتمد من طرف الدولة«

RAM CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية »مكتب الدراسات كنتوس« 

ش.ذ.6.6 »مكتب معتمد من طرف 

الدولة«

13، زنقة واد زيز، رقم 4، غكدال ، 

12292، الرباط املغرب

RAM CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، زنقة 

غوالد بوزيري، شارع بئر قاسم،

السوي�سي. - 12172 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99925

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   RAM CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
غوالد  زنقة   ،26 اإلجتماعي  مقرها 
السوي�سي.  قاسم،  بئر  شارع  بوزيري، 
 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   12172  -
رغسمال  فاق  الذي  التراكمي  العجز 

الشركة.
 ،26 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قاسم،  بئر  شارع  بوزيري،  غوالد  زنقة 

السوي�سي. - 12172 الرباط املغرب. 
و عين:

و  العبادي  زهير  السيد)ة( 
بوزيري،  غوالد  زنقة   ،26 عنوانه)ا( 
 12172 السوي�سي  قاسم،  بئر  شارع 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
 ،26  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
قاسم،  بئر  شارع  بوزيري،  غوالد  زنقة 

السوي�سي، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 126877.
146I

LEADER FINANCE

PEPINIERE ADDAMANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE N° 2 IMM 522 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC
PEPINIERE ADDAMANA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ملينات 
ملزوضية شيشاوة - 41222 شيشاوة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PEPINIERE ADDAMANA
أرض الشركة بإيجاز : منبت.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 41222  - شيشاوة  ملزوضية  ملينات 

شيشاوة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
اجديوي  مممد  سيدي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.
السيد زكرياء اكنيون : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اجديوي  مممد  سيدي  السيد 
اعيش  بن  علي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
 42222 مراكش  سعادة  املراب4ين 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اكنيون  زكرياء  السيد 
العين  راس  الني  اوالد  ال4لوح  دوار 
 43152 جرير  ابن  بوعثمان  سيدي 

ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اجديوي  مممد  سيدي  السيد 
اعيش  بن  علي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
 42222 مراكش  سعادة  املراب4ين 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  اكنيون  زكرياء  السيد 
العين  راس  الني  اوالد  ال4لوح  دوار 
 43152 جرير  ابن  بوعثمان  سيدي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 302/2022.
147I

fiducinfo sarlau

MAFRICA GLOBAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
MAFRICA GLOBAL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

14 مركز االعمال مالي اسماعين 
املن4قة الصناعية سيدي أانم 
مراكش - 42112 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAFRICA GLOBAL
أرض الشركة بإيجاز : • تاجر غو 

وسيط استيراد وتصدير.
• استيراد اآلالت الصناعية.

• تصدير املنتجات التقليدية..
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
اسماعين  مالي  االعمال  مركز   14
أانم  سيدي  الصناعية  املن4قة 

مراكش - 42112 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 42.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 422  : مممد  بنعريبة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بنعريبة مممد عنوانه)ا(  السيدة 
هونسالو   wc1b املتمدة  اململكة 

اململكة املتمدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنعريبة مممد عنوانه)ا(  السيدة 
هونسالو   wc1b املتمدة  اململكة 

اململكة املتمدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138191.
148I

LA VIE FISCALE

PRADORIENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 60000، OUJDA MAROC
PRADORIENT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 
مرين عمارة لعلج ال4ابق الثاني رقم 

15 - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRADORIENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
: زنقة بني  عنوان املقر االجتماعي 
الثاني رقم  ال4ابق  لعلج  مرين عمارة 

15 - 62222 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد صبار مممد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صبار مممد عنوانه)ا( حي 
 62222 28 االندلس زنقة الحج رقم 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صبار مممد عنوانه)ا( حي 
 62222 28 االندلس زنقة الحج رقم 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1129.
149I

TOUBKAL INVEST

BNY 45
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

BNY 45 شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
االعمال توبقال طابق االول رقم 6 

شارع خالد بن الوليد جيليز - 42222 
مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

116491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BNY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.45

تاجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشقق املفروشة.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 6 رقم  االول  طابق  توبقال  االعمال 

شارع خالد بن الوليد جيليز - 42222 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : دلول  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان دلول عنوانه)ا( 49 

طريق ارلونيز 45732 سانت بنوا لوار 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان دلول عنوانه)ا( 49 

طريق ارلونيز 45732 سانت بنوا لوار 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2221 تمت رقم 125515.

152I

ائتمانية حلب لالستشارة

STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية حلب لالستشارة
44 زنقة عمر بن الخ4اب. برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
 STE EL HAJ QOTBI LILIIMAR

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق2 
الرقم2 تجزئة النور - 21622 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14463

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 أشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ق4بي  الحاج  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
صالح مممد بتاريخ 24 أشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   25 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 781.
151I

DR CONSEIL

IEN CASA ECO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc

IEN CASA ECO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ديار النور 4 عمارة 31 الرقم 35 دار 
بوعزة الدار البيضاء - 27223 الدار 

لبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.516275
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2221 دجنبر   13 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 IEN CASA الوحيد  الشريك  ذات 
122.222 درهم  ECO مبلغ رغسمالها 
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ديار 
النور 4 عمارة 31 الرقم 35 دار بوعزة 
الدار البيضاء - 27223 الدار لبيضاء 
املغرب نتيجة ل : حل الشركة املبكر 

للتوقف التا6 عن النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ديار النور 4 عمارة 31 الرقم 35 دار 
بوعزة الدار البيضاء - 27223 الدار 

لبيضاء املغرب. 
و عين:

و  غخالقي  بنغازي  نابغ  السيد)ة( 
عنوانه)ا( إقامة اإلزدهار 2 عمارة 19 
16 ال4ابق التاني حد السوالم  شقة 
املغرب  برشيد   26422 برشيد 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم 17924.
152I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE Mallorca clean SARL
AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72222، السمارة املغرب

 STE Mallorca clean SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي بلوك باء رقم 238 السمارة 

- 72222 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Mallorca clean SARL AU

اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التنظيف اعمال مختلفة .

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الصناعي بلوك باء رقم 238 السمارة 

- 72222 السمارة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : سناد  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سناد  اشرف  السيد 

 238 رقم  باء  بلوك  الصناعي  الحي 

السمارة 72222 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سناد  اشرف  السيد 

 238 رقم  باء  بلوك  الصناعي  الحي 

السمارة 72222 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ 28 أشت 

2222 تمت رقم 146/2022.

153I
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PCS

VICTUS
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

PCS
 lot.lina sidi maarouf 259, ,259
 lot.lina sidi maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
VICTUS »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 259, 
 lotissement lina 1ère étage sidi

 maarouf 22282 Casablanca
.Maroc

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.482679
اإلداري  العا6  الجمع  إطار  في 

املؤرخ في 21 ماي 2221
 EL HALFI السيد  تعيين  تقرر 

HICHAM
شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

 VICTUS
بتاريخ: 21 ماي 2221

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
président du CA :فيما يلي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2221 تمت رقم 785431.

154I

TT COMPTABILITE

ISRAE ORIENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TT COMPTABILITE
 IMMFTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ISRAE ORIENT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
العونية تجزئة بورسعيد رقم 27 - 

62222 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ISRAE ORIENT حل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
 -  27 رقم  بورسعيد  تجزئة  العونية 
لغياب  نتيجة  املغرب  وجدة   62222

النشاط.
و عين:

و  حوري  بنيونس  السيد)ة( 
تجزئة  التمرير  شارع  عنوانه)ا( 
وجدة   62222  61 رقم   2 البستان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
طريق  وفي   2222 يونيو   27 بتاريخ 
 -  27 رقم  بورسعيد  تجزئة  العونية 

62222 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1124.

155I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

 AUTO ECOLE AFRA
DRAIVER

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 ال4ابق 2 رقم 341 شارع 
املغرب العربي حي الوحدة ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
 AUTO ECOLE AFRA DRAIVER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
2 شارع مممد الخامس رقم 12 حي 
تصومعت - 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 ماي   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE AFRA DRAIVER

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لتعليم سياقة السيارات.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

حي   12 رقم  الخامس  مممد  شارع   2

تصومعت - 45222 ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : مسكين  عفراء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسكين  عفراء  السيدة 

ورزازات   45222 فضراكو6  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مسكين  عفراء  السيدة 

حي فضراكو6 45222 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بتاريخ  بورزازات  االبتدائية 

رقم -.

156I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

AMANPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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
AMANPROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي 
رقم 19 شارع االخوة حي الحسني 

طريق عين الشقف فاس - 32222 
فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39115
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   AMANPROMO
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
شارع   19 رقم  السفلي  اإلجتماعي 
عين  طريق  الحسني  حي  االخوة 
الشقف فاس - 32222 فاس املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
السفلي  التصفية ب  و حدد مقر 
الحسني  حي  االخوة  شارع   19 رقم 
 32222  - فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب. 
و عين:

مممد  علوي  الحروني  السيد)ة( 
شارع  الدين  تقي  اقامة  عنوانه)ا(  و 
1 طريق صفرو فاس  الوفاء  أزة حي 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3337.
157I

fam consulting

SWEET CAFE CREPERIE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

SWEET CAFE CREPERIE شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3.4 عمارة 
122 د دار سعادة مراك - 42222 

مراكش املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2221 تم تعيين  28 غكتوبر  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( شاري 

مريم كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2221 تمت رقم 129486.
158I

LA VIE FISCALE

YOUPAD CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°25

، 60000، OUJDA MAROC
YOUPAD CLUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مرين عمارة لعلج ال4ابق الثاني رقم 
15 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUPAD CLUB

نادي   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متعدد الرياضات
: زنقة بني  عنوان املقر االجتماعي 

الثاني رقم  ال4ابق  لعلج  مرين عمارة 

15 - 62222 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : يوسف  بنمو�سى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : اسراء  بنمو�سى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنمو�سى يوسف عنوانه)ا( 

شارع الحسن الثاني رقم 122 62222 

وجدة املغرب.

السيدة بنمو�سى اسراء عنوانه)ا( 

شارع الحسن الثاني رقم 122 62222 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بنمو�سى اسراء عنوانه)ا( 

شارع الحسن الثاني رقم 122 62222 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1175.

159I

FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO SOSIFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
FRIGO SOSIFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 طريق 

عالل بن عبد هللا مكتب رقم 22 
فاس ال4ابق التاني فاس - 32222 

فاس املغرب.
خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19835

العا6  الجمع  بمقت�سى 
يونيو   29 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  خفض  تم   2222
درهم«   4.122.222« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   12.122.222« من  غي 
 : طريق  عن  درهم«   6.222.222»

تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3287.

162I

phare consulting

SOUFIANI MARKET
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare consulting
 marrakech av. allal el fassi °41

 imm alhamra 2 n ، 40000،
marrakech maroc

SOUFIANI MARKET شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
633 ال4ابق االر�سي الش4ر 5 منتزه 
موالي اسماعيل تامنصورت مراكش 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUFIANI MARKET

التوزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة  الغذائية  للمنتجات  التجاري 

التجزئة.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 

5 منتزه  633 ال4ابق االر�سي الش4ر 

موالي اسماعيل تامنصورت مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سفياني خالد : 222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  سفياني  السيد 

 9 الشقة   88 عمارة  البهجة  اقامة 

مراكش   42222 مراكش  السعادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  سفياني  السيد 

 9 الشقة   88 عمارة  البهجة  اقامة 

مراكش   42222 مراكش  السعادة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2221 تمت رقم 125872.

161I
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ste mifi

PARA MARJANE 5MKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc

PARA MARJANE 5MKS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

816 مرجان 5 - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARJANE 5MKS

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

الشبه طبية

بيع االالت و املعدات ال4بية.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 816 مرجان 5 - 52222 مكناس 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 922  : بولعياض  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : العسري  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين بولعياض عنوانه)ا( 
مكناس   52222  5 مرجان   816 رقم 

املغرب.

العسري  سكينة  السيدة 

عنوانه)ا( رقم 816 مرجان 5 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين بولعياض عنوانه)ا( 

مكناس   52222  5 مرجان   816 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2879.

162I

fiducaire service ouidan

A-TAMZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

fiducaire service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

A-TAMZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 APP وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N° 1 AV AL BAHR ALABIAD

 AL MOTAWASIT RESIDENCE

 AL ANDALOUS N° 4 MARTIL

93222 ت4وان املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9821

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2222 يونيو   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم«   3.822.222»

«1.222.222 درهم« إلى »5.222.222 

القيمة  رفع   : طريق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1647.

163I

مكتب املحاسبة اطاكو6

GOOD BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكو6
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52622، 

تنجداد املغرب
GOOD BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 

االر�سي تجزئة النصر رقم 388 تمارة 
- 12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOOD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDING
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة، نجارة االملنيو6.
ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�سي تجزئة النصر رقم 388 تمارة 

- 12222 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222  : مراد  حمداني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 5.222  : يوسف  حمداني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مراد  حمداني  السيد 
تجزئة النصر رقم 388 12222 تمارة 

املغرب.
السيد حمداني يوسف عنوانه)ا( 
حي املغرب العربي عمارة 192 الشقة 

2 12222 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مراد  حمداني  السيد 

تجزئة النصر رقم 388 12222 تمارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1562.

164I

BR CONSULTING

HN TIR LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BR CONSULTING

 Résidence Abraj Tanja bloc 9 N

 29, Avenue Marrakech ، 90000،

TANGER maroc

HN TIR LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12.9إقامة 

فلورنسيا طريق الرباط شارع 

الجيش امللكي - 92222 طنجة 

مغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122939

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 غبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اإله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   522 الدويب 

السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 

29 غبريل  )ة( مممد الصمدي بتاريخ 

.2222

اإله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   522 الدويب 

السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 

غبريل   29 بتاريخ  الشيباني  )ة( مممد 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 254335.

165I
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AL BAHIA PROMO

AL BAHIA PROMO
إعالن متعدد القرارات

AL BAHIA PROMO
129, شارع عبد الكريم الخ4ابي 

ال4ابق 3 الرقم 43 ، 42222، 
مراكش املغرب

AL BAHIA PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 129, 

شارع عبد الكريم الخ4ابي إقامة 
جواد ال4ابق 3 الرقم 43 - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.69891

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 21 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
سهم   12.222 بيع  على  املصادقة 
بتاريخ  بأكمله  الجاري  الحساب  و 
مممد  السيد  بين   21/07/2022

امين بدران لفائدة بنك اليسر.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بتاريخ  املرابمة  عقد  على  املصادقة 
 12.222 بيع  21/07/2022 من اجل 
بأكمله  الجاري  الحساب  و  سهم 
 OB شركة  لفائدة  اليسر  بنك  بين 

.IMMOBILIER
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
امين  مممد  السيد  استقالة  قبول 
مسير  وتعيين  للشركة  كمسير  بدران 
جديد للشركة السيد املهدي الكميلي 
املهدي  السيد  ممدودة.  أير  ملدة 

الكميلي قبل املها6 املسندة إليه.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظا6 األسا�سي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
املعدل  األسا�سي  النظا6  اعتماد 
AL BAHIA PROMO شركة  لشركة 
بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 
يلغي  األخير  هذا  فإن  وبالتالي  وحيد 

القوانين القديمة ويمل مملها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بنفس  الشركة  ستمتفظ  التسمية: 
تليها   »AL BAHIA PROMO« االسم 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد بدال من شركة ذات 

مسؤولية ممدودة. 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  املال  رغس  يمدد  املال:  رغس 
إلى  مقسمة  درهم   2.222.222,22
درهم   122.22 بثمن  سهم   22222
 OB التالي:  النمو  للسهم موزعة على 
IMMOBILIER تمتلك 22222 سهم. 
بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 
التسيير: سيتم تسييرالشركة من قبل 
السيد املهدي الكميلي كمسير وحيد 
لفترة أير ممدودة وستكون الشركة 
ملزمة بتوقيعه الوحيد. القرارات التي 
سابقا  العا6  الجمع  يتخذها  كانت 

سيتخذها اآلن الشريك الوحيد. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138394.

166I

مارا جستيون

اك-ميدتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مارا جستيون
الدارالبيضاء شارع الحسن 

التاني،اقامة السيس4ابيتش 
روسور،مجموعة1عمارة1رقم4، 

22882، املحمدية املغرب
اك-ميدتك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السيس4ا بيتش روسور،مجموعة 
2،عمارة 4،السيس4ا املحمدية ال 
سيس4ا 22882 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اك-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميدتك.
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وصيانة  وتركيب  وتسويق  وتصدير 
غو  املنتجات  جميع  وتشغيل  وإصالح 
املواد ال4بية غو الفنية غو التجميلية 
وللمنشئين  املغربية  للجهات 
بالخارج. - استيراد سيارات االسعاف 
ومراقبة  وتجميع  دراسات   - املجهزة. 
واملشاريع  االستثمارات  وتنفيذ 
الندوات  وتنظيم  التدريب   - األخرى. 
والندوات لل4الب والشركات وكذلك 
غعم،  وبشكل   - املختلفة.  الجمعيات 
جميع العمليات التجارية والصناعية 
والتقنية،  والعقارية  واملنقولة 
املرتب4ة بشكل مباشر غو أير مباشر 
التي  غو  غعاله،  املذكورة  باألشياء 
تمقيقها وت4ويرها،  تعزز  غن  يمتمل 
أير  غو  مباشرة  مشاركة  غي  وكذلك 
مباشرة، بأي شكل من األشكال سواء 
لتمقيق  تسعى  التي  الشركات  في 

غهداف مماثلة غو ذات صلة..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
روسور،مجموعة  بيتش  السيس4ا 
ال  املحمدية  4،السيس4ا  2،عمارة 

سيس4ا 22882 املحمدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122  : ليلى  بنرمضان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ليلى  بنرمضان  السيدة 
الشقف،  عين  طريق   ،1 كلم   25

اقامة البركة 32252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى  بنرمضان  السيدة 
الشقف،  عين  طريق   ،1 كلم   25

اقامة البركة 32252 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 يوليو 

2222 تمت رقم 1433.

167I

PCS

VICTUS
شركة املساهمة
تغيير السنة املالية

PCS
 lot.lina sidi maarouf 259, ,259
 lot.lina sidi maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
VICTUS »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 lotissement lina 259, ,259
 lotissement lina 22282

.Casablanca Maroc
»تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.482679

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 31 دجنبر 2222

 31 إلى  املالية:  السنة  تغيير  تقرر 
ديسمبر من كل سنة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2221 تمت رقم 785431.

168I

fzconseil

SMATOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fzconseil
casablanca ، 20450، casa maroc
SMATOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الهدى 

زنقة 12 رقم 121 ق ج - 22452 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.244927

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 نونبر   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 82.222 رغسمالها  مبلغ   SMATOUR
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - ج  121 ق  رقم   12 زنقة  الهدى  حي 
نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   22452

ل : لم تمقق الشركة ربًما.
و حدد مقر التصفية ب حي الهدى 
 22452  - ج  ق   121 رقم   12 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  جردي  مممد  السيد)ة( 
رقم   12 زنقة  الهدى  حي  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22452 ج  ق   121

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833246.
169I

مكتب املحاسبة اطاكو6

STE SUPERINNOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكو6
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52622، 

تنجداد املغرب
STE SUPERINNOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

قصرسيدي يميى فركلة العليا - 
52622 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPERINNOV
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
واالستغالل  املفاوضة  املختلفة، 

الفالحي..
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العليا  فركلة  يميى  قصرسيدي 

52622 تنجداد املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : مممد  الدي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد وشكنو رشيد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مممد  الدي  السيد 
تنجداد   52622 يميى  سيدي  قصر 

املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  وشكنو  السيد 
تنجداد   52622 يميى  سيدي  قصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  وشكنو  السيد 
تنجداد   52622 يميى  سيدي  قصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1222.
172I

مكتب املحاسبة اطاكو6

STE LANDA ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكو6
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52622، 

تنجداد املغرب
STE LANDA ENERGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تاللت فركلة السفلى - 52622 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LANDA ENERGIE
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة وتركيب ال4اقة املتجددة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52622  - السفلى  فركلة  تاللت 

تنجداد املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : مو�سى  مممودي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : عثمان  مممودي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مممودي مو�سى عنوانه)ا( 
زنقة تزكاأين رقم 46 52622 تنجداد 

املغرب.
السيد مممودي عثمان عنوانه)ا( 

قصر تاللت 52622 تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مممودي مو�سى عنوانه)ا( 
زنقة تزكاأين رقم 46 52622 تنجداد 

املغرب
السيد مممودي عثمان عنوانه)ا( 

قصر تاللت 52622 تنجداد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1221.
171I

DAR FATIHA

DAR FATIHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAR FATIHA

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

DAR FATIHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عقار دار 

ملياء فيال رقم 2 سيدي يوسف بن 

علي دائرة البور جماعة واحة سيدي 

ابراهيم دوار اوالد بلعكيد - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.42653

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبد الحق نصر 

 75 غصل  من  اجتماعية  حصة   25

 CELINE )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

يوليو   28 بتاريخ   JEANNE DARBO

.2222

تفويت السيد )ة( عبد الحق نصر 

 75 غصل  من  اجتماعية  حصة   52

 MEHDI )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

TURKI بتاريخ 28 يوليو 2222.

السباعي  كوتر  )ة(  السيد  تفويت 

اللوزة 25 حصة اجتماعية من غصل 

 CELINE )25 حصة لفائدة السيد )ة

يوليو   28 بتاريخ   JEANNE DARBO

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138388.

172I
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FOUZMEDIA

SOCIETE SALI SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE SALI SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سبتة 

إقامة الديوري M مكتب رقم 4 - 

14222 القني4رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 غبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خيار  سلمى  )ة(  السيد  تفويت 

375 حصة اجتماعية من غصل 375 

حصة لفائدة السيد )ة( شكري خيار 

بتاريخ 29 غبريل 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   19 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 45449.

173I

marrakech finance

MENALINK LEGAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

MENALINK LEGAL شركة ذات 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد

زنيت  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

باب   14 رقم  شقة  الثالث  ال4ابق 

دكالة - 42222 مراكش املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127953

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENALINK LEGAL

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات القانونية والتمكيم.

زنيت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

باب   14 رقم  شقة  الثالث  ال4ابق 

دكالة - 42222 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : نادية  البرودي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نادية  البرودي  السيدة 

 42222 تاركة  البرودي بوشارب  فيال 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نادية  البرودي  السيدة 

 42222 تاركة  البرودي بوشارب  فيال 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138326.

174I

FOUZMEDIA

 MAROC SOUTERRAIN
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MAROC SOUTERRAIN

TECHNOLOGY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC SOUTERRAIN  :

.TECHNOLOGY
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة وغشغال البناء.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14222  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  الكارح  السيد 
الرامي  بئر  األول  ال4ابق   2215 رقم 

الجنوبية 14222 القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  الكارح  السيد 
الرامي  بئر  األول  ال4ابق   2215 رقم 

الجنوبية 14222 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.
175I

FOUZMEDIA

ACCESSOIRES BY MANAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ACCESSOIRES BY MANAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACCESSOIRES BY MANAR
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة وغشغال البناء
التجارة.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14222  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القني4رة املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حميميدي  منصف  السيد 
الشقة  اشبيلية  زنقة   17 عنوانه)ا( 

23 14222 القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  منار  خديجة  السيدة 
 14222 23 17 زنقة اشبيلية الشقة 

القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حميميدي  منصف  السيد 
الشقة  اشبيلية  زنقة   17 عنوانه)ا( 

23 14222 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.
176I

FLASH ECONOMIE

NETOPIA SOLUTIONS
انفصال غوإدماج 

ني4وبيا صوليسيون
NETOPIA SOLUTIONS

مشروع الدمج
NETOPIA SOLUTIONS، شركة 

ممدودة املسؤولية ذات شريك 
وحيد، خاضعة للقانون املغربي، 

رغسمالها قدره 3.222.222 درهم، 
يقع مقرها االجتماعي في الدار 

البيضاء، 8، جوهرة الجراح، ال4ابق 
6، زنقة غبو عمر العالء، بلفيدير، 

الدار البيضاء )املغرب(، مسجلة في 
السجل التجاري بالدار البيضاء، 

تمت الرقم 129881.
مشروع الدمج 

الشريك  قرار  مقتضيات  بموجب 
 ،2222 يونيو   23 في  املؤرخ  الوحيد 
 NETOPIA في  الوحيد  الشريك  قرر 
بين  االندماج  مشروع   SOLUTIONS
 NETOPIA SOLUTIONS شركتي 
 PRONIX و   SARL AU
اللتين   TECHNOLOGY SARL AU

تتمتعان بالخصائص التالية :

 ،  NETOPIA SOLUTIONS  *
شركة ممدودة املسؤولية ذات شريك 
املغربي،  للقانون  خاضعة  وحيد، 
 3.222.222 قدره  رغسمال  ذات 
درهم، يقع مقرها االجتماعي في الدار 
البيضاء، 8، جوهرة الجراح، ال4ابق 
بلفيدير،  العالء  عمر  غبو  زنقة   ،6
في  مسجلة  )املغرب(،  البيضاء  الدار 
البيضاء،  بالدار  التجاري  السجل 
تمت الرقم 129881، تمثلها السيدة 
 ،LAMAANI SOUMYA ملعاني سمية

املسيرة الوحيدة،
 ،PRONIX TECHNOLOGY  *
ذات  املسؤولية،  ممدودة  شركة 
للقانون  خاضعة  وحيد،  شريك 
 322.222 رغسمال  ذات  املغربي، 
درهم، يقع مقرها االجتماعي في الدار 
البيضاء، 8، جوهرة الجراح، ال4ابق 
بلفيدير،  العالء  عمر  غبو  زنقة   ،6
في  مسجلة  )املغرب(،  البيضاء  الدار 
البيضاء،  بالدار  التجاري  السجل 
السيد  يمثلها   ،174247 الرقم  تمت 
 Mohamed ZAKI مممد زكي نرجس

NARJISSE، املسير الوحيد،
تمت  الذي  االندماج  مشروع  إن 
الشريك  قبل  من  عليه  املوافقة 
 NETOPIA SOLUTIONS الوحيد في
الدامجة«  »الشركة   SARL AU
 PRONIX في  الوحيد  والشريك 
 TECHNOLOGY SARL AU
إدماج  في  يتمثل  املدمجة«  »الشركة 
 NETOPIA شركة  في  األخيرة  هذه 
SOLUTIONS SARL AU )املشار إليه 
ال حقا ب »الدمج«(، في ظل الشروط 

امللخصة غدناه.
-1غسباب الدمج وغهدافه : يهدف 
هياكل  في  تكافل  خلق  إلى  الدمج 
الشركات.  وموارد  ووسائل  وخبرات 
الناتج  الجديد  الكيان  فإن  وبالتالي، 
االستجابة  من  سيمكن  الدمج  عن 
القيمة  ذات  للمشاريع  بكفاءة 
إنشاء  إلى  ويؤدي  العالية  املضافة 
ق4ب متكامل جديد، من غجل تسريع 
املغرب  في  الزبناء  حلول  نشاط  نمو 

ومن خلق تكافل :

تمسين  عن  ناتج  -تشغيلي 
األنش4ة املجمعة مًعا في إطار الدمج، 
تمسين  املمكن  من  يجعل  مما 

تكاليف تشغيل املجموعة،
مزايا  توطيد  عن  ناتجة  -مالي 
عملية  في  املدمج  الجديد  الق4ب 
املالية  املؤسسات  مع  املفاوضات 

واألطراف األخرى،
دفعت  التي  األسباب  هي  هذه 
مبدغ  بشأن  قرار  اتخاذ  إلى  الشركات 

الدمج.
تم   : املرجعية  -2الحسابات 
الدمج  مشروع  وشروط  مقتضيات 
املقترح على غساس حسابات الشركة 
املؤرخة  الدامجة  والشركة  املدمجة 
في 31 دجنبر 2221، تاريخ إأالق آخر 

سنة مالية لكل شركة.
املزمع  والحقوق  -3األمالك 

تمويلها 
غصول الشركة 

إن املبلغ اإلجمالي ألصول الشركة 
على  التنصيص  تم  التي  املدمجة 
الدامجة،  الشركة  لصالح  تمويلها 
األمالك   ،2221 دجنبر   31 في  يشمل 
املقدرة  املالية  واألوراق  والحقوق 
درهم.   12.225.417.25 بمبلغ 
 : تمويلها  املخ4ط  االلتزامات 
والتي  املدمجة  الشركة  التزامات 
بها  ستصبح الشركة الدامجة مدينة 
في مجملها، عند تمقيق الدمج تشمل 
ديونا   ،2221 دجنبر   31 من  ابتداء 
بقيمة 9.695.925.59 درهم. األصول 
صافي  بلغ   : بها  املساهم  الصافية 
الشركة  بها  ساهمت  التي  األصول 

املدمجة 2.329.491.46 درهم.
ستنتفع   : اإلسهامات  -4شروط 
الشركة الدامجة من غمالك وحقوق 
التي  تلك  وتشمل  املدمجة،  الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  عنها،  اإلأفال  تم 
التمقيق النهائي للدمج. إن ممتلكات 
الشركة املدمجة التي سيتم حصرها 
في  عليها  ستكون  التي  الحالة  في 
العمليات  وجميع  الدمج  إنجاز  تاريخ 
التي  واألمالك  وأيرها  النش4ة 
 2222 يناير  فاتح  بين  تمويلها  تم 
اعتبارها  سيتم  الدمج  إنجاز  وتاريخ 

لحساب  تمت  كأنها  القانون  بقوة 
حصري.  بشكل  الدامجة  الشركة 
األصول،  هذه  تشغيل  نتائج  ستكون 
في  االلتزامات،  غو  األصول  منها  سواء 
 NETOPIA لشركة  الحصرية  امللكية 
ابتداء  ستتمملها  غو   SOLUTIONS
من 1 يناير 2222. إن جميع العمليات 
ابتداء  املدمجة  الشركة  نفذتها  التي 
كأنها  ستعتبر   ،2222 يناير   1 من 
الدامجة.  الشركة  لحساب  تمت 
التزامات  جميع  تمويل  وسيتم 
إنجاز  تاريخ  في  املدمجة  الشركة 
الدمج، باإلضافة إلى جميع التكاليف 
تممالت  ذلك  في  بما  واألتعاب، 
عن  الناتجة  والتسجيل  الضرائب 
التي  الدامجة  الشركة  إلى  حلها، 
ستتمملها وستتممل غيضا غي التزا6 
قد يترتب الحقا، على الرأم من عد6 
ستتممل  الحسابات.  في  تسجيله 
ديون  جميع  الدامجة  الشركة 
في  بما  املدمجة،  الشركة  وتممالت 
ذلك تلك التي يمكن غن تعود إلى تاريخ 
ما قبل 1 يناير 2222 والتي تم اإلأفال 
املدمجة.  الشركات  حسابات  في  عنها 
اختالف  عن  الحقا  الكشف  تم  إذا 
التي  االلتزامات  بين  غقل  غو  غكثر 
الدامجة  الشركة  طرف  من  تتمملها 
واملبالغ التي ت4الب بها غطراف غخرى 
الدامجة  الشركة  تلتز6  بشكل فعلي، 
حق  دون  زائدة  التزامات  غي  بتسديد 
من  ممتملة  م4البة  بدون  ال4عن، 

غي من ال4رفين.
-5عالوة الدمج : تقدرعالوة الدمج 

بمبلغ 2.146.491.46 درهم.
اإلسهامات  ومماسبة  -6غجرة 
تعويض  سيتم   : التبادل  عالقة   :
 PRONIX TECHNOLOGY شركة 
منمها  خالل  من  إسهامها  عن 
التبادل  لعالقة  وفقا  حصة   1832
اسمية  بقيمة  غعاله،  املذكورة 
منها،  واحدة  لكل  درهم   122 قدرها 
إنشاؤه  وسيتم  بالكامل،  مدفوعة 
 NETOPIA SOLUTIONS طرف  من 
بمبلغ  رغسمالها  سيزيد  الذي  ال�سيء 

183.222 درهم.



15853 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

سيصبح   : الدمج  إنجاز  تاريخ   -  7

كافة  استيفاء  بمجرد  نهائيا  الدمج 

الشروط الفاسخة التالية :

الشريك  قرار  على  -املصادقة 

الوحيد في الشركة املدمجة،

الشريك  قرار  على  -املصادقة 

الوحيد في الشركة الدامجة في الدمج 

املذكور،

النهائي  االنجاز  تاريخ  سيكون 

فيه  سيتم  الذي  التاريخ  هو  للدمج 

غي  غو  الفاسخة  الشروط  استيفاء 

تاريخ آخر يتم تمديده باتفاق متبادل 
يكون  غن  شري4ة  ال4رفين،  بين 

وسيؤدي   31/12/2022 تاريخ  قبل 

 PRONIX لشركة  املبكر  الحل  إلى 

.TECHNOLOGY

من  كل  استيفاء  عد6  حالة  -في 

غجل  في  غعاله  املذكورة  الشروط 

ستصبح   ،2222 دجنبر   31 غقصاه 

تمديد  يتم  لم  ما  الدمج  اتفاقية 

الأية  األطراف،  قبل  من  الفترة  هذه 

وباطلة بقوة القانون دون غي تعويض 

مستمق من غي من ال4رفين.

سيتم تنفيذ هذه الصفقة في ظل 

بعمليات  الخاص  الضريبي  النظا6 

املادة  في  عليها  املنصوص  الدمج 

162-2 من املدونة العامة للضرائب. 

يوليو   27 بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  ضبط  كتابة  في   2222

التجارية بالدار البيضاء تمت الرقم 

.832449
نسخة مع اإلشارة.

177I

FLASH ECONOMIE

INTER LOISIRS HOTELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 MCA CONSULTING

5,شارع عبد الل4يف بن قدور -الدار 

البيضاء 

INTER LOISIRS HOTELS

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رغسمالها 122.222درهم

مقرها االجتماعي :شارع عالل 
الفا�سي عمارة س إقامة غطل�سي 

الشقة 17 ال4ابق 4 مراكش
العادي  العا6  الجمع  بمقت�سى 

املؤرخ بتاريخ 29 شتنبر 2221 تمت
إدارة  في  كمسيرين  مهامهم  من 
 Isabelle MICHALAK الشركة 
 Johannes VAN DE والسيدة 
استقالة  إلى  اإلشارة   VELIDE

السيدين-
 Dirk Van سنوات   3 ملدة 
Holsbeke و Christophe Fuss عين 

في مكانهم السيدين-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت الرقم 138391

178I

FLASH ECONOMIE

YASSINE FROID
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YASSINE FROID شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة 1 رقم 43 - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASSINE FROID
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
للتبريد  املهنية  املواد واملعدات  جميع 
وتصنيع  والتجاري;تصميم  الصناعي 
التبريد  معدات  من  مجموعة  غي 
للق4اع التغدية بيع وتسويق معدات 

التبريد الصناعية والتجارية
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة 1 رقم 43 - 73222 الداخلة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ياسين  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مممد ياسين عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222  1722 رقم  الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مممد ياسين عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222  1722 رقم  الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
يوليو 2222 تمت رقم 1241/2022.
179I

FLASH ECONOMIE

Turathuna
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Turathuna شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد شارع تافودارت تجزئة 19 فيال 

- 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Turathuna
-ورشة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
متخصصة في تصنيع وخياطة جميع 

غنواع املالبس واإلكسسوارات
غي  تمثيل  توزيع  الجلد;تصنيع 
واألحذية  ;األمتعة  جلدية  سلعة 

وخاصة اإلنتاج ؛.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد شارع تافودارت تجزئة 19 فيال 

- 73222 الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : الصالي  مباركة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مباركة الصالي عنوانه)ا( 
مجموعة 192 منزل عمارة 24 الشقة 

21 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مباركة الصالي عنوانه)ا( 
مجموعة 192 منزل عمارة 24 الشقة 

21 73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت 2222 تمت رقم 1266/2022.

182I
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FLASH ECONOMIE

 AUTO ECOLE LES
PALMIERS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

AUTO ECOLE LES PALMIERS
الوحيد ة للشريك ذات املسؤولية 

املحدود شركة 
رغسمالها:122.222 درهم

مقرها االجتماعي: عمارة بدر رقم 
486الشقة رقم 4 املسيرة 1 د- 

مراكش
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش  املسجل 

2222 قرر الشريك الوحيد ما يلي : 
- التصديق على تفويت األسهم ؛ 

- تعديل الشكل القانوني للشركة؛
 - التعديالت الالحقة على النظا6 

األسا�سي ؛
 تميين النظا6 األسا�سي ؛ -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137891

181I

FLASH ECONOMIE

SARAYORK UN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SARAYORK UN شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 2721 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARAYORK UN

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للتبريد  املهنية  املواد واملعدات  جميع 

الصناعي و التجاري ؛تصميم وتصنيع 

التبريد  معدات  من  مجموعة  غي 

منضدة   ، ;خزانة  التغدية  للق4اع 

مبردة ، واجهة عرض مبردة ... إلخ. ؛

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 2721 - 73222 الداخلة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : بورقيب  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بورقيب  رضوان  السيد 

 73222  2721 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بورقيب  رضوان  السيد 

 73222  2721 رقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1265/2022.

182I

FLASH ECONOMIE

PRONIX TECHNOLOGY
انفصال غوإدماج 

برونيكس تكنولوجي
 PRONIX TECHNOLOGY

مشروع الدمج
PRONIX TECHNOLOGY ، شركة 

ممدودة املسؤولية ذات شريك 
وحيد، خاضعة للقانون املغربي، 

رغسمالها قدره 322.222 درهم، يقع 
مقرها االجتماعي في الدار البيضاء، 
8، جوهرة الجراح، ال4ابق 6، زنقة 

غبو عمر العالء، بلفيدير، الدار 
البيضاء )املغرب(، مسجلة في 

السجل التجاري بالدار البيضاء، 
تمت الرقم 174247.

مشروع الدمج 
الشريك  قرار  مقتضيات  بموجب 
 ،2222 يونيو   23 في  املؤرخ  الوحيد 
 PRONIX في  الوحيد  الشريك  قرر 
مشروع   TECHNOLOGY
 NETOPIA شركتي  بين  االندماج 
 PRONIX و SOLUTIONS SARL AU
اللتين   TECHNOLOGY SARL AU

تتمتعان بالخصائص التالية :
 ،  NETOPIA SOLUTIONS  *
شركة ممدودة املسؤولية ذات شريك 
املغربي،  للقانون  خاضعة  وحيد، 
 3.222.222 قدره  رغسمال  ذات 
درهم، يقع مقرها االجتماعي في الدار 
البيضاء، 8، جوهرة الجراح، ال4ابق 
بلفيدير،  العالء  عمر  غبو  زنقة   ،6
في  مسجلة  )املغرب(،  البيضاء  الدار 
البيضاء،  بالدار  التجاري  السجل 
تمت الرقم 129881، تمثلها السيدة 
 ،LAMAANI SOUMYA ملعاني سمية

املسيرة الوحيدة،
 ،PRONIX TECHNOLOGY  *
ذات  املسؤولية،  ممدودة  شركة 
للقانون  خاضعة  وحيد،  شريك 
 322.222 رغسمال  ذات  املغربي، 
درهم، يقع مقرها االجتماعي في الدار 
البيضاء، 8، جوهرة الجراح، ال4ابق 
بلفيدير،  العالء  عمر  غبو  زنقة   ،6
في  مسجلة  )املغرب(،  البيضاء  الدار 
البيضاء،  بالدار  التجاري  السجل 

السيد  يمثلها   ،174247 الرقم  تمت 

 Mohamed ZAKI مممد زكي نرجس

NARJISSE، املسير الوحيد،

تمت  الذي  االندماج  مشروع  إن 

الشريك  قبل  من  عليه  املوافقة 

 NETOPIA SOLUTIONS الوحيد في

الدامجة«  »الشركة   SARL AU

 PRONIX في  الوحيد  والشريك 

 TECHNOLOGY SARL AU

إدماج  في  يتمثل  املدمجة«  »الشركة 

 NETOPIA شركة  في  األخيرة  هذه 

SOLUTIONS SARL AU )املشار إليه 

ال حقا ب »الدمج«(، في ظل الشروط 

امللخصة غدناه.

-1غسباب الدمج وغهدافه : يهدف 

هياكل  في  تكافل  خلق  إلى  الدمج 

الشركات.  وموارد  ووسائل  وخبرات 

الناتج  الجديد  الكيان  فإن  وبالتالي، 

االستجابة  من  سيمكن  الدمج  عن 

القيمة  ذات  للمشاريع  بكفاءة 

إنشاء  إلى  ويؤدي  العالية  املضافة 

ق4ب متكامل جديد، من غجل تسريع 

املغرب  في  الزبناء  حلول  نشاط  نمو 

ومن خلق تكافل :

تمسين  عن  ناتج  -تشغيلي 

األنش4ة املجمعة مًعا في إطار الدمج، 

تمسين  املمكن  من  يجعل  مما 

تكاليف تشغيل املجموعة،

مزايا  توطيد  عن  ناتجة  -مالي 

عملية  في  املدمج  الجديد  الق4ب 

املالية  املؤسسات  مع  املفاوضات 

واألطراف األخرى،

دفعت  التي  األسباب  هي  هذه 

مبدغ  بشأن  قرار  اتخاذ  إلى  الشركات 

الدمج.

تم   : املرجعية  الحسابات   2-

الدمج  مشروع  وشروط  مقتضيات 

املقترح على غساس حسابات الشركة 

املؤرخة  الدامجة  والشركة  املدمجة 

في 31 دجنبر 2221، تاريخ إأالق آخر 

سنة مالية لكل شركة.

املزمع  والحقوق  -3األمالك 

تمويلها 
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غصول الشركة 
إن املبلغ اإلجمالي ألصول الشركة 
على  التنصيص  تم  التي  املدمجة 
الدامجة،  الشركة  لصالح  تمويلها 
األمالك   ،2221 دجنبر   31 في  يشمل 
املقدرة  املالية  واألوراق  والحقوق 
درهم.   12.225.417.25 بمبلغ 
 : تمويلها  املخ4ط  االلتزامات 
والتي  املدمجة  الشركة  التزامات 
بها  ستصبح الشركة الدامجة مدينة 
في مجملها، عند تمقيق الدمج تشمل 
ديونا   ،2221 دجنبر   31 من  ابتداء 
بقيمة 9.695.925.59 درهم. األصول 
صافي  بلغ   : بها  املساهم  الصافية 
الشركة  بها  ساهمت  التي  األصول 

املدمجة 2.329.491.46 درهم.
ستنتفع   : اإلسهامات  شروط   4-
الشركة الدامجة من غمالك وحقوق 
التي  تلك  وتشمل  املدمجة،  الشركة 
تاريخ  من  ابتداء  عنها،  اإلأفال  تم 
التمقيق النهائي للدمج. إن ممتلكات 
الشركة املدمجة التي سيتم حصرها 
في  عليها  ستكون  التي  الحالة  في 
العمليات  وجميع  الدمج  إنجاز  تاريخ 
التي  واألمالك  وأيرها  النش4ة 
 2222 يناير  فاتح  بين  تمويلها  تم 
اعتبارها  سيتم  الدمج  إنجاز  وتاريخ 
لحساب  تمت  كأنها  القانون  بقوة 
حصري.  بشكل  الدامجة  الشركة 
األصول،  هذه  تشغيل  نتائج  ستكون 
في  االلتزامات،  غو  األصول  منها  سواء 
 NETOPIA لشركة  الحصرية  امللكية 
ابتداء  ستتمملها  غو   SOLUTIONS
من 1 يناير 2222. إن جميع العمليات 
ابتداء  املدمجة  الشركة  نفذتها  التي 
كأنها  ستعتبر   ،2222 يناير   1 من 
الدامجة.  الشركة  لحساب  تمت 
التزامات  جميع  تمويل  وسيتم 
إنجاز  تاريخ  في  املدمجة  الشركة 
الدمج، باإلضافة إلى جميع التكاليف 
تممالت  ذلك  في  بما  واألتعاب، 
عن  الناتجة  والتسجيل  الضرائب 
التي  الدامجة  الشركة  إلى  حلها، 
ستتمملها وستتممل غيضا غي التزا6 
قد يترتب الحقا، على الرأم من عد6 
ستتممل  الحسابات.  في  تسجيله 

ديون  جميع  الدامجة  الشركة 

في  بما  املدمجة،  الشركة  وتممالت 

ذلك تلك التي يمكن غن تعود إلى تاريخ 

ما قبل 1 يناير 2222 والتي تم اإلأفال 

املدمجة.  الشركات  حسابات  في  عنها 

اختالف  عن  الحقا  الكشف  تم  إذا 

التي  االلتزامات  بين  غقل  غو  غكثر 

الدامجة  الشركة  طرف  من  تتمملها 

واملبالغ التي ت4الب بها غطراف غخرى 

الدامجة  الشركة  تلتز6  بشكل فعلي، 

حق  دون  زائدة  التزامات  غي  بتسديد 

من  ممتملة  م4البة  بدون  ال4عن، 

غي من ال4رفين.

عالوة  تقدر   : الدمج  عالوة   -  5

الدمج بمبلغ 2.146.491.46 درهم.

اإلسهامات  ومماسبة  غجرة   -  6

تعويض  سيتم   : التبادل  عالقة   :

 PRONIX TECHNOLOGY شركة 

منمها  خالل  من  إسهامها  عن 

التبادل  لعالقة  وفقا  حصة   1832

اسمية  بقيمة  غعاله،  املذكورة 

منها،  واحدة  لكل  درهم   122 قدرها 

إنشاؤه  وسيتم  بالكامل،  مدفوعة 

 NETOPIA SOLUTIONS طرف  من 

بمبلغ  رغسمالها  سيزيد  الذي  ال�سيء 

183.222 درهم.

سيصبح   : الدمج  إنجاز  -7تاريخ 

كافة  استيفاء  بمجرد  نهائيا  الدمج 

الشروط الفاسخة التالية :

الشريك  قرار  على  -املصادقة 

الوحيد في الشركة املدمجة،

الشريك  قرار  على  -املصادقة 

الوحيد في الشركة الدامجة في الدمج 

املذكور،

النهائي  االنجاز  تاريخ  سيكون 

فيه  سيتم  الذي  التاريخ  هو  للدمج 

غي  غو  الفاسخة  الشروط  استيفاء 

تاريخ آخر يتم تمديده باتفاق متبادل 

يكون  غن  شري4ة  ال4رفين،  بين 

وسيؤدي   31/12/2022 تاريخ  قبل 

 PRONIX لشركة  املبكر  الحل  إلى 

.TECHNOLOGY

من  كل  استيفاء  عد6  حالة  -في 
غجل  في  غعاله  املذكورة  الشروط 
ستصبح   ،2222 دجنبر   31 غقصاه 
تمديد  يتم  لم  ما  الدمج  اتفاقية 
الأية  األطراف،  قبل  من  الفترة  هذه 
وباطلة بقوة القانون دون غي تعويض 

مستمق من غي من ال4رفين. 
سيتم تنفيذ هذه الصفقة في ظل 
بعمليات  الخاص  الضريبي  النظا6 
املادة  في  عليها  املنصوص  الدمج 
162-2 من املدونة العامة للضرائب. 
يوليو   27 بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  ضبط  كتابة  في   2222
التجارية بالدار البيضاء تمت الرقم 

.452832
نسخة مع اإلشارة.

183I

FLASH ECONOMIE

 ENTREPRISE STEVE DE 
TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات
 مكتب األستاذ حسن السالوي
 رقم 115 شارع 2 مارس الدار 

البيضاء
 ENTREPRISE STEVE DE

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي:الدار البيضاء 59 

شارع الحسن2 الدار البيضاء
 رغسمالها: 122.222 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73915

املؤرخ  العا6  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ 16 ماي 2222 قرر ما يلي :

 REINA وفاة  إلى  -اإلشارة 
الوحيد  الشريك   EL MALEH
 ENTREPRISE STEVE DE لشركة 
الوحيد  الوريث  ترك   TRAVAUX
هذه  وبعد   ، مخلوف  فهيمة  السيد 
مال  رغس  تخصيص  تم  الوفاة 
 ENTREPRISE STEVE DE شركة 

TRAVAUX على النمو التالي:
 1222 مخلوف  فهيمة  السيد 

حصة

يقدمها  حصة   1222 املجموع 
 ENTREPRISE شركة  رغسمال 

 STEVE DE TRAVAUX
فهيمة  مخلوف  السيد  -تعيين 
22 زنقة الكسار معاريف  في  القاطن 
الدار البيضاء كمسير وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 24387

184I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE
NELLY II

إعالن متعدد القرارات

 مكتب األستاذ حسن السالوي
 رقم 115 شارع 2 مارس الدار 

البيضاء
 SOCIETE IMMOBILIERE NELLY

II
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي:الدار البيضاء حي 

بوركون 9 زنقة الحاجب
 رغسمالها: 222.222 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
263911

املؤرخ  العا6  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ 16 ماي 2222 قرر ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
من شركة ذات مسؤولية ممدودة إلى 
ممدودةذات  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
 REINA وفاة  إلى  -اإلشارة 
الوحيد  الشريك   EL MALEH
 ENTREPRISE STEVE DE لشركة 
الوحيد  الوريث  ترك   TRAVAUX
هذه  وبعد   ، مخلوف  فهيمة  السيد 
الوفاة تم تخصيص رغس مال شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE NELLY

II على النمو التالي:
السيد فهيمة مخلوف 222 حصة

يقدمها  حصة   222 املجموع 
 SOCIETE شركة  رغسمال 

 IMMOBILIERE NELLY II
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فهيمة  مخلوف  السيد  -تعيين 
22 زنقة الكسار معاريف  في  القاطن 

الدار البيضاء كمسير وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 24324.

185I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA ESCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ذات  شركة  فيداكا،  ائتمانية 

املسؤولية املحدودة

 21-7724 رقم  العركوب  شارع 

 ،73222  ،146 رقم  البريد  صندوق 

الداخلة املغرب

ذات  شركة   DAKHLA ESCAPE

املسؤولية املحدودة

شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 73222  -  21-7724 وقم  العركوب 

الداخلة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 ماي   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DAKHLA ESCAPE

التنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وامل�سي  الدوائر  على  واإلشراف 

والرحالت  الغارات   / ملسافات طويلة 

السياحية في الكواد والعربات 4 * 4.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  21-7724 وقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : حراقي  عمر  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : رميلي  حاتم  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 2 عنوانه)ا(  حراقي  عمر  السيد 
 7 الشقة  وليننغراد  كوبنهاكن  زنقة 

املحيط 12222 الرباط املغرب.
السيد حاتم رميلي عنوانه)ا( زنقة 

ال4يب لبصير عمارة 8 شقة 1 اكدال 

12222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 2 عنوانه)ا(  حراقي  عمر  السيد 
 7 الشقة  وليننغراد  كوبنهاكن  زنقة 

املحيط 12222 الرباط املغرب
السيد حاتم رميلي عنوانه)ا( زنقة 

ال4يب لبصير عمارة 8 شقة 1 اكدال 

12222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2221 تمت رقم 1249.

186I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CONTRASUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

CONTRASUD شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد الرفاعي - 73222 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4791

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2221 غكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
�سي  بن  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
322 حصة اجتماعية من غصل 322 
بن  الحسن  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

�سي بتاريخ 28 غكتوبر 2221.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2221 تمت رقم 1827.

187I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

IN METAL
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

IN METAL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ال4ابق 
االول رقم 14 بيس شارع العربي 
الدأمي حي بدر، فاس - - فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63639

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 دجنبر 2221

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رغسمال الشركة عن طريق إجراء 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار غو املستمقة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تقديم  عبر  الشركة  رغسمال  رفع 

حصص عينية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص إجتماعية

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
استقالة مسير الشركة السيد سفيان 

ناهيد
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

عزيزة الجبوري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرغسمال اإلجتماعي
على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 1154/2022.

188I

اتما نية املنى

أغ تي بي بوبيناج
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اتما نية املنى
اقامة دحان ال4ابق التاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 26122، برشيد 

املغرب
غغ تي بي بوبيناج شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
امين بقعة 38 - 26122 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13877

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فاطمة مختاري 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
24 يوليو  عبد العزيز دحماني بتاريخ 

.2222
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 711.
189I

اتما نية املنى

تيرالفين
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اتما نية املنى
زنقة  التاني  ال4ابق  دحان  اقامة 
برشيد   ،26122  ، نافع  بن  عقبة 

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تيرالفين 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
 96 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - الوحدة  حي  امللكي  الجيش  شارع 

26122 برشيد املغرب.
تفويت حصص

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.5449

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يسين بالحبيب 
 122 غصل  من  اجتماعية  حصة   52
حصة لفائدة السيد )ة( عبد الكريم 

حينا بتاريخ 17 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   18 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 712.
192I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CONTRASUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
CONTRASUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي شارع 

احمد الرفاعي - 73222 الداخلة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4791

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 غكتوبر 2221 تم تمويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2221 تمت رقم 1827.

191I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CONTRASUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

CONTRASUD شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد الرفاعي - 73222 الداخلة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4791

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

2221 تم تعيين  28 غكتوبر  في  املؤرخ 

بن  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

�سي الحسن كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2221 تمت رقم 1827.

192I

centre d’étude de gestion et d’organisation

master builders

إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

master builders »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7, شارع 

غوركيدي - الدار البيضاء - 22592 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25228

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2221

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

من  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 

 BASF Construction Solutions

 Master Builders إلى   GmbH

 Solutions Deuschland GmbH

»ماستربويلدرز سوليسيون دوتشالند 

ج.6.ب.ش

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تميين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اليوجد غي تعديل في النظا6 األسا�سي 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832292.

193I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

PARA SIHAM

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

PARA SIHAM  شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 21 زنقة 

سكينة تجزئة السال6 طريق صفرو - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 مارس   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة    PARA SIHAM

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

 21 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

طريق  السال6  تجزئة  سكينة  زنقة 

32222 فاس املغرب نتيجة   - صفرو 

لعد6 تمقيق أرض و هدف الشركة..

و عين:

و  الخم�سي  سها6  السيد)ة( 

النرجس  زنقة اإلجاص   29 عنوانه)ا( 

ب 32222 فاس املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

21 زنقة  2222 وفي  31 مارس  بتاريخ 

سكينة تجزئة السال6 طريق صفرو - 

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 2972/2022.

194I
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 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

KINO FORCE TOP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES

 rue tafraouat app 2 hassan 4

 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc

KINO FORCE TOP شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

التضامن عمارة ب13 شقة 14 

الوفاق تمارة 12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

136823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KINO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. FORCE TOP

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واالستشارات  والتمليل  االلكترونية 

في مجال االعالميات .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 14 شقة  ب13  عمارة  التضامن 

الوفاق تمارة 12222 تمارة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : بوداليا  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوداليا  زكرياء  السيد 

اقامة البيت العزيز عمارة 4 تجزئة 2 

الشقة 12 12222 تمارة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوداليا  زكرياء  السيد 

اقامة البيت العزيز عمارة 4 تجزئة 2 

الشقة 12 12222 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

.D8564 2222 تمت رقم

195I

DOUBLE A CONFEX

DOUBLE A CONFEX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DOUBLE A CONFEX

 RESIDENCE AL AMAL 4 IMM H

 ،NUM 13 OUISLANE ، 50000

MAROC مكناس

DOUBLE A CONFEX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

االمل 4 عمارة ه رقم 13 ويسالن - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUBLE A CONFEX
أرض الشركة بإيجاز : الخياطة و 

الفصالة 
بيع و شراء املالبس الجاهزة 

االستيراد و التصدير.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ويسالن   13 رقم  ه  عمارة   4 االمل 

52222 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اسيا شليو : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شليو  اسيا  السيدة 
 13 رقم  ه  عمارة   4 االمل  اقامة 

ويسالن 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شليو  اسيا  السيدة 
 13 رقم  ه  عمارة   4 االمل  اقامة 

ويسالن 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2792.

196I

nador conseil sarl au

AMARIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AMARIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ميناء 

بني انصارالناضور ميناء بني 
انصارالناضور 62222 الناضور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

4811

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ختوتي  طه  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   522

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( نعمة 

الختوتي بتاريخ 21 يوليو 2222.

تفويت السيد )ة( طه ختوتي 522 

 1.222 غصل  من  اجتماعية  حصة 

نعمة  سارة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 21 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

25 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 3293.

197I

FES NOTIF

FES NOTIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FES NOTIF

 1ER ETAGE N°513 LOTS

 KARAOUIYENE RTE AIN CHKEF

FES ، 30050، FES MAROC

FES NOTIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ال4ابق 

األول رقم 513 تجزئة القرويين 

طريق عين الشقف فاس - 32252 

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.47837

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 ماي   27 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   FES NOTIF

 12.222 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة   513 رقم  األول  ال4ابق 

 - الشقف فاس  القرويين طريق عين 

للنتائج  نتيجة  املغرب  فاس   32252

السلبية طوال مدة اشتغال الشركة..
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و عين:
السيد)ة( عزيز صحيح و عنوانه)ا( 
طريق  القرويين  تجزئة   513 الرقم 
فاس   32252 فاس  الشقف  عين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ال4ابق  وفي   2222 ماي   27 بتاريخ 
األول رقم 513 تجزئة القرويين طريق 
فاس   32252  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3079/022.
198I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL ا ئتمانية الحراش

HARACHE

PASCAL TRAVAUX SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ا ئتمانية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع حمان الف4واكي سيدي 
يوسف بن علي مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
 PASCAL TRAVAUX SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

21درب الشيوخ سيدي يوسف 
بن علي مراكش - 42252 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PASCAL TRAVAUX SARL AU
اشغال   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء

بزبنائها  االتصاالت  شبكة  ربط   -

عبر انشاء وخلق اسالك التواصل.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يوسف  سيدي  الشيوخ  21درب 

مراكش   42252  - مراكش  علي  بن 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : امين  داميس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين  داميس  السيد 

سيدي   182 رقم  البوخاري  درب 

 42252 مراكش  علي  بن  يوسف 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين  داميس  السيد 

سيدي   182 رقم  البوخاري  درب 

 42252 مراكش  علي  بن  يوسف 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137874.

199I

UPSILON CONSULTING

MY-BPO
تأسيس شركة املساهمة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيا6 و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال4ابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

MY-BPO »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: الرباط 

سانتر مكاتب، عمارة ب 4، ال4ابق 

األول، مكتب رقم ب 1/4، غكدال -، 

12222 الرباط املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.161997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
MY-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BPO
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مركز اتصال.
الخدمات  من  نوع  غي  تقديم 
باإلدارة  املتعلقة  االستشارية 

غواكتساب العمالء.
خدمات  و  املشورة  تقديم 
ألطراف  املعلومات  تكنولوجيا 
البرامج  بيع  و  إنشاء  دراسة،  ثالثة، 
تصميم  البرمجيات،  و  الحاسوبية 

وتشغيل الت4بيقات الحاسوبية.
خدمة العمالء.

الرباط   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   ،4 ب  عمارة  مكاتب،  سانتر 
 - غكدال   ،4/1 ب  رقم  مكتب  األول، 

12222 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
ويبلغ رغسمال الشركة 1.222.222 

درهم،
مقسم كالتالي:

 GLOBAL CONCEPT الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   : 7.498

للحصة .
 MYOPLA lTO : 2.222 الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 BPO CONSULTING : الشركة 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 Jean-Philippe, Guy, السيد 
Georges BOSNET : 1 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .
 JPB INVEST & الشركة 
بقيمة  حصة   DEVELOPMENT : 1

122 درهم للحصة .
مجلس  غعضاء  غو  املتصرفون   

الرقابة: 

 Jean-Philippe, Guy, السيد 
Georges BOSNET بصفته)ا( رئيس 

 1rue du عنوانه)ا(  االدارة  مجلس 

 Maréchal Harispe 75227 Paris

France

 Mohamed السيد 

HAMDAOUI بصفته)ا( املدير العا6 

 3rue Jean Monney عنوانه)ا( 

95160 Montmorency France

 Denis, André السيد 

متصرف  بصفته)ا(   MARSAULT

 92222 الحجريين  من4قة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب

 GLOBAL CONCEPT الشركة 

عنوانه)ا(  متصرف  بصفته)ا( 

 62Avenue de l’Europe,

 immeuble Colombia 92272

Bois-Colombes France

 JPB INVEST & الشركة 

بصفته)ا(   DEVELOPMENT

 Immeuble عنوانه)ا(  متصرف 

 Colombia, 62, avenue de

 l’Europe 92272 Bois-Colombes

France

مراقب غو مراقبي الحسابات :

 BAKER TILLY MAJER الشركة 

AUDIT )ا(بصفته مراقب الحسابات 

عمارة   54 رقم  مكتب  عنوانه)ا( 
شارع  الخامس،  ال4ابق  غنفا،  رياض 

 22222 املالي  الق4ب  الخيا6،  عمر 

الدارالبيضاء املغرب

األسا�سي  النظا6  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

من   )%5( باملائة  خمسة  اقت4اع 

مخصصة  املالية،  السنة  ربح  صافي 

لتكوين االحتياطي القانوني..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 126942.
222I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اماني فور من
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

اماني فور من شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لدى 
ال4ابق االول رقم 2 عمارة 25 تجزئة 

الزيتون تيكوين اكادير - 82222 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اماني   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فور من.
أرض الشركة بإيجاز : - الحالقة 

والتجميل
- حما6 ومساج.

لدى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق االول رقم 2 عمارة 25 تجزئة 
 82222  - اكادير  تيكوين  الزيتون 

اكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : أزالن  عمراوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عمراوي أزالن عنوانه)ا( 

السوتي   82222 فرنسا  بو6  السوتي 

بو6 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عمراوي أزالن عنوانه)ا( 

السوتي   82222 فرنسا  بو6  السوتي 

بو6 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 117228.

221I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ب ج ب ستراتيجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

ب ج ب ستراتيجي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
زنقة حاج الحبيب تجزئة البمرية 

اكادير - 82222 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27165

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يونيو   12 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ب ج 

ب ستراتيجي مبلغ رغسمالها 122.222 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
12 زنقة حاج الحبيب تجزئة البمرية 

اكادير - 82222 اكادير املغرب نتيجة 

ل : حل ظوعي.

 12 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
البمرية  تجزئة  الحبيب  حاج  زنقة 

اكادير - 82222 اكادير املغرب. 

و عين:

و  مبارك  بن  فاظنة  السيد)ة( 

القليعة   82222 القليعة  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 116929.

222I

 SOCIETE FETTAH

 D’ALIMENTATION Par

«abréviation «SOFALIM
إعالن متعدد القرارات

 CASABLANCA ،22242 ، 

MAROC

 SOCIETE FETTAH

 D’ALIMENTATION Par

abréviation «SOFALIM« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 124، 

شارع عبد املومن و تقاطع زنقة 

موريلو حي بالطو - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.238521

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 28 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

شكل  على  إنتاج  وحدة  ربط  مايلي: 

غوالد  قيادة  جوالة  دوار  في  كائن  فرع 

حريزالغربية جماعة الساحل ، غوالد 

حريز، برشيد. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

انشاء فرع تابع للمقر الرئي�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833364.
223I

ACT EDUCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،22242
ACT EDUCATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 322، 

شارع الزرق4وني، بوركون - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EDUCATION
التدريب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والدعم للتنمية الشخصية.
 ،322  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  - بوركون  الزرق4وني،  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة خديجة ابو هاشم العلمي 
درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة .
 522  : الشناوي  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة ابو هاشم العلمي 
عنوانه)ا( 3، زنقة زيدان انفا 22222 

الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  الشناوي  ليلى  السيدة 
 22222 انفا  ليير  زنقة  املونية،  فيال 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة ابو هاشم العلمي 
عنوانه)ا( 3، زنقة زيدان انفا 22222 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832273.

224I

O’GESTION & CONSEIL

 BUREAU D›ETUDE»
 TECHNIQUE ET

 ASSISTANCE OURY «
BETAO

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 ال4ابق الثالث 18 مكرر 
زنقة مممد عبدو إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،62222
 BUREAU D›ETUDE»

 TECHNIQUE ET ASSISTANCE
OURY « BETAO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
شارع املقدس إقامة رشدي ال4ابق 
3 الشقة 7 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUREAU D’ETUDE»  :
 TECHNIQUE ET ASSISTANCE

.OURY « BETAO
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

دراسات تقنية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رشدي  إقامة  املقدس  شارع  القدس 
وجدة   62222  -  7 الشقة   3 ال4ابق 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : وريم�سي  غناس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وريم�سي  غناس  السيد 
 4 رقم   3 العفاف  زنقة  الربيع  حي 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وريم�سي  غناس  السيد 
 4 رقم   3 العفاف  زنقة  الربيع  حي 

62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1173.
225I

GECAFISC

 CENTRE EDUCATIF
 CANADIEN, LES PERLES DE

L›ENFANCE PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE EDUCATIF CANADIEN,
 LES PERLES DE L›ENFANCE

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوركون زنقة ركراكة اقامة 
الكورنيش الشقة 1 ال4ابق االر�سي 

عمارة 2 - 22242 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يوليو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE EDUCATIF CANADIEN,
 LES PERLES DE L’ENFANCE

.PRIVE
بإيجاز : حضانات  أرض الشركة 

خاصة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة ركراكة اقامة الكورنيش 
 -  2 عمارة  االر�سي  ال4ابق   1 الشقة 

22242 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السباعي  زينب مهتم  السيدة اللة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السباعي  زينب مهتم  السيدة اللة 
عنوانه)ا( تجزئة السيس4ا درج 6 س 
طابق 1 عمارة 5 مارينا بيتش 28812 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السباعي  زينب مهتم  السيدة اللة 
عنوانه)ا( تجزئة السيس4ا درج 6 س 
طابق 1 عمارة 5 مارينا بيتش 28812 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2221 تمت رقم 789277.
226I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE AUTO ECOLE SIDI
GHANEME SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 42222، 

مراكش املغرب
 STE AUTO ECOLE SIDI

GHANEME SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 484 
مكتب رقم 23 سدي أانم الحي 

الصناعي . - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AUTO ECOLE SIDI GHANEME

. SARL
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لتعليم السياقة .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 484 
الحي  أانم  سدي   23 رقم  مكتب 

الصناعي . - 42222 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   522  : املهدي  مفير  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : ال4يف  اأناج عبد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مفير املهدي عنوانه)ا( حي 
 42222  . مراكش   11 رقم  البهجة 

مراكش املغرب.
ال4يف  عبد  اأناج  السيد 
 526 رقم   2 افاق  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222  . مراكش  سعادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مفير املهدي عنوانه)ا( حي 
 42222  . مراكش   11 رقم  البهجة 

مراكش املغرب
ال4يف  عبد  اأناج  السيد 
 526 رقم   2 افاق  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222  . مراكش  سعادة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138145.

227I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

AGROYIS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب
AGROYIS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 تجزئة 
مريم زواأة العمارة ب1 ال4ابق 3 
الشقة 12 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGROYIS
أرض الشركة بإيجاز : 1-/ تصنيع 

األأذية املعلبة غو املربيات
 2- / تاجر األطعمة املعلبة واملربى

غو  تاجر  وتصدير  استيراد   /  -3  
وسيط

1 تجزئة   : عنوان املقر االجتماعي 
 3 ال4ابق  ب1  العمارة  زواأة  مريم 

الشقة 12 - 32222 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ياسين  أواص  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  أواص  السيد 
لوي  سان  شارع   2 شقة   4 عمارة 

32242 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  أواص  السيد 
لوي  سان  شارع   2 شقة   4 عمارة 

32242 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3266.
228I

GECAFISC

 CENTRE EDUCATIF
 CANADIEN, LES PERLES DE

L›ENFANCE PRIVE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE EDUCATIF CANADIEN,
 LES PERLES DE L›ENFANCE

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوركون زنقة ركراكة اقامة 
الكورنيش الشقة 1 ال4ابق االر�سي 

عمارة 2 - 22253 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.512627
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 غكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( اللة زينب مهتم 
من  اجتماعية  حصة   242 السباعي 
غصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة( 

زهراء ركاز بتاريخ 26 غكتوبر 2221.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2221 تمت رقم 825896.
229I

HABIL CONSEILS

CARRE MAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HABIL CONSEILS
 Rue Mohamed Beqal Im
 Maskoune 141 Appt 11

 Gueliz - Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CARRE MAGIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحسنى 
733 املنارة املحاميد مراكش - 

42162 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CARRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAGIQUE

تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخدمات ، غعمال النظافة ، عالقات 

تجارية، التصدير واالستيراد ، غعمال 

غخرى .

الحسنى   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  املحاميد  املنارة   733

42162 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 982  : عمران  عواطف  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   22  : يوسف  باللي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عواطف عمران عنوانه)ا( 
 733 2 رقم  اسكجور تجزئة الحسنى 

مراكش 42162 مراكش املغرب .

عنوانه)ا(  يوسف  باللي  السيد 
 733 2 رقم  اسكجور تجزئة الحسنى 

مراكش 42162 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عواطف عمران عنوانه)ا( 
 733 2 رقم  اسكجور تجزئة الحسنى 

مراكش 42162 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138323.

212I
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FIDUCIAIRE MOGADOR

INDUSTRIE MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

INDUSTRIE MOGADOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
في ال4ابق السفلي رقم 724 زنقة 
مممد بن حسن الوزاني التجزئة 
5 كراج في ال4ابق السفلي رقم 

724 زنقة مممد بن حسن الوزاني 
التجزئة 5 44222 الصويرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3623
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 أشت   22 في  املؤرخ 
بزي  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عبد الجليل كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 2022/295.

211I

WEJ CONSULTING

DETROIT SPARE PARTS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WEJ CONSULTING
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
DETROIT SPARE PARTS شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
سجلماسة اقامة الحمد رقم 1 
ال4ابق 1 طنجة 92222 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93941

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امهروش  انس  )ة(  السيد  تفويت 
 122 غصل  من  اجتماعية  حصة   52
حصة لفائدة السيد )ة( ل4يفة اعزوز 

بتاريخ 15 يونيو 2222.
الشراط  ليلى  )ة(  السيد  تفويت 
 122 غصل  من  اجتماعية  حصة   52
حصة لفائدة السيد )ة( ل4يفة اعزوز 

بتاريخ 15 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   32 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 255362.

212I

SM PARTNERS

M2 PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبير ال4ابق 

األر�سي ِ مكتب ب 1ِ إمتداد املعاريف 
maroc 22222، الدار البيضاِء ،

M2 PROJECTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 
شارع الراشدي ،ال4ابق األول الدار 

البيضاء 22372 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551855

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROJECTS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غو  املتجر  في  والتقسيط  الجملة 

وجميع  املحلية  للسلع  اإلنترنت  عبر 

 ، الصحي  الصرف  ومعدات  األجهزة 

والبالط األر�سي ، واألثاث ، واإلضاءة، 

واملواد ذات الصلة 

جميع  ترتبط   ، عا6  وبشكل 

العمليات بشكل مباشر غو أير مباشر 

العمليات  بإحدى  جزئًيا  غو  كلًيا 

املذكورة غدناه.

 ،13  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدار  األول  ،ال4ابق  الراشدي  شارع 

البيضاء  الدار   22372 البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 512  : منصوري  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 492  : منصوري  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة وفاء منصوري عنوانه)ا( 

حي  اسردون  عين  امباس  زنقة   ،  27

السال6 22212 الدار البيضاء املغرب.

منصوري  بشرى  السيدة 

عنوانه)ا( شارع يعقوب املنصور درج 

مازوريل  اقامة   17 شقة   5 طابق  ك 

22372 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وفاء منصوري عنوانه)ا( 

حي  اسردون  عين  امباس  زنقة   ،  27

السال6 22212 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم -.

213I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SONEXIA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SONEXIA BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
عباس املسعدي عمارة 22 ال4ابق 
5 املكتب رقم 32 - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73437
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONEXIA BUSINESS
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خدمات املعلومات التجارية.
- مقاول غعمال البناء املختلفة.

22 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ال4ابق   22 عمارة  املسعدي  عباس 
فاس   32222  -  32 رقم  املكتب   5

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوراق مممود : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد السماللي عالء الدين : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مممود  بوراق  السيد 
 3 الشقة  و  عمارة   2 املدائن  تجزئة 
فاس   32222 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
الدين  عالء  السماللي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 23 زنقة جبل صاأرو 
س  النرجس  الجميل  املنضر  شارع 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عالء  السماللي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 23 زنقة جبل صاأرو 
س  النرجس  الجميل  املنضر  شارع 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4161/2022.

214I

MORYAY BARBER

MORYAY BARBER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORYAY BARBER
 RDC QT AL HODA N° 142 BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
MORYAY BARBER شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الهدى 

رقم 142 بني مالل - 23222 بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORYAY BARBER
أرض الشركة بإيجاز : الحالقة .

عنوان املقر االجتماعي : حي الهدى 
رقم 142 بني مالل - 23222 بني مالل 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل بوعناني : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعناني  اسماعيل  السيد 
2 الرقم  عنوانه)ا( حي االطلس بلوك 
مالل  بني   23222 مالل  بني   192

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوعناني  اسماعيل  السيد 
2 الرقم  عنوانه)ا( حي االطلس بلوك 
مالل  بني   23222 مالل  بني   192

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 734.

215I

mohammed boumzebra

ALUMINIUM.F.F
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ALUMINIUM.F.F شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

البرادية قرب خزان املاء - 23222 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM.F.F
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غلومنيو6 غو معادن غو نجارة.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 23222  - املاء  خزان  قرب  البرادية 

الفقيه بن صالح املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : حريف  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حريف  يوسف  السيد 

 23222 البرادية  أانم  اوالد  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حريف  يوسف  السيد 

 23222 البرادية  أانم  اوالد  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تمت   2222 أشت   24 بتاريخ 

.188/2022

216I

SOUHAL CONSULTING

EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EL OUARGUI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 غ 

املسيرة 3 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17845

العا6  الجمع  بمقت�سى 

فبراير   25 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رغسمال  رفع  تم   2222

درهم«   15.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   15.222.222« من  غي 

طريق  عن  درهم«   32.222.222»

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 135522.

217I

FICOSAGE

STE HUILERIE HADANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 32222 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc

STE HUILERIE HADANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : جماعة 

اوالد الحاج سايس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.47487

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
شركة   STE HUILERIE HADANE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   322.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي جماعة اوالد الحاج 
سايس - 32222 فاس املغرب نتيجة 

الزمة اقتصادية.
و عين:

و  هدان  الحق  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تعاونية الرضا اوالد ال4يب 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
جماعة  وفي   2222 يوليو   27 بتاريخ 
فاس   32222  - سايس  الحاج  اوالد 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3183/2022.
218I

FICOSAGE

STE ACTIKIDS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 32222 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

STE ACTIKIDS SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 229 

زنقة الساهل ملوية ملتا تمارة - - 
تمارة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.134135
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
الى  املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

املحدودة  املسؤولية  دات  ىشركة 

دات الشريك الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسيرة  املجزاري  ليلى  السيدة  تعين 

القديمة  املسيرة  واستقالة  للشركة 

فرح امبارك

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 422 امبارك  فرح  السيدة  تفويت 
حصة للسيدة ليلى املجزاري

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 1222 على  مقسمة  الشركة  رغسمال 

حصة باسم ليلى املجزاري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشكل القانوني للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعين مسيرة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم رغسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 01455/2022.

219I

Notaire

 RADIOLOGIE HAY
MOHAMMADI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 RADIOLOGIE HAY

MOHAMMADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحزا6 الكبير رقم 222 و 222 مكرر 

الحي املحمدي 22572 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 دجنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 RADIOLOGIE HAY  : تسميتها 

.MOHAMMADI
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التصوير ال4بي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحزا6 الكبير رقم 222 و 222 مكرر 
الحي املحمدي 22572 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 375  : العمراوي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 375  : مر�سي  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : حركاني  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العمراوي  فاطمة  السيدة 
أقامة  كراسيط  زنقة   12 عنوانه)ا( 
حي   29 الشقة   23 ال4ابق   1 موني 
البيضاء  الدار   22362 املستشفيات 

املغرب.
السيدة خديجة مر�سي عنوانه)ا( 
ميزوتيس  زنقة  الكبير  الحزا6  شارع 
البيضاء  الدار   22572  6 ح  رقم 

املغرب.
حركاني  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا( إقامة غمير درج ب طابق 6 
البيضاء  الدار   22232 التازي  درب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العمراوي  فاطمة  السيدة 
أقامة  كراسيط  زنقة   12 عنوانه)ا( 
حي   29 الشقة   23 ال4ابق   1 موني 
البيضاء  الدار   22362 املستشفيات 

املغرب
السيدة خديجة مر�سي عنوانه)ا( 
ميزوتيس  زنقة  الكبير  الحزا6  شارع 
البيضاء  الدار   22572  6 ح  رقم 

املغرب
حركاني  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا( إقامة غمير درج ب طابق 6 
البيضاء  الدار   22232 التازي  درب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غبريل 2221 تمت رقم 774224.
222I

ائتمانية بوعرفة

STE ANFID MINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب
STE ANFID MINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 حي 

لكرابة تالسينت - 61252 تالسينت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1299

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANFID MINE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
النباتات  تسويقها-بيع  و  املعادن 
و  البناء  اشغال  ال4بية-  و  الع4رية 
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استغالل  املختلفة-  االشغال  جميع 

املقالع- تصدير و استراد.

حي   21  : االجتماعي  املقر  عنوان 

تالسينت   61252  - تالسينت  لكرابة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52  : ادريس  اعمر  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   52  : حمو  اعمر  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ادريس  اعمر  السيد 

تالسينت   61252 تالسينت  مركز 

املغرب.

السيد اعمر حمو عنوانه)ا( الحي 

تالسينت   61252 تالسينت  الجديد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادريس  اعمر  السيد 

تالسينت   61252 تالسينت  مركز 

املغرب

السيد اعمر حمو عنوانه)ا( الحي 

تالسينت   61252 تالسينت  الجديد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2222 تمت رقم 323.

221I

ائتمانية بوعرفة

 STE SPLENDIDE PARCS
AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

 STE SPLENDIDE PARCS AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بنت 
خ4اب بوعنان - 61222 بوعنان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1121
 32 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPLENDIDE PARCS AGRI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املختلفة-  االشعال  جميع  و  البناء 
جميع اشغال الفالحة و تجهيز و اعداد 
اشغال  و  الزراعية  االستغالليات 

السقي و تثبيت اليات السقي.
بنت  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوعنان   61222  - بوعنان  خ4اب 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الحق  عبد  السعداوي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.
 522  : مممد  بوبكري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحق  عبد  السعداوي  السيد 
 61222 بوعنان  مركز  عنوانه)ا( 

بوعنان املغرب.
عنوانه)ا(  مممد  بوبكري  السيد 
16 حي موالي رشيد 52222 الريصاني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  السعداوي  السيد 
 61222 بوعنان  مركز  عنوانه)ا( 

بوعنان املغرب

عنوانه)ا(  مممد  بوبكري  السيد 
16 حي موالي رشيد 52222 الريصاني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2222 تمت رقم 324.
222I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE MEH CARS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
STE MEH CARS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
شارع ابن باديس رقم 58 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MEH CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 58 رقم  باديس  ابن  شارع  القدس 

العيون - 72222 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : الحليم  مممد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 1222  : الحليم  مممد  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحليم  مممد  السيد 
حي القدس شارع ابن باديس رقم 58 

العيون 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحليم  مممد  السيد 
حي القدس شارع ابن باديس رقم 58 

العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 246/2022.
223I

مكتب الجرودي

DRI MET
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
DRI MET »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

اوندا 46 بقعة 5 حي امل4ار 62222 
الناضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12191
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 25 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بين  الحصص  تفويت  عتى  املصادقة 
السيد ازحاف جمال و السيد ازحاف 
مممد و بين السيدة العمراني ميمونة 

و السيد ازحاف مممد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسيري الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مسيرا  مممد  ازحاف  السيد  تعيين 

وحيدا للشركة
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة قوانين الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 3.222.222 مممد  ازحاف  السيد 

درهم

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد ازحاف مممد 32.222 حصة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة هو االشغال العامة - 

البناء و نقل البضائع لحساب الغير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 أشت 

2222 تمت رقم 4218.

224I

A2 CONSULTING

برال اكس-شونج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

A2 CONSULTING

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

برال اكس-شونج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي عمارة برال رقم 4 

ت4وان - 93222 ت4وان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2221 مارس   24 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( املقد6 

مليكة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2221 تمت رقم 2527.

225I

STE CECONA SARL

EL ALLOUI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
EL ALLOUI EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
لوكسنبورغ حي اوالد ميمون زنقة 

لوكسنبورغ حي اوالد ميمون 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLOUI EXPRESS
تسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الزيوت الصناعية
السيارات  الغيار  ق4اع  تسويق 

ومقاول النقل.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  ميمون  اوالد  حي  لوكسنبورغ 
 62222 اوالد ميمون  لوكسنبورغ حي 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ابراهيم  العالوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : ابراهيم  العالوي  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العالوي ابراهيم عنوانه)ا( 
الناظور   62222 شيكر  بني  مركز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العالوي ابراهيم عنوانه)ا( 
الناظور   62222 شيكر  بني  مركز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 أشت 

2222 تمت رقم 3938.
226I

FUTURE CONSEIL

HAFAD CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
52 زنقة يوسف بن تاشفين ال4ابق 

األول ، 26122، برشيد املغرب
HAFAD CAR شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النخيل 
متجر رقم 15 إقامة فب1-3 النواصر 

- 27182 النواصر املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.438165

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حفاض  غنس  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   334
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
يوليو   21 بتاريخ  البعزاوي  توفيق 

.2222
حفاض  غنس  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   333
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
يوليو   21 بتاريخ  البعزاوي  العربي 

.2222

حفاض  غنس  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   333

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

يوليو   21 بتاريخ  بومهدي  الرحيم 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832929.

227I

GESTION ALJANOUB

DAKHLA SQUARE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة ت4وان حي السعادة عمارة رقم 

2 ال4ابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

DAKHLA SQUARE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لكالط فيال رقم 24 حي القسم 

الداخلة - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA SQUARE

دراسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

‚ت4وير ‚بناء وتسويق مراكز التسوق-
العقاري  ‚االنعاش  السياحة 

والفندقة ..
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تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القسم  حي   24 رقم  فيال  لكالط 

الداخلة - 73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 CHBIKA INVEST : الشركة 

درهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 CHBIKA INVEST الشركة 

 136 رقم  الزروالي  عمارة  عنوانه)ا( 

 72222  8 رقم  السعد  ا6  شارع 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مممد مراد أنا6 عنوانه)ا( 

بونفيالر  تجزئة  مريم  لال  شارع   51

السو�سي 12172 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1296/2022.

228I

LZ EXPERTS

INSURKOM
شركة املحاصة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

INSURKOM شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق4وني ال4ابق الثاني شقة 6 

22122 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة املحاصة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21

باملميزات  املحاصة  لشركة  األسا�سي 

التالية:

شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INSURKOM

معالجة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

؛  الصلة  ذات  واألنش4ة  البيانات 

بوابات اإلنترنت.

عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 

 6 شقة  الثاني  ال4ابق  الزرق4وني 

22122 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 622.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 SIHAR INVEST : 3.622 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 François-Olivier EDIME السيد

2422 : بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 SIHAR INVEST الشركة 

امللكي  الجيش  شارع   28 عنوانه)ا( 

 22222  29 الشقة  الثالث  ال4ابق 

الدار البيضاء املغرب.

 François-Olivier السيد 

EDIME عنوانه)ا( 48 شارع غبو جعفر 

 ،7 بن ع4ية، ال4ابق الثالث الشقة 

أاسين إكس4ونسيون 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 François-Olivier السيد 

EDIME عنوانه)ا( 48 شارع غبو جعفر 

 ،7 بن ع4ية، ال4ابق الثالث الشقة 

أاسين إكس4ونسيون 22252 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833461.

229I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

VEGA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

VEGA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12671

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 مارس   17 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مشيش العلمي انس كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غبريل 2222 تمت رقم 585/2022.

232I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SIGMA DAK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

SIGMA DAK شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

عبد الخالق طوريس - 73222 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2221 غكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دينية  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   122

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( احمد 

احمد فال بتاريخ 18 غكتوبر 2221.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غبريل 2222 تمت رقم 644/2022.

231I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SIGMA DAK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

SIGMA DAK شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي 27 شارع 

عبد الخالق طوريس - 73222 

الداخلة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 18 غكتوبر 2221 تم تمويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غبريل 2222 تمت رقم 644/2022.

232I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CM7 BEACH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

CM7 BEACH شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ا6 البوير - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CM7  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEACH

تشغيل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

وادارة وحدة فندقية.

- تشغيل وإنشاء وإدارة املعسكرات 

والنزل واملوتيالت والبناأل ؛

- تشغيل وإدارة مقهى وم4عم.

واملؤتمرات  الندوات  تنظيم   -

والفعاليات.

- رياضة مائية؛.

عنوان املقر االجتماعي : ا6 البوير 

- 73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

العينين  ماء  سالم  مممد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العينين  ماء  سالم  مممد  السيد 
عنوانه)ا( حي القسم 22 زنقة 12 رقم 

32 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العينين  ماء  سالم  مممد  السيد 
عنوانه)ا( حي القسم 22 زنقة 12 رقم 

32 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ماي 2222 تمت رقم 785/2022.

233I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOCIETE TAGRZIMTIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

SOCIETE TAGRZIMTIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة شارع ال4اح رقم 3297 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TAGRZIMTIE

أرض الشركة بإيجاز : - الفنادق 

واإلقامة.

- تشغيل وإنشاء وإدارة املعسكرات 

والنزل واملوتيالت والبناأل ؛

- تشغيل وإدارة وتأجير وشراء وبيع 

منقولة  أير  غو  منقولة  ممتلكات  غي 

غو  السياحية  غو  التجارية  لألأراض 
السكنية )الفنادق غو املساكن غو قرى 

غو  املعسكرات  غو  النزل  غو  الع4الت 

األكواخ غو جميع مؤسسات الندوات 

األخرى( ؛.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  3297 رقم  ال4اح  شارع  الوحدة 

73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مممد علي بولحيت : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : بولحيت  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املحجوب اهل املكي : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : مكي  اهل  الفتاح  عبد  السيد 

252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بولحيت  علي  مممد  السيد 

شارع   22 القسم  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة   73222  53 رقم  ارجكمة 

املغرب.

عنوانه)ا(  بولحيت  مممد  السيد 

 73222  122 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب.

املكي  اهل  املحجوب  السيد 

عنوانه)ا( حي وادي الشياف رقم 286 

73222 الداخلة املغرب.

مكي  اهل  الفتاح  عبد  السيد 

 23 فيال   21 االمل  حي  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بولحيت  مممد  السيد 
 73222  122 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ماي 2222 تمت رقم 786/2022.

234I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 PERFORMANCE FROID»
SAHARA SUD «PFSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 PERFORMANCE FROID»

SAHARA SUD «PFSS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 2251 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PERFORMANCE FROID»

.SAHARA SUD «PFSS
تركيب   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
وغجهزة  معدات  جميع  وصيانة 

وغنظمة التبريد ؛
املعدات  وتركيب  توريد   -

الكهربائية.
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حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 2251 - 73222 الداخلة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : بوهوش  مممد  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد مممد ياسين : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوهوش  مممد  السيد 

ايت املودن 82222 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  ياسين  مممد  السيد 

82222 اكادير  455 تجزئة ابراز  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوهوش  مممد  السيد 

ايت املودن 82222 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  ياسين  مممد  السيد 

82222 اكادير  455 تجزئة ابراز  رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2222 تمت رقم 1119.

235I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA NABAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA NABAT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسجد زنقة القنديل رقم 26 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA NABAT

استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وزراعة االرا�سي الزراعية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  26 رقم  القنديل  زنقة  املسجد 

73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : اللب  سالم  ابراهيم  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اللب  سالم  ابراهيم  السيد 

القنديل  زنقة  املسجد  حي  عنوانه)ا( 
رقم 6 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اللب  سالم  ابراهيم  السيد 

القنديل  زنقة  املسجد  حي  عنوانه)ا( 
رقم 6 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1181.

236I

Fiducia Agency Khouribga

 DEVELOPPEMENT

 ET INVESTISSEMENT

IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga

42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب

 DEVELOPPEMENT ET

 INVESTISSEMENT IMMOBILIER

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 شارع 

موالي يوسف املحل التجاري رقم 

28 خريبكة 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DEVELOPPEMENT ET  :

 INVESTISSEMENT IMMOBILIER

.SARL AU

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتشغيل العقارات الخاصة.

عنوان املقر االجتماعي : 42 شارع 

موالي يوسف املحل التجاري رقم 28 

خريبكة 25222 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

ممالت   8  : ليلى  بمياوي  السيدة 

تجارية بقيمة 1.222.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ليلى  بمياوي  السيدة 

34 بلوك 15 السوق القديم خريبكة 

25222 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إدريس املجاهدي عنوانه)ا( 

34 بلوك 15 السوق القديم خريبكة 

25222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

23 أشت  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تمت رقم 364.

237I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MASYLIA COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

MASYLIA COSMETIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

1 شارع سعد بن معاد رقم 29 - 

دخلة - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MASYLIA COSMETIQUE
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شراء   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
مستمضرات  جميع  وتوزيع  وبيع 
التجميل ؛ تصميم وتصنيع وتسويق 
ومنتجات  التجميل  مستمضرات 
مستمضرات  والع4ور.بيع  النظافة 
والصناعات  والع4ور  التجميل 
خدمات  والرفاهية.  الدوائية 
التجميل  مستمضرات  في  استشارية 
والعناية بالجسم والجمال والرفاهية 

؛.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  معاد  بن  سعد  شارع   1 القسم 
29 - دخلة - 73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : العليوي  اسماء  السيدة 
حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اسماء العليوي عنوانه)ا( 
حي االمل 1 بلوك 21 رقم 25 73222 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء العليوي عنوانه)ا( 
حي االمل 1 بلوك 21 رقم 25 73222 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1166.
238I

nador conseil sarl au

ALMA PLAC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ALMA PLAC شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
مممد غمين حي لعرا�سي ال4ابق 

األول - 62222 الناظور املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22213

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
لعرا�سي  حي  غمين  مممد  »اقامة 
الناظور   62222  - األول  ال4ابق 
الش4ر  العمران  إلى »تجزئة  املغرب« 
782 ال4ابق الثالث سلوان -  ب رقم 

62222 الناظور املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 أشت 

2222 تمت رقم 3954.

239I

لوكسر للحسابات

ELECTRO JAADNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان ال4ابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب
ELECTRO JAADNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 اقامة 

الهناء 2 طريق عوينت السراق - 
62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO JAADNA
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  االستراد  و  الغير  لحساب  البضائع 

تصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 72 اقامة 
 - السراق  عوينت  طريق   2 الهناء 

62222 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اجعادنة  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : صديقي  مص4فى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : اجعادنة  مممد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
 522  : صديقي  مص4فى  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجعادنة  مممد  السيد 
عوينت  طريق   2 الهناء  اقامة   72

السراق 62222 وجدة املغرب.
صديقي  مص4فى  السيد 
الكروصةنص  زنقة   42 عنوانه)ا( 

35762 سان كريكور فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجعادنة  مممد  السيد 
عوينت  طريق   2 الهناء  اقامة   72

السراق 62222 وجدة املغرب
صديقي  مص4فى  السيد 
الكروصةنص  زنقة   42 عنوانه)ا( 

35762 سان كريكور فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1139.

242I

SOCIETE MERCATO CAR 

MERCATO CAR
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE F.K.H
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
MERCATO CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
مممد الديوري مكاتب زالغ رقم 
9 ال4ابق التالث - 32222 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4342

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 26 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  حصة   2522 الحصص  تفويت 
هشا6  لفائدة  ك4وع  امين  مممد 
تفويت  و  للحصة   122 بقيمة  لزعر 
لفائدة  ملنور  فؤاد  من  حصة   2522
هشا6 لزعر بقيمة 122 للحصة وكدا 
تغيير املقر االجتماعي اال شارع مممد 
ال4ابق   9 رقم  زالغ  مكاتب  الديوري 

التالث 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :4-6-7 رقم  بند 
مايلي: تفويت الحصص 2522 حصة 
من مممد امين ك4وع لفائدة هشا6 
تفويت  و  للحصة   122 بقيمة  لزعر 
لفائدة  ملنور  فؤاد  من  حصة   2522
هشا6 لزعر بقيمة 122 للحصة وكدا 
تغيير املقر االجتماعي اال شارع مممد 
ال4ابق   9 رقم  زالغ  مكاتب  الديوري 

التالث 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 674.

241I

cabinet aux services des affaires

ALIGRIN TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

ALIGRIN TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
حنابو فزنا ع ص ارفود - 52222 

ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALIGRIN TRAV
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال غو إنشاءات مختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52222  - ارفود  ص  ع  فزنا  حنابو 

ارفود املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد اكريني : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد جواد اعليوي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكريني  مممد  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52222 ارفود املغرب.
عنوانه)ا(  اعليوي  جواد  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52222 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكريني  مممد  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52222 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 16185.
242I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BALHAJ MARCHE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

BALHAJ MARCHE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
6 حي اللة سكينة ال4ابق األول - 

32222 فاس املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53211

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   3.222.222»
«1.222.222 درهم« إلى »4.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3336.

243I

ZERRAD CONSULTANTS

ZARAFA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

ZERRAD CONSULTANTS
12,زنقة واشن4ن ال4ابق السفلي 

رقم JP3C 4 ، 20060، الدار 
MAROC البيضاء

ZARAFA CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 
إبن منير إقامة الزرقاء ال4ابق 1 
الرقم 2 معاريف الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.492319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الزرقاء  إقامة  منير  إبن  زنقة   117  »
الدار  معاريف   2 الرقم   1 ال4ابق 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 
صاأرو  جبل  زنقة   4« إلى  املغرب« 
مدينة   8 الشقة  السفلي  ال4ابق 
الشباب الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833872.
244I

GROUPE ABCE

 CLINICAL HEALTHCARE
 AND INNOVATION FOR

AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

GROUPE ABCE
124 مكرر شارع عبد املومن ال4ابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

 CLINICAL HEALTHCARE AND
 INNOVATION FOR AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 124 
مكرر االقامة غكابولكو بولفارد عبد 

املومن ال4ابق 4 الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.425755
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   22 في  املؤرخ 
 CLINICAL HEALTHCARE AND
 INNOVATION FOR AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رغسمالها 

124 مكرر االقامة  مقرها اإلجتماعي 

غكابولكو بولفارد عبد املومن ال4ابق 

الدار   22222  - البيضاء  الدار   4

في  لزيادة  نتيجة  املغرب  البيضاء 

خسارات.

و عين:

 DUBON THIERRY السيد)ة( 

 33562 جوزفين   83 عنوانه)ا(  و 

)ة(  كمصفي  فرنسا  يوالليا  القديس 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 22 ماي 2222 وفي 124 مكرر 

االقامة غكابولكو بولفارد عبد املومن 

 22222  - البيضاء  الدار   4 ال4ابق 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833763.

245I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BALHAJ MARCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

BALHAJ MARCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 زنقة 

6 حي اللة سكينة ال4ابق األول - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53211

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2221 يوليو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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املجيد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   5.222 البقالي 

السيد  لفائدة  حصة   12.222 غصل 

يوليو   21 بتاريخ  جبوري  عزيزة  )ة( 

.2221

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3338.

246I

RAIS AUDIT&CONSEIL

CHAYLA
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

CHAYLA

شركة مجهو لة ا إل سم ر غ سما لها 

43.272.222 د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا ء 

97، شارع املسيرة خضراء

السجل التجاري الدارالبيضاء : رقم 

75957

الوضعـية الصافـية غقـل عن ربع 
رغسمال

اإلقـــرار بإستمرارية الشركة

املزدوج   6 العا  الجمع  ن  1.إ 

بتا  املنعقـد  وأـيرالعادي(  )العادي 

عــد6  قرر  قد   2222 يونيو   32 يخ  ر 

غن  رأــم  وإسـتمـراريــتـها  الشركة  حــل 

ربع  عن  تـقـل  الصافـية  وضعـيتـها 
رغسمالها اإلجتماعي.

لـدى  نوني  القا  ع  ا  يـد  اإل  2.ثم 

الـممـكـمة الــتجا رية با لــدارالــبـيضا ء، 

تــمت عـــد د   2222 8 أشت  بتا ر يخ 

.833744

مـقــتـ4ــف من غ جــل اإل شــهــا ر

247I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

ALTUN SONDAJ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

عمارة 22 شقة رقم 4 شارع مسعود 

الوفقاوي حي السال6، 82272، 

اكادير املغرب

ALTUN SONDAJ شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بوزكار 

امسكرود - 82322 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALTUN SONDAJ

الحفر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإعداد املواقع.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اكادير   82322  - امسكرود  بوزكار 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : شاكار  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل شاكار عنوانه)ا( 

دوار بوزكار امسكرود 82322 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل شاكار عنوانه)ا( 

دوار بوزكار امسكرود 82322 اكادير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 112755.

248I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TRANS ABOU YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلس4ين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

TRANS ABOU YOUSSEF شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 215 بلوك

c نزاهة 1 - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2691

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2221 نونبر   11 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 TRANS ABOU الوحيد  الشريك 

 92.222 رغسمالها  مبلغ   YOUSSEF

 215 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

بن  الفقيه   23222  -  1 نزاهة   cبلوك

صالح املغرب نتيجة ل : عد6 نشاط 

الشركة.

 215 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

1 - 23222 الفقيه بن  بلوك c نزاهة 

صالح املغرب . 

و عين:

و  حيدة  هللا  عبد  السيد)ة( 

 1 نزاهة   cبلوك  215 عنوانه)ا( 

املغرب  صالح  بن  الفقيه   23222

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

21 أشت 2222 تمت رقم 446.

249I

UPSILON CONSULTING

TAFIPAL
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING

زاوية شارع عمر الخيا6 و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال4ابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

TAFIPAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 

رقم 43، رقم 5، عمارة 52، طريق 

عين السمن، حي النخيل - 32222 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51779

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 14 فبراير 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع  و  تفويت  عقد  على  املصادقة 

السيد  طرف  من  اجتماعية  حصص 

 AGRI الشركة  ملريني لصالح  ابراهيم 

إلى  يصل  ملا   HOLDING LIMITED

1751 حصة اجتماعية

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 AGRI شركة  على  املوافقة  مايلي: 

كشريك   HOLDING LIMITED

جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3296.

252I
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jihane dekkaki

 PRODUCCIONES Y
 EXPORTACIONES

AGROSEVILLA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

jihane dekkaki
 BP 652 AGADIR BP 652

AGADIR، 0، Agadir MAROC
 PRODUCCIONES Y
 EXPORTACIONES

AGROSEVILLA شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اأراسن طريق ايت عميرة بيوكرى - 
87222 بيوكرى املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12293
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2222 ماي   24 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

منصوري جواد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1468.
251I

FOUZMEDIA

ROFAIDAA TRANS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROFAIDAA TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مشرع 

بلقصيري مركز ب4ماء الرقم 42 - - 
مشرع بلقصيري املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.255

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  ملكية  في  حصة   122 تفويت 
بنعاشر  السيد  لفائدة  مني  ادريس 

زكور والسيدة أيثة التهامي التقال
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد ادريس مني من مهمة 
التسيير وتعيين السيدة أيثة التهامي 
التقال والسيد بنعاشر زكور مسيران 

للشركة ملدة أير ممدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
ملكية  في  حصة   122 تفويت  مايلي: 
السيد  لفائدة  مني  ادريس  السيد 
التهامي  أيثة  والسيدة  زكور  بنعاشر 

التقال
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: استقالة السيد ادريس مني من 
أيثة  السيدة  وتعيين  التسيير  مهمة 
زكور  بنعاشر  والسيد  التقال  التهامي 

مسيران للشركة ملدة أير ممدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

14 يوليو 2222 تمت رقم 232.

252I

AC CONSEIL

لعرج برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اشرف ال4ابق الخامس مكتب رقم 
41 املدينة الجديدة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
لعرج برومو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 تجزئة 
جنان الخير صهريج كناوة - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

لعرج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برومو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 34 تجزئة 

 32222  - كناوة  صهريج  الخير  جنان 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد االعرج مممد : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد االعرج جمال : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : يوسف  االعرج  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   252  : عمر  االعرج  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مممد  االعرج  السيد 

34 تجزئة جنان الخير صهريج كناوة 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  جمال  االعرج  السيد 

34 تجزئة جنان الخير صهريج كناوة 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  االعرج  السيد 

تاونات  تيسة  مساسة  العمال  دوار 

34212 تاونات املغرب.

السيد االعرج عمر عنوانه)ا( دوار 

العمال مساسة تيسة تاونات 34212 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مممد  االعرج  السيد 

34 تجزئة جنان الخير صهريج كناوة 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2221 تمت رقم 3788.

253I

PRO & WISE ADVISORY

PRO & WISE ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

PRO & WISE ADVISORY

زنقة سمية، إقامة شهرزاد 3 ، 

ال4ابق الخامس، رقم 22، حي 

النخيل ، 22342، الدار البيضاء 

املغرب

PRO & WISE ADVISORY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، ال4ابق 

5 رقم 22 ، حي النخيل ، - 22342 

الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.419825

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 غبريل   11 في  املؤرخ 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شهرزاد  إقامة  سمية،  »زنقة  من 

النخيل  حي   ،  22 رقم   5 ال4ابق   ،3

املغرب«  البيضاء  الدار   22342  -  ،

ال4ابق  كورنيش،  ال  شارع   ،13« إلى 

البيضاء  الدار   22253  - الثاني، 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833245.

254I
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FIRST ADM SERVICE

NMRB SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIRST ADM SERVICE

 RUE LIBETE 3 CASABLANCA ،

20700، casablanca maroc

NMRB SERVICES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ج ش 

16 ع 128 املحل 6 تجزئة التوحيد 

مدينة الرحمة دار بوعزة. - 27223 

.CASABLANCA MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.471561

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NMRB SERVICES

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رغسمالها 12.222 درهم 

ش  ج  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

التوحيد  تجزئة   6 املحل   128 ع   16

 27223  - بوعزة.  دار  الرحمة  مدينة 

نتيجة   CASABLANCA MAROC

لرأبة الشركاء .

و عين:

السيد)ة( نبيل الرياحي و عنوانه)ا( 

البيضاء   15 رقم   2 زنقة  السك  عين 

 MAROC البيضاء  الدار   22452

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

ش  ج  وفي   2222 يونيو   23 بتاريخ 

التوحيد  تجزئة   6 املحل   128 ع   16

 27223  - بوعزة.  دار  الرحمة  مدينة 

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 25792.

255I

اليك�سي و شركائه

داري2020
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اليك�سي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 85 

ال4ابق 4، رقم 19 ، 22222، 
الدارالبيضاء املغرب

داري2222 شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني ال4ابق 2 شقة رقم 6 

46 شارع الزرق4وني ال4ابق 2 شقة 
رقم 6 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372217
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2221 غبريل   22 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
داري2222  الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
شارع   46 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 6 رقم  شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني 
2 شقة  ال4ابق  الزرق4وني  46 شارع 
رقم 6 22222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 -  6 رقم  شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ياسين داري و عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد، املجموعة 24، زنقة 
البيضاء  الدار   22222 رقم18   ،34

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غكتوبر 2221 تمت رقم 794857.

256I

مكتب الرياني للمماسبة

2S SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب الرياني للمماسبة
شارع مممد داود رقم232 ت4وان ، 

93242، ت4وان املغرب
2S SERVICES شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مممد الخامس قيادة باب برد 
شفشاون - 91222 شفشاون 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( احيان 

انس كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بشفشاون  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 228.
257I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

MENUMAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، ال4ابق الثالت، 
رقم 32 ، 92222، طنجة املغرب

MENUMAKA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3، شارع 
سيدي عمار - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENUMAKA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 3، شارع 
سيدي عمار - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 
5.222.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

عبد  البنشعبو�سي  السيد 
الرحمان : 12.222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
 12.222  : مامة  راحة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : كهينة  البنشعبو�سي  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة .
نوميديا  البنشعبو�سي  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   12.222  :

للحصة .
 : مهدي  البنشعبو�سي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبد  البنشعبو�سي  السيد 
فيس4ا،  فيال  عنوانه)ا(  الرحمان 
 92222  52 رقم  الرئي�سي،  الشارع 

طنجة املغرب.
السيدة راحة مامة عنوانه)ا( فيال 
 52 رقم  الرئي�سي،  الشارع  فيس4ا، 

92222 طنجة املغرب.
كهينة  البنشعبو�سي  السيدة 
الشارع  فيس4ا،  فيال  عنوانه)ا( 
طنجة   92222  52 رقم  الرئي�سي، 

املغرب.
نوميديا  البنشعبو�سي  السيدة 
الشارع  فيس4ا،  فيال  عنوانه)ا( 
طنجة   92222  52 رقم  الرئي�سي، 

املغرب.
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مهدي  البنشعبو�سي  السيد 
الشارع  فيس4ا،  فيال  عنوانه)ا( 
طنجة   92222  52 رقم  الرئي�سي، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبد  البنشعبو�سي  السيد 
فيس4ا،  فيال  عنوانه)ا(  الرحمان 
 92222  52 رقم  الرئي�سي،  الشارع 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8188.
258I

Sayarh & Menjra

AZA PETROLEUM
إعالن متعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
20000، Casablanca Maroc

AZA PETROLEUM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي تيليال، 
رقم 889، تيكيوين، غكادير - - غكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.43725

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
واإلقرار  الجديد  الشريك  موافقة 

بإتما6 تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
وثالثين  ثالثة  بمبلغ  املال  رغس  زيادة 
خالل  من   )33.322( وثالثمائة   

ً
غلفا

وثالثين  وثالثة  بثالثمائة  االكتتاب 
)333( حصة جديدة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
 Aza« إلى   »Aza Petroleum»

«Petrosolutions
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 117151.

259I

CLICKING CONSEIL MAROC

ABDELHASS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردوس رقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب

ABDELHASS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 56 

موالي يوسف ال4ابق 3 الشقة 

رقم 14 الدارالبيضاء - 22252 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

547715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDELHASS IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة   3 ال4ابق  يوسف  موالي   56

 22252  - الدارالبيضاء   14 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيد عبد املالك حسوني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الرزاق حسوني : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد عبد املالك حسوني 

بقيمة 122 درهم.

السيد عبد الرزاق حسوني : 522 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حسوني  املالك  عبد  السيد 

 216 رقم  الشرف  حي  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  االزدهار 

املغرب.

حسوني  الرزاق  عبد  السيد 
 4 ال4ابق  ارمينيا  زنقة  عنوانه)ا( 
االسكندرية  شارع  زاوية   8 الشقة 

 22252 البيضاء  املستشفيات  حي 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حسوني  املالك  عبد  السيد 

 216 رقم  الشرف  حي  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  االزدهار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت رقم 21814.

262I

MINA DAOUDI

Fabrication évent
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MINA DAOUDI

 N°23 CITE EL AHBASS

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

Fabrication évent شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 99 حي 

بوثينة - 13122 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Fabrication évent

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

هياكل و قابلة للنفخ.

 99 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي بوثينة - 13122 بوزنيقة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد بن الصراخ : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصراخ  بن  رشيد  السيد 

عنوانه)ا( حي النبيشات زنقة التقد6 

رقم 51 13122 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصراخ  بن  رشيد  السيد 

عنوانه)ا( حي النبيشات زنقة التقد6 

رقم 51 13122 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يونيو 2222 تمت رقم 362.

261I
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CANOCAF SARL

MARSONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 ال4ابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
MARSONS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي األميرة 
 TF 2 تجزئة السعادة، حي امل4ار
62222 - 63581 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19581
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 أشت   24 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( كريم 

الحمداوي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 أشت 

2222 تمت رقم 4217.
262I

centre d’étude de gestion et d’organisation

INSPIRE PARK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

INSPIRE PARK شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بانوراما 
ج.ش.1 13-ب 9- - شارع غبو بكر 
قادري, إقامة بانوراما,بناية رقم 3, 

ال4ابق التالت, املكتب رقم -9 الدار 
البيضاء - 22152 الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24489

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يونيو   29 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع   -  -9 13-ب  ج.ش.1  »بانوراما 
بانوراما,بناية  إقامة  قادري,  بكر  غبو 
رقم 3, ال4ابق التالت, املكتب رقم -9 
الدار البيضاء - 22152 الدار البيضاء 
,شارع  ج.ش.3  »بانوراما  إلى  املغرب« 
غبو بكر قادري, بناية رقم 13, ال4ابق 
5, سيدي معروف  األول, املكتب رقم 
التالت  البند  البيضاء تعديل  الدار   -
من القانون األسا�سي للشركة 22152 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831712.
263I

MEDICAL SERVICES COMPANY

SIXFOLD RESEARCH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIXFOLD RESEARCH
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

ال4ابق األول رقم 8 ، 22352، 
الدارالبيضاء املغرب

SIXFOLD RESEARCH شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال4ابق 
األول رقم 8 - 22352 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIXFOLD RESEARCH
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية والبرمجة .
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ال4ابق  لزالب  اقامة  املجاطي  احمد 
الدارالبيضاء   22352  -  8 رقم  األول 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : وسيم  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وسيم  مممد  السيد 
شقة   3 ال4ابق  أوين،  شارع   6
 22352 املستشفى  من4قة   ،8

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وسيم  مممد  السيد 
شقة   3 ال4ابق  أوين،  شارع   6
 22352 املستشفى  من4قة   ،8

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832822.
264I

إئتمانية غڤونير غونتربريز

WACKER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية غڤونير غونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

26122، برشيد املغرب
WACKER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة رقم - 6 - 
22122 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551947

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WACKER

-1املقاول   : أرض الشركة بإيجاز 

ألعمال البناء املختلفة.

ومواد  منتجات  جميع  -2تسويق 

البناء.

3 - تجارة واستيراد وتصدير جميع 

مواد البناء.

املباشر  وأير  املباشر  -4التعاقد 

لجميع األعمال..

 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  6  - 3 شقة رقم  زنقة الحرية طابق 

22122 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جالل امزرارة : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : رابط  الرحيم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امزرارة  جالل  السيد 

 26122  21 التسير  عمان  ممر   72

برشيد املغرب.

رابط  الرحيم  عبد  السيد 

 26122 ح  ح  د  بلوك   24 عنوانه)ا( 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  امزرارة  جالل  السيد 
 26122  21 التسير  عمان  ممر   72

برشيد املغرب
رابط  الرحيم  عبد  السيد 
 26122 ح  ح  د  بلوك   24 عنوانه)ا( 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 26329.

265I

fiding sarl

SIAL MOMED
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE
 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
ذات  شركة   SIAL MOMED
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنصور 
مكناس   52222  - غ  عمارة   2 شقة   6

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIAL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOMED
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املتنوعة والبناء 
االستيراد والتصدير

التفاوض

املنصور   : املقر االجتماعي  عنوان 

مكناس   52222  - غ  عمارة   2 شقة   6

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علوي سيدي مممد : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مممد  سيدي  علوي  السيد 
سرامي4و  ليراك   641 رقم  عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مممد  سيدي  علوي  السيد 
سرامي4و  ليراك   641 رقم  عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2886.

266I

MBGA

 CABINET ASSALAM DE
RÉÉDUCATION ET BIEN-

ÊTRE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

 CABINET ASSALAM DE

 RÉÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السال6 طريق اوالد زيان درج 8 الرقم 

2 - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

543213

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2221 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CABINET ASSALAM DE  :

. RÉÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE

عالج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الن4ق.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السال6 طريق اوالد زيان درج 8 الرقم 

2 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة جوهرة الستي�سي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الستي�سي  جوهرة  السيدة 

عنوانه)ا( 29 زنقة ملصامدة الوازيس 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الستي�سي  جوهرة  السيدة 

عنوانه)ا( 29 زنقة ملصامدة الوازيس 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم 543213.

267I

KB Compta

ADYS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

KB Compta

الحسن  شارع  التاهيتي  زنقة   38

الثاني ، 12262، الرباط املغرب

ذات  شركة   ADYS SARL AU

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

تاهيتي شارع الحسن الثاني - 12262 

الرباط املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.152331

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«38 زنقة تاهيتي شارع الحسن الثاني 

 56« إلى  املغرب«  الرباط   12262  -

زنقة براهيم الروداني عمارة 56 شقة 

22 املحيط - 12242 الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 6654.

268I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

HAZDIK

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC

HAZDIK »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

العوامة تجزئة املجد ق4عة رقم 

855 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.113973

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1 تفويت الحصص: الذي 

السيدة  تفويت   - مايلي:  على  ينص 

اجتماعية  حصة   252 حزار  سماح 

 - الشنتوف  ف4يمة  السيدة  لفائدة 

نهيلة حزار52 حصة  السيدة  تفويت 

ف4يمة  السيدة  لفائدة  اجتماعية 

اجتماعية  حصة  و222  الشنتوف 

تفويت   - الودي  ليلى  السيدة  لفائدة 

حصة  حزار522  االاله  عبد  السيد 

اجتماعية تفائدة السيدة ليلى الودي

جديد  مسير  تعيين   2 رقم  قرار 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تعيين 

جديدة  مسيرة  الودي  ليلى  السيدة 

للشركة ملدة أير ممددة

قرار رقم 3 استقالة املسير: الذي 

ينص على مايلي: استقالة السيد عبد 

االاله حزار من تسيير الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

النقدية:  املساهمة   7 رقم  بند 

السيدة  مايلي:  على  ينص  الذي 

السيدة   - درهم   72222 الودي  ليلى 

ف4يمة الشنتوف 32222 درهم 

8 رغس املال: الذي ينص  بند رقم 

 722 الودي  ليلى  السيدة  مايلي:  على 

للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

 322 الشنتوف  ف4يمة  السيدة   -

حصة بقيمة 122 درهم للحصة

الذي   : املسير  تعيين   14 رقم  بند 

ليلى  السيدة  تعيين  مايلي:  ينص على 

الودي الحاملة للب4اقة الوطنية رقم 

للشركة  جديدة  مسيرة   LF32828

ملدة أير ممددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8212.

269I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

 SAHARA 3 SERVICES »
 RESTAURATION

 ALIMENTATION &
 HEBERGEMENT» S.A.R.L

d’A.U
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 

واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب

 SAHARA 3 SERVICES »

 RESTAURATION

 ALIMENTATION &

 HEBERGEMENT» S.A.R.L d’A.U

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حـي 

األمـل 2، رقـم 27 بـوجـدور - 71222 

بـوجـدور املغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 SAHARA 3  «  : تسميتها 

 SERVICES RESTAURATION

 ALIMENTATION &

.HEBERGEMENT» S.A.R.L d’A.U

: •امل4عمـة  أرض الشركة بإيجاز 

واإلقامة؛

• توريد املنتجات واملواد الغذائية؛
ساخنة  وجبات  وتوزيع  •توصيل 

وباردة؛
من  نوع  غي  وتشغيل  •إنشاء 
غو  اإلقامة  وحدات  غو  الفنادق 

التموين ؛
جميع  وتشغيل  إدارة  إنشاء   •
الفندقية  الشقق  املوتيالت  غنواع 

املساكن واملجمعات السياحية ؛
السياحي  التموين  •وحدات 
الع4الت  قرى  ومراكز  والفنادق 

والترفيه إلخ......
حـي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 71222  - بـوجـدور   27 رقـم   ،2 األمـل 

بـوجـدور املغـرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : االدريسـي  حسـن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسـن االدريسـي عنوانه)ا( 
اسمـرة  زنقـة   27 رقـم  األمـل  حي 

بـوجـدور 71222 بوجـدور املغـرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسـن االدريسـي عنوانه)ا( 
اسمـرة  زنقـة   27 رقـم  األمـل  حي 

بـوجـدور 71222 بوجدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 22/2476.
272I

KB Compta

ADYS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KB Compta
38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، 12262، الرباط املغرب
ADYS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 
براهيم الروداني عمارة 56 شقة رقم 
22 املحيط - 12242 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.152331
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دايمة  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.222
يوليو   26 بتاريخ  دايمة  يسمينة 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 6654.
271I

UPSILON CONSULTING

NABTAT AL BARAKA
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيا6 و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال4ابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
NABTAT AL BARAKA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ابيمو 

خدمات، 15 شارع االب4ال، شقة 
رقم 4، غكدال - 12292 الرباط 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.134893

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 23 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع  و  تفويت  عقد  على  املصادقة 
حصص اجتماعية من طرف الشركة 
لصالح   SARAY INVEST SARL
 KMD INVESTMENT الشركة 
حصة   12.222 إلى  يصل  ملا   SARL

اجتماعية
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 KMD شركة  على  املوافقة  مايلي: 

كشريك   INVESTMENT SARL

جديد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  بداع  سفيان  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الدهبي  منصور  كريم  السيد  تعيين 

كمسير جديد للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رغس املال

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 126944.

272I

FIDUS FETHI

ALKHAWARIZMI SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

 ALKHAWARIZMI SERVICES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بكاي 

لهبيل عمارة النجو6 ال4ابق الرابع 

رقم 8 بركان - 63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALKHAWARIZMI SERVICES

تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  أرض 

تجزئة في منتجات الكمبيوتر

تكنولوجيا  خدمة  مزود   *

املعلومات

* استيراد و تصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال4ابق  النجو6  عمارة  لهبيل  بكاي 

بركان   63322  - بركان   8 رقم  الرابع 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : حليمة  بصراوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بصراوي حليمة عنوانه)ا( 
حي   6 عمارة  زمامرة  زنقة   12 رقم 

فلس4ين بركان 63322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بصراوي حليمة عنوانه)ا( 
حي   6 عمارة  زمامرة  زنقة   12 رقم 

فلس4ين بركان 63322 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 439/2022.

273I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 HORIZONS COMPETENCES
HOTELIERES ‹PRIVE

شركة املساهمة
استمرار نشاط الشركة

 HORIZONS COMPETENCES
‘HOTELIERES ‘PRIVE

« HCH »
شــركة مجــهولة اإلســم ر غ سما لها 

322.222 د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الــدار ا لبـيـضا ء 

97، شارع املسيرة خضراء
السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

154261
الوضعـية الصافـية غقـل عن ربع 

رغسمال
اإلقـــرار بإستمرارية الشركة

املزدوج   6 العا  الجمع  ن  إ 
بتا  املنعقـد  وأـيرالعادي(  )العادي 
قررعــد6  قد   2222 يونيو   32 يخ  ر 
غن  رأــم  وإسـتمـراريــتـها  الشركة  حــل 
ربع  عن  تـقـل  الصافـية  وضعـيتـها 

رغسمالها اإلجتماعي.
لـدى  نوني  القا  ع  ا  يـد  اإل  ثم 
الـممـكـمة الــتجا رية با لــدارالــبـيضا ء، 
تــمت عـــد د   2222 8 أشت  بتا ر يخ 

.833745
مـقــتـ4ــف من غ جــل اإل شــهــا ر

274I

RAIS AUDIT&CONSEIL

YAMED EDUCATION 02
إعالن متعدد القرارات

YAMED EDUCATION 22
شركة التوصية باألسهم

رغس املال 422.222.222 درهم
مقر ها اال جتما عي : الدا ر البيضا 
ء 12، زنقة ليل دتيمور، زاوية شارع 

ساحل الزمرد- عين الدياب
السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

528961
توسيع الهدف اإلجتماعي

دي  أـيرالعا  العا6  الجمع  ن  إ 
قد   2222 يونيو   27 ريخ  بتا  املنعقـد 

قررمايلي :

القانون  من   3 الفصل  تغيير 

 ، »نقل  بإضافة  وذلك  األسا�سي 

تمويل، التصرف ، و/غو تقدمة جميع 

املمتلكات و/ غو الحقوق املنقولة وأير 

املنقولة «،

التقدمات  على  املصادقة 

 Yamed  « شركة  طرف  من  العقارية 

 Apexia « إلى شركة» Education 22

.« Social Infrastructures SPI

لـدى  نوني  القا  اع  يد  اإل  ثم 

لـدارالبيضاء،  با  رية  التجا  املحكمة 

2222 تمـــت عـــد د  8 أشت  بتا ر يخ 

.833892

مقت4ـــف من غ جـــل ا إل شهـــا ر

275I

مقاولة في الحسابات

 Société Numidia de
Commerce et Services

إعالن متعدد القرارات

مقاولة في الحسابات

32 شارع مممد الخامس الحسيمة 

ص.. ب 334، 32222، الحسيمة 

املغرب

 Société Numidia de Commerce

et Services »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: قرب 

املركز الفالحي إمزورن - 32222 

الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3525

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 14 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
ثانوي  تجاري  ممل  إأالق  مايلي: 

إقامة األمل السكن الشعبي إمزورن 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املركز  قرب  للشركة  اإلجتماعي  املقر 
الفالحي إمزورن 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 224.
276I

FOUZMEDIA

 HM REAL ESTATE
PROMOTER KENITRA

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 HM REAL ESTATE PROMOTER
KENITRA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 23 شارع 
غنوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم 

4 - - القني4رة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58525

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 18 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى  مايلي: 
موثقة  بريط  كوثر  األستاذة  مكتب 
حصص  توزيع  تقرر  بالقني4رة 
مممد  حياته  قيد  املسمى  املرحو6 
املنية  وافته  الذي  مشكوك  ياسين 
كالتالي: السيد مممد مشكوك 2125 
حصة، السيدة فوزية الوكيلي 2125 
 1581 بنكيران  مريم  السيدة  حصة، 
مشكوك2282  عليا  اآلنسة  حصة 
مشكوك  يميى  مممد  السيد  حصة، 
مليكة  السيدة  حصة،   4562
هو  املجموع  حصة  الهاشمي12635 

25272 حصة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: بعد وفاة املرحو6 املسمى قيد 
الذي  مشكوك  ياسين  مممد  حياته 
من  كل  تعيين  تم  الشركة  يسير  كان 
والسيدة  بنكيران  مريم  السيدة 
مليكة الهاشمي مسيرتان للشركة مع 
أير  ملدة  املشترك  اإلمضاء  تخويلهما 

ممدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى  مايلي: 
موثقة  بريط  كوثر  األستاذة  مكتب 
حصص  توزيع  تقرر  بالقني4رة 
مممد  حياته  قيد  املسمى  املرحو6 
املنية  وافته  الذي  مشكوك  ياسين 
كالتالي: السيد مممد مشكوك 2125 
حصة، السيدة فوزية الوكيلي 2125 
 1581 بنكيران  مريم  السيدة  حصة، 
مشكوك2282  عليا  اآلنسة  حصة 
مشكوك  يميى  مممد  السيد  حصة، 
مليكة  السيدة  حصة،   4562
هو  املجموع  حصة  الهاشمي12635 

25272 حصة
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: بعد وفاة املرحو6 املسمى قيد 
الذي  مشكوك  ياسين  مممد  حياته 
من  كل  تعيين  تم  الشركة  يسير  كان 
والسيدة  بنكيران  مريم  السيدة 
مليكة الهاشمي مسيرتان للشركة مع 
أير  ملدة  املشترك  اإلمضاء  تخويلهما 

ممدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 27 يونيو 

2222 تمت رقم 91862.

277I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

AKDIM ANIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
AKDIM ANIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

طنجة،572 حي مسنانة وردة غ - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121389

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ   AKDIM ANIR

مقرها  وعنوان  درهم   22.222

مسنانة  حي  طنجة،572  اإلجتماعي 

وردة غ - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

 AKDIM : - الحل املبكر لشركة *  ل 

ANIR SARL ، اعتباًرا من هذا اليو6 ، 

وتصفيتها وفًقا للمادتين 33 و 34 من 

النظا6 األسا�سي ومكان التصفية هو 

املكتب املسجل للشركة املذكورة..

طنجة،  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 92222  - غ  وردة  مسنانة  حي   572

طنجة، املغرب. 

و عين:

و  غكديم  غعراب  السيد)ة( 

طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256113.

278I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

HA & MA RED CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

HA & MA RED CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 42 

العليا ق4عة 146 ال4ابق األر�سي 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.127899

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( زهاري 

السيد مممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256112.

279I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ECOLE MAKARIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

ECOLE MAKARIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 

مجمع ابن ب4وطة طريق ت4وان 

بلوك 6. - 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62949

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 يوليو   13 في  املؤرخ 

بن  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

حمد السيدة سارة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256228.

282I
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ZEDAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

ZEDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

47 ، شارع الحسن الثاني ، ال4ابق 2 
رقم 5 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129621

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZEDAK

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

من الشركة هو:

بشكل رئي�سي:

-غعمال مختلفة

جميع  وتركيب  وتصنيع  توريد   -

غنواع غعمال
- الترويج العقاري

- غعمال متنوعة )سباكة ، دهان ، 

نجارة ، تصفيح ... إلخ(

- غعمال البناء

العمولة  غو  املكتب  وبيع  شراء   -

والتجارة  والتصدير  واالستيراد 

والشحن  والسمسرة  الدولية 

والتمثيل والتجارة بشكل عا6 لجميع 

املصنعة  شبه  واملنتجات  املواد 

املصنعة واملصنعة والسلع واملعدات 

املتنوعة

- التقديم غو املشاركة في غي سوق 
تتعلق  ع4اءات  لتقديم  دعوة  غو 

باألشياء املذكورة غعاله.
- غخذ مصلحة في املغرب غو في بلد 
غي  في  األشكال  من  شكل  وبأي  آخر 
غنش4ة  مع  غنش4تها  تتشابه  شركة 
تعزز  غن  يمتمل  غو  الشركة  هذه 

ت4وير الشركة
حصة  على  الشركة  -استمواذ 
غو  مشابه  أرض  ذات  شركة  غي  في 

مرتبط
العمليات  جميع  عا6  بشكل   -
غو  املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 
تنمية  لتعزيز  العقارية  غو  املنقولة 

الشركة..
 ، : طنجة  االجتماعي  املقر  عنوان 
47 ، شارع الحسن الثاني ، ال4ابق 2 

رقم 5 - 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السيد زهاري مممد : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : هللا  عبد  زهاري  السيد  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مممد  زهاري  االسيد  السيد 
طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
هللا  عبد  زهاري  السيد  السيد 
طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  زهاري  السيد  السيد 
طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب
مممد  زهاري  السيد  السيد 
طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256391.
281I

CLICKING CONSEIL MAROC

6MONTH IMMO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردوس رقم 82 ، 42292، 
مراكش املغرب

6MONTH IMMO شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 56 
موالي يوسف ال4ابق 3 الشقة رقم 
14 الدار البيضاء - 22252 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
547713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.6MONTH IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : شارع 56 
الشقة رقم   3 ال4ابق  موالي يوسف 
الدار   22252  - البيضاء  الدار   14

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : حسوني  املالك  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
السيد عبد املالك حسوني : 1222 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حسوني  املالك  عبد  السيد 

 216 رقم  الشرف  حي  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  االزدهار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حسوني  املالك  عبد  السيد 

 216 رقم  الشرف  حي  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  االزدهار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت رقم 21813.

282I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

KOMO FISH
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 

واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب

KOMO FISH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الحـي 
الصنـاعـي املـر�سى العيـون - - العيــون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

قـوبـع  غحمـد  السيـد  •استقـالـة  مايلي: 

مـن منصبـه كمسيـر للشـركـة وتعييـن 

الـديـن  وجمـال  قـوبـع  مممـد  السيـد 

قـوبـع كمسيرييـن للشـركــة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
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بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 

وجمـال  قـوبع  مممـد  السيـد  تعييـن 

الديـن قـوبـع كمسيرييـن للشـركـة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 22/2478.

283I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

HOLDING KOUBAA
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 

واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب

HOLDING KOUBAA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عمـارة 

قـوبـع رقـم 124 شـارع الشهيـد 

بـوشـرايـا ال4ـابـق األول مكتب رقـم 
21 ص. ب: 282 العيـون - - العيــون 

املغـرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

قـوبـع  غحمـد  السيـد  •استقـالـة  مايلي: 

مـن منصبـه كمسيـر للشـركـة وتعييـن 

الـديـن  وجمـال  قـوبـع  مممـد  السيـد 

قـوبـع كمسيرييـن للشـركــة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 41: الذي ينص على مايلي: 

وجمـال  قـوبع  مممـد  السيـد  تعييـن 

الديـن قـوبـع كمسيرييـن للشـركـة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 22/2477.

284I

FICOGE AG

AFAF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICOGE AG

رقم 22عمارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

AFAF TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

رقم١١زنقة١بيرآنزران تكوين آكادير 

- 8222 آكادير ٱملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7955

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 ماي   17 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

خربيبى امين كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 117156.

285I

بروفكس

FIANSO SOUS CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

بروفكس

بشارع مممد الخامس اقامة البرصة 

وجدة ، 62222، وجدة املغرب

FIANSO SOUS CAR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

هبة هللا زاوية مممد الخامس وامنة 

البرحلية رقم 131 ال4بق 4 رقم 18 

- 62222 وجدة املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( فريدي 

زكرياء كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1171.

286I

KISSAN CONSULTING 

MEDI QUEST GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

KISSAN CONSULTING

 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،

22222، الدار البيضاء املغرب

شركة   MEDI QUEST GROUP

ذات املسؤولية املحدودة

 ،153 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

»غما6  غمرشيش  بومسمر،  حي 

مممد  الجامعي  االستشفائي  املركز 

السادس » - 42282 مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.121793

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 غبريل   26 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«153، حي بومسمر، غمرشيش »غما6 

مممد  الجامعي  االستشفائي  املركز 

السادس » - 42282 مراكش املغرب« 

ا6  األول  ال4ابق  1/غ  ب  »ممل  إلى 

بيزنيس - 42222 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 8221.

287I

MESFIOUA BOIS SARL

مسفيوة بوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MESFIOUA BOIS SARL
 QUARTIER AIT MANSOUR

 AIT OURIR EL HAOUZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

مسفيوة بوا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
منصور ايت اورير الحوز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122195
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مسفيوة بوا .
أرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

الخشب.
ايت  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 42222  - الحوز  اورير  ايت  منصور 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 522  : الجباوي  غحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : الجباوي  الحميد  عبد  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الجباوي  غحمد  السيد 
الحوز  اورير  ايت  منصور  ايت  حي 

42222 مراكش املغرب.
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الجباوي  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي ايكلي ايت اورير مراكش 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجباوي  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي ايكلي ايت اورير مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 132244.
288I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE NOUR-ELHANAE
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 22 ال4ابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 
52222، الرشيدية املغرب

 SOCIETE NOUR-ELHANAE
AGRICOLE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
الدويرة اوفوس صندوق البريد 

772 الرشيدية - 52222 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE NOUR-ELHANAE

.AGRICOLE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الكيماوية و االالت  املواد  االسمدة و 

الفالحية.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البريد  صندوق  اوفوس  الدويرة 
الرشيدية   52222  - الرشيدية   772

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : القصباوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد القصباوي عنوانه)ا( 
 52222  96 رقم  االنارة  تجزئة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قصباوي  خالد  السيد 
 52222  96 رقم  االنارة  تجزئة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 992.
289I

cabinet comptable aziz

ABRAJ BOMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب
ABRAJ BOMIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبدالقادر مفتكر طابق 2 رقم 4 - 

22122 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOMIA

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري .

45 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 -  4 رقم   2 طابق  مفتكر  عبدالقادر 

22122 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : ابراهيم  الغندالي  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : بوشعيب  كوتاري  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الغندالي ابراهيم عنوانه)ا( 

مجموعة  النور  حي  عثمان  سيدي 

 22722  53 رقم   27 زنقة  ب 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد كوتاري بوشعيب عنوانه)ا( 

املسيرة 3 شارع عبدالقادرالصحراوي 

رقم 22723 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغندالي ابراهيم عنوانه)ا( 

مجموعة  النور  حي  عثمان  سيدي 

 22722  53 رقم   27 زنقة  ب 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 26162.

292I

Sayarh & Menjra

AKKON SHIPPING MAROC
تعيين مدير عا6

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
20000، Casablanca Maroc

 AKKON SHIPPING MAROC
شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية زنقة 
كمال مممد و زنقة فقير مممد، 
عمارة سيميراميس، ال4ابق 12 - 

22372 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدير عا6

رقم التقييد في السجل التجاري 
.544593

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2222

 HAKAN السيد)ة(  تعيين  تقرر 
 AKKON CEVIK مديرا عاما لشركة 
 28 بتاريخ   SHIPPING MAROC

يونيو 2222
فيما  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
طبقا  املخولة  الصالحيات  كل  يلي: 

ملقتضيات القانون راقم 17.95
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت رقم 828584.

291I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

كولدن ايفر كلين
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 123 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
كولدن ايفر كلين شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 93 
شارع أاندي حي القدس - 82222 

اكادير املغرب



15885 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كولدن 

ايفر كلين.

أرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد التنظيف.

 93 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 82222  - القدس  حي  أاندي  شارع 

اكادير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : رشيدة  كرطوح  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كرطوح رشيدة عنوانه)ا( 

 15 شقة   49 عمارة  البركة  ادرار  حي 

تيكوين 82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كرطوح رشيدة عنوانه)ا( 

 15 شقة   49 عمارة  البركة  ادرار  حي 

تيكوين 82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 112253.

292I

COMICONE

AFRICASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
AFRICASSUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مستودع 
رقم 5، اقامة زكرياء، شارع مممد 
السادس، ديور السال6 - 52212 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45221

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( بوطيب خالص 
522 حصة اجتماعية من غصل 522 
)ة( سيدي علي  السيد  لفائدة  حصة 

نعيمي بتاريخ 27 يوليو 2221.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2921.
293I

COMICONE

AFRICASSUR
إعالن متعدد القرارات

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
AFRICASSUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مستودع 
رقم 5، اقامة زكرياء، شارع مممد 
السادس، ديور السال6 - 52212 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45221

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلغاء إمضاء للسيد بوطيب خالص و 
علي  سيدي  السيد  بإمضاء  تعويضه 
السيدة  بإمضاء  االحتفاظ  و  نعيمي 
اإلمضاء  يصبح  بميث  نعيمي  دنيا 
احد  إمضاء  هو  العمل  به  الجاري 
ال4رفين السيدة دنيا نعيمي اوالسيد 

سيدي علي نعيمي. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
تغير إمضاء السيد بوطيب خالص و 
علي  سيدي  السيد  بإمضاء  تعويضه 
ألحد  اإلمضاء  صالحية  مع  نعيمي 

الشركاء الحاليين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2921.
294I

CABINET ASMER CONSULTING

MIROIR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع املسيرة الخضراء رقم 88 
حي القدس الدريوش ، 62253، 

الدريوش املغرب
MIROIR SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجنرال امزيان رقم 46 الدريوش - 

62253 الدريوش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 مارس   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   MIROIR SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   3.222
رقم  امزيان  الجنرال  اإلجتماعي شارع 
الدريوش   62253  - الدريوش   46
باي  القيا6  عد6   : ل  نتيجة  املغرب 

معاملة تجارية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الدريوش   46 رقم  امزيان  الجنرال 

62253 الدريوش املغرب. 

و عين:

و  خيرة  بن  ياسين  السيد)ة( 

حمو  اوالد  وكيل  بني  دوار  عنوانه)ا( 

ام4السة الدريوش 62253 الدريوش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 18 غبريل 

2222 تمت رقم 55.

295I

Fiestacafé équipement

Fiestacafé équipement
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fiestacafé équipement

الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

Fiestacafé équipement شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري حي الوردة رقم 24 الحي 

الحسني - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.435245

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مص4فى  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   1.222 بووفار 

السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 

يوليو   22 بتاريخ  شكري  ابراهيم  )ة( 

.2222
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833798.
296I

COMICONE

AFRICASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
ذات  »شركة   AFRICASSUR

املسؤولية املحدودة«
االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
مستودع رقم 5، اقامة زكرياء، شارع 
 - السال6  ديور  السادس،  مممد 

52212 مكناس املغرب.
األسا�سي  النظا6  »مالءمة 

للشركة«
التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

.45221
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليو 2222
األسا�سي  النظا6  مالءمة  تقرر 
و  القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
 ،21 التالية  الفصول  بتعديل  دلك 
16 من القانون األسا�سي  27، و   ،26

الجديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2921.
297I

KATINAT

كاتينات
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KATINAT
حي البوأاز الزنقة 58 الرقم 8 ، 

92222، طنجة املغرب
كاتينات شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الروداني زنقة عبدهللا الهب4ي اقامة 

القدس الرقم 34 . - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كاتينات.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء واالشغال املختلفة..

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  الهب4ي  عبدهللا  زنقة  الروداني 

طنجة   92222  -  .  34 الرقم  القدس 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : سرير  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سرير  ابراهيم  السيد 

الرقم8 طنجة  الزنقة58  البوأاز  حي 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سرير  ابراهيم  السيد 

الرقم8 طنجة  الزنقة58  البوأاز  حي 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب4نجة بتاريخ - تمت رقم -.

298I

VISION AUDIT

PREST IMMO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
PREST IMMO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 مكرر 
زنقة لبروج بوركون - 22253 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.139351

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شيما  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   15.222
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   32.222
يوسف مدان بتاريخ 24 يونيو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833749.
299I

BURCICA

FOX FREIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BURCICA
املعاني  مص4فى  زنقة   432
املكتب 14 ال4ابق 5 الدار البيضاء ، 

22612، الدار البيضاء املغرب
ذات  شركة   FOX FREIGHT
طور  املحدودة)في  املسؤولية 

التصفية(
 61 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مص4فى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 
 -  62 الرقم  الثاني  ال4ابق  املعاني 

22252 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.533629
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   12 في  املؤرخ 
 FOX شركة ذات املسؤولية املحدودة
 122.222 رغسمالها  مبلغ   FREIGHT
 61 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مص4فى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 
 -  62 الرقم  الثاني  ال4ابق  املعاني 
22252 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقيف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 61 شارع 
املعاني  مص4فى  زاوية  الياقوت  اللة 
 22252  -  62 الرقم  الثاني  ال4ابق 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

غحمد  فاروق  غحمد  السيد)ة( 
لبيب عبد الل4يف و عنوانه)ا( إقامة 
إنزاك عمارة س 2 الشقة 22 22452 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833259.
322I

WAY CONSEIL

NAOUAR CAFE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NAOUAR CAFE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 
أرناطة رقم 219 و رقم 256 عمارة 
غ - ب تجزئة الزرق4وني املحاميد - 

42162 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAOUAR CAFE

أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

مكازة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة   256 رقم  و   219 رقم  أرناطة 

 - املحاميد  الزرق4وني  تجزئة  ب   - غ 

42162 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

1.222 حصة   : السيد فؤاد رفيق 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رفيق  فؤاد  السيد 

دار  اقامة   9 املحاميد  اسكجور 

مراكش   42162  8 ش  غ  ع  السل4ان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رفيق  فؤاد  السيد 

دار  اقامة   9 املحاميد  اسكجور 

مراكش   42162  8 ش  غ  ع  السل4ان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138426.

321I

YAMINE TRADE CONSULTING

AFTER HOUSSE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

YAMINE TRADE CONSULTING
339 شارع الحسن التاني شقة 3 
الرباط اكدال ، 12222، الرباط 

املغرب
AFTER HOUSSE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ,116 شارع 
عبد الكريم الخ4ابي املحيط الرباط 

12222 املغرب
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76281

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زروال  ورثة  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   322 الحسين 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   322 غصل 
يونيو   32 بتاريخ  لوكيلي  بوخري�سي 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 126798.

322I

مكتب الخبرة في املحاسبة

LAATI OPTIC SARL.AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحاسبة
22 زنقة ابن ب4وطة ، 52222، 

الراشيدية املغرب
LAATI OPTIC SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 632 
تجزئة موالي علي الشريف - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAATI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OPTIC SARL.AU

اخصائي   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نظارات.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 632 

تجزئة موالي علي الشريف - 52222 

الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : املحفوظي  بهيجة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املحفوظي  بهيجة  السيدة 

حي   63 رقم   12 املجموعة  عنوانه)ا( 

القدس 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املحفوظي  بهيجة  السيدة 

حي   63 رقم   12 املجموعة  عنوانه)ا( 

القدس 52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19 غبريل 

2222 تمت رقم 523.

323I

سوس للمماسبة

MAMA NOUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سوس للمماسبة
رقم 56 زنقة مممد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14222 ، 2 املغرب

MAMA NOUR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
1,زنقة 12 حي معمورة ,الساكنية - 

14252 القني4رة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51421

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بن أانم  )ة( عادل  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   522

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عادل 

الحارثي بتاريخ 22 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 92129.

324I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 PRIVATE SECURITY

ATLANTA CENTRE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم

شارع ا6 السعد رقم 31 شقة 3 ، 

72222، العيون املغرب

 PRIVATE SECURITY ATLANTA

مسؤولية  ذات  شركة   CENTRE

ممدودة ذات الشريك الوحيد

 15 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

شارع االب4ال رقم 4 الرباط - 12222 

الرباط املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.132495

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2219 شتنبر   23 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

زرقوني مممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2219 تمت رقم 31353.

325I

ELEXPERTISE

MAC’CAESAR’S ماك سيزار
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELEXPERTISE

 Rue da bapaume, Quartier ,21

 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAC’CAESAR’S ماك سيزار 

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكار 

السنغال - 22222 دكار السنغال .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.168815

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 ماي   22 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MAC’CAESAR’S الوحيد  الشريك 

ماك سيزار مبلغ رغسمالها 2.222.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دكار 

السنغال  دكار   22222  - السنغال 

والعجز  السيولة  مشكلة   : ل  نتيجة 

يفوق رغس املال.

ب  التصفية  مقر  وحدد 

مملي   ، بالس  غنفا  تسوق  مركز 

لكورنيش  شارع   3 ال4ابق   3.14a

22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 

و عين:
و  علي  الدين  تاج  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دكار السنغال 22222 دكار 

السنغال كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833379.
326I

notaire

WELCO DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

notaire
 Place des Nations, Résidence

 Nisrine Appt 18 ، 90000،
TANGER MAROC

 WELCO DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية، اقامة شهرزاد، ال4ابق 
5، رقم 22 النخيل - 22342 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
327687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2215 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WELCO DEVELOPPEMENT
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تصنيع  األثات،  صناعة  االشهار، 
واالشارة  الزخرفة  عناصر  وضع  و 

واالتصاالت.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق  شهرزاد،  اقامة  سومية، 
الدار   22342  - النخيل   22 رقم   ،5

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 GROUPE WELCO الشركة 
بقيمة  MAROC S.A : 5.222 حصة 

122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 GROUPE WELCO. الشركة 
MAROC S.A عنوانه)ا( حي السعادة 
 85 رقم   24 زنقة   164 التجزئة  رقم 
الدار   22612 زناتة  برنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنونة  سعد  السيد 
بولو   25 رقم   7 زنقة  بكاطيل  تجزئة 

22422 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2215 تمت رقم 22576242.

327I

notaire

 WELCO DEVELOPPEMENT
SARLAU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

notaire
 Place des Nations, Résidence

 Nisrine Appt 18 ، 90000،
TANGER MAROC

 WELCO DEVELOPPEMENT
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 ال4ابق 
5 رقم 22 النميل - 22342 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327687
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 GROUPE )ة(  السيد  تفويت 
 WELCO .MAROC S.A 5.222
 5.222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
بنونة  )ة( سعد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 29 يوليو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 742726.

328I

garrigues maroc, sarlau

TikTok SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

TikTok SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11, شارع 
الوحدة , سكن اإلما6 علي, شقة 
2, الدار البيضاء - 22122 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

544449
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TikTok : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تكنولوجيا املعلومات.
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عنوان املقر االجتماعي : 11, شارع 
 ,2 شقة  علي,  اإلما6  سكن   , الوحدة 
الدار البيضاء - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

79.722.222 درهم، مقسم كالتالي:
Bytedance FZ- الشركة 

بقيمة  حصة   LLC : 789.232
78.923.222,22 درهم للحصة .

 TikTok Information الشركة 
حصة   Technologies UK : 7.972

بقيمة 797.222,22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Bytedance FZ-LLC الشركة 
 ، العاشر  ال4ابق   ،  1223 عنوانه)ا( 
برج األعمال املركزي ، دبي ، اإلمارات 
العربية املتمدة 22222 دبي اإلمارات 

العربية املتمدة.
 TikTok Information الشركة 
عنوانه)ا(   Technologies UK
لندن،  كينجسوي،   125 ويورك، 

انكلترا 22222 لندن انكلترا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كينان  باتريك  كورناك  السيد 
عنوانه)ا( 21، تي جرين، تمبل مانور، 
 22222 ايرلندا  كيلدار،  سلبريدج، 

كيلدار ايرلندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم -.
329I

nord manager

تماديت كار ش.ذ.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nord manager
5 شارع ابن رشد ط 3 ت4وان ، 

93222، ت4وان املغرب
تماديت كار ش.ذ.6. شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

غزرو حي التوتة ت4وان شارع غزرو حي 
 TETOUAN 93222 التوتة ت4وان

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.13623

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة  ش.ذ.6.  كار  تماديت 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
التوتة  حي  غزرو  شارع  اإلجتماعي 
ت4وان  التوتة  حي  غزرو  شارع  ت4وان 
TETOUAN MAROC 93222 نتيجة 

لعد6 تمقيق االهداف املنتظرة.
و عين:

و  املرواني  سمية  السيد)ة( 
اس4مبول  شارع   12 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  ت4وان   93222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2222 يونيو   27 بتاريخ 
غزرو حي التوتة ت4وان شارع غزرو حي 
 TETOUAN  93222 ت4وان  التوتة 

.MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1461.
312I

كافجيد

 LAHLOU ALAOUI REAL
ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 LAHLOU ALAOUI REAL ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الشراردة ال4ابق السفلي بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

552233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHLOU ALAOUI REAL ESTATE

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - بوركون  السفلي  ال4ابق  الشراردة 

22253 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : ياسين  لحلو مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد علي ال4اهيري علوي : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسين  مممد  لحلو  السيد 

 91 عمارة  ستي  كولف  عنوانه)ا( 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   22 شقة 

البيضاء  الدار   27182 النواصر 

املغرب.
علوي  ال4اهيري  علي  السيد 

 11 رقم  خولة  تجزئة  عنوانه)ا( 

23222 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ياسين  مممد  لحلو  السيد 

 91 عمارة  ستي  كولف  عنوانه)ا( 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   22 شقة 

البيضاء  الدار   27182 النواصر 

املغرب
علوي  ال4اهيري  علي  السيد 

 11 رقم  خولة  تجزئة  عنوانه)ا( 

23222 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833823.
311I

كافجيد

ECO LIVRAISON
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
ECO LIVRAISON شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 35 
رقم 2 ال4ابق السفلي العالية 1 

حي األلفة - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.524777
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ECO LIVRAISON الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
 35 زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
1 حي  العالية  السفلي  ال4ابق   2 رقم 
األلفة - 22222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : األزمة االقتصادية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 العالية  السفلي  ال4ابق   2 رقم   35
البيضاء  الدار   22222  - األلفة  حي 

املغرب. 
و عين:

و  اباضة  مممد  السيد)ة( 
س  ط   2 رقم   35 زنقة  عنوانه)ا( 
الدار   22222 االلفة   1 العالية 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833778.

312I

كافجيد

G.A LIGHTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
G.A LIGHTING شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الشراردة ال4ابق السفلي بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.461197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   29 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 G.A LIGHTING الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
زنقة   12 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - بوركون  السفلي  ال4ابق  الشراردة 
22253 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : األزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 12 زنقة 
 - بوركون  السفلي  ال4ابق  الشراردة 

22253 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كري  هللا  عبد  السيد)ة( 
 3 مجموعة  االلفة  رياض  عنوانه)ا( 
 22222 155 األلفة  11 شقة  مدخل 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833777.
313I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

STE CENTRE DE L’OEIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D» IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

STE CENTRE DE L›OEIL شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مروى شارع بانوراميك عمارة س3 
شقة 3 سال الجديدة - 11122 سال 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26325

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 ماي   12 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقامة مروى شارع بانوراميك عمارة 
 11122  - 3 سال الجديدة  س3 شقة 
اليانس  »مجمع  إلى  املغرب«  سال 
ل2  مهدية2،  مهدية،  طريق  دارنا، 
مركز تجاري متجر رقم 66 القني4رة 

- 14224 القني4رة املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2222 تمت رقم 39393.
314I

AAKAR INVEST

AAKAR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AAKAR INVEST
شارع يعقوب املنصور ،زنقة الحاج 
جياللي العوفر ال4ابق األر�سي رقم 
16 معاريف شارع يعقوب املنصور 

زنقة الحاج جياللي العوفر ال4ابق 
األر�سي رقم 16 معاريف، 28812، 

الدار البيضاء املغرب
AAKAR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصور ،زنقة الحاج جياللي 
العوفر ال4ابق األر�سي رقم 16 

معاريف - 28812 الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26185
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2221 نونبر   16 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع يعقوب املنصور ،زنقة الحاج 
رقم  األر�سي  ال4ابق  العوفر  جياللي 
16 معاريف - 28812 الدار البيضاء 
املغرب« إلى »الدار البيضاء ، 8 شارع 
املسيرة الخضراء إقامة مونكو ال4ابق 
3 ، معاريف الدار البيضاء ، 8 شارع 
املسيرة الخضراء إقامة مونكو ال4ابق 
البيضاء  الدار   22332 معاريف   ،  3

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
26384- رقم  تمت   2222 أشت 

.833741

315I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE CONSEIL 
 INGENIERIE ETUDES ET
 DEVELOPPEMENT SARL

(AU) CIED
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مممد الخامس رقم 5 

ال4ابق الثالث بني مالل ، 23222، 
بني مالل املغرب

 STE CONSEIL INGENIERIE 
ETUDES ET DEVELOPPEMENT

SARL (AU( CIED شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االداري ال4ابق 

الثالث بني مالل - 23222 بني مالل 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CONSEIL INGENIERIE ETUDES

 ET DEVELOPPEMENT SARL

. (AU( CIED

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدراسات .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال4ابق  االداري  الحي  العثمانية 

مالل  بني   23222  - مالل  بني  الثالث 

املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : مهداوي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مهداوي  عادل  السيد 

ايت  الجامعي  الحي  الداخلي  مرفق 

 32222 الحسيمة  وعلي  يوسف 

الحسيمة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  مهداوي  عادل  السيد 
ايت  الجامعي  الحي  الداخلي  مرفق 
 32222 الحسيمة  وعلي  يوسف 

الحسيمة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28 أشت 

2222 تمت رقم 745.
316I

nord manager

سيرفيس النجمي إي فيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nord manager
5 شارع ابن رشد ط 3 ت4وان ، 

93222، ت4وان املغرب
سيرفيس النجمي إي فيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

تجزئة األميرة زنقة بروكسيل رقم 
1 الفنيدق تجزئة األميرة زنقة 

بروكسيل رقم 1 الفنيدق 93122 
الفنيدق املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18459
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   16 في  املؤرخ 
شركة  فيس  إي  النجمي  سيرفيس 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
زنقة  األميرة  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
تجزئة  الفنيدق   1 رقم  بروكسيل 
األميرة زنقة بروكسيل رقم 1 الفنيدق 
93122 الفنيدق املغرب نتيجة لعد6 

تمقيق االهداف املنتظرة.
و عين:

و  النجمي  رضوان  السيد)ة( 
شارع  االميرة  بتجزئة  عنوانه)ا( 
 93122 الفنيدق   1 رقم  بروكسيل 
الفنيدق املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2222 يونيو   16 بتاريخ 
األميرة زنقة بروكسيل رقم 1 الفنيدق 
 1 رقم  بروكسيل  زنقة  األميرة  تجزئة 

الفنيدق 93122 الفنيدق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1558.
317I

nord manager

فيفروس إي ريبوبالسيونيس 
سمير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

nord manager
5 شارع ابن رشد ط 3 ت4وان ، 

93222، ت4وان املغرب
فيفروس إي ريبوبالسيونيس سمير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : سانية 

ال4ريس القرمادين املضيق سانية 
ال4ريس القرمادين املضيق 93222 

الفنيدق املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12851

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   16 في  املؤرخ 
سمير  ريبوبالسيونيس  إي  فيفروس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
ال4ريس  سانية  اإلجتماعي  مقرها 
ال4ريس  سانية  املضيق  القرمادين 
الفنيدق   93222 املضيق  القرمادين 
املغرب نتيجة لعد6 تمقيق االهداف 

املنتظرة.
و عين:

و  النجمي  رضوان  السيد)ة( 
شارع  االميرة  بتجزئة  عنوانه)ا( 
 93122 الفنيدق   1 رقم  بروكسيل 
الفنيدق املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
سانية  وفي   2222 يونيو   16 بتاريخ 
سانية  املضيق  القرمادين  ال4ريس 
 93222 املضيق  القرمادين  ال4ريس 

املضيق املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1549.
318I

Société Immobilière SOULAIMA

 SOCIETE IMMOBILIERE

SOULAIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Société Immobilière SOULAIMA

 RUE DU PORT ، 28800، 1

MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

SOULAIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RUE DU PORT - 28822 1

.MOHAMMEDIA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4915

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2219 يوليو   25 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

 BARAKATE FAKHR-EDDINE

كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أشت 2219 تمت رقم 4915.

319I

موثق لزرق علي

MED BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

موثق لزرق علي

387 شارع مممد الخامس ، 

22252، الدار البيصاء املغرب

MED BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

الولفة مجموعة 3 مدخل 9 رقم 

113 ال4ابق االول الولفة الدار 

البيضاء - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.179473

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 9 مدخل   3 مجموعة  الولفة  »رياض 
الدار  الولفة  ال4ابق االول   113 رقم 
الدارالبيضاء   22242  - البيضاء 
الرحمة  تجزئة   52 »رقم  إلى  املغرب« 
 - النواصرالدارالبيضاء  بوعزة  دار   1

22222 الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833949.

322I

Cabinet RGUIG & Associés

SPB.RUS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet RGUIG & Associés
119، شارع عبد املومن ، رقم 29 
، 22222، الدار البيضاء اململكة 

املغربية
SPB.RUS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119، 

شارع عبد املومن ال4ابق 2، رقم 18 
- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552123

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SPB.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RUS
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أرض الشركة بإيجاز : استخراج 

املعادن.

 ،119  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن ال4ابق 2، رقم 18 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد زهير : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا(  زهير  سعيد  السيد 

ابن  زنقة  و  الحنصالي  شارع  زاوية 

 4 ال4ابق   1 الزهرة  عمارة  خلدون 

شقة 1 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا(  زهير  سعيد  السيد 

ابن  زنقة  و  الحنصالي  شارع  زاوية 

 4 ال4ابق   1 الزهرة  عمارة  خلدون 

شقة 1 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831476.

321I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE AG-TSD
إعالن متعدد القرارات

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72222، السمارة املغرب

STE AG-TSD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املسيرة الخضراء رقم 23 السمارة - - 

السمارة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1835

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي ينص على   : قرار رقم االول 
امللوكة  الحصص  تفويت  مايلي: 
ب  املقدرة  ملزوكي  العينين  ماء  للسيد 
82222 حصة الى السيد مو�سى داود

على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
مايلي: تغيير الفقرة رقم 27 و 28 من 

النظا6 األسا�سي للشركة 
: الذي ينص على  قرار رقم الرابع 
داود  مو�سى  السيد  تعيين  مايلي: 
مسير للشركة للمدة أير ممددة بعد 

استقالة السيد ماء العينين ملزوكي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 27: الذي ينص على مايلي: 
للسيد  اململوكة  النقدية  الحصص 
ب8222222  واملقدرة  داود  مو�سى 

درهم
على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
 8222222 الشركة  مال  راس  مايلي: 
يتكون من 82222 حصة بقيمة 122 
للسيد مو�سى  بالكامل  درهم مملوكة 

داود 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالسمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 250/2022.
322I

CABYOUCOM

 ZIRACHIM MULTI
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 ZIRACHIM MULTI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هند 

مجموعة الب4ماء رقم 968 - 

14322 سوق اربعاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27439

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  كوضها  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 الرحمان 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   522 غصل 

امرار اسامة بتاريخ 28 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يوليو   24 بتاريخ 

.365
323I

CABYOUCOM

 ZIRACHIM MULTI
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل الشكل القانوني للشركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 ZIRACHIM MULTI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي حي هند 

مجموعة الب4ماء رقم 968 - 
14322 سوق اربعاء .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27439
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يوليو   24 بتاريخ 

.365
324I

CABYOUCOM

GREEN LACH-HEB
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL
 WARAK IMM ACOINE 1 ERE
 ETAGE BUR N° 21 SOUK EL
 ARBAA، 14300، SOUK EL

ARBAA MAROC
GREEN LACH-HEB شركة ذات 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد
دوار  االجتماعي  مقرها  وعنوان 
اوالد  البمارة  الرويف  مصباح  اوالد 

عياد - 14322 سوق اربعاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.27129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2221 نونبر   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل املستخدمين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2221 نونبر   29 بتاريخ 

.461

325I

comptoir expertise du maroc

NASLOC SARLAU
شركة ذات مسؤولية ممدودة 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

NASLOC SARLAU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري رقم 21 حي السال6 

بنلسيمان - 13222 بنسليمان 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASLOC SARLAU

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجاري رقم 21 حي السال6 بنلسيمان 

- 13222 بنسليمان املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فريد ومغار : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فريد ومغار عنوانه)ا( رقم 

بوزنيقة  السال6 حي عثمان  12 شارع 

13222 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريد ومغار عنوانه)ا( رقم 

بوزنيقة  السال6 حي عثمان  12 شارع 

13222 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يونيو 2222 تمت رقم 361.

326I

ارنك

EXPLOITATION AGRI-
HANANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14 

 LARACHE ،92222 ،العرائش
املغرب

 EXPLOITATION AGRI-HANANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

نكارجة الساحل - 92222 العرائش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4349
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 أشت   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوزيدي  حنان  )ة(  السيد  تفويت 
332 حصة اجتماعية من غصل 332 
السهلي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

وعماري بتاريخ 22 أشت 2222.
بوزيدي  حنان  )ة(  السيد  تفويت 
332 حصة اجتماعية من غصل 332 
حصة لفائدة السيد )ة( عزيز املليحي 

بتاريخ 22 أشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 أشت   29

.26211122212334
327I

IB PARTNERS

SOPHIACO
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

22452، الدار البيضاء املغرب
SOPHIACO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء ، 48 مكرر ، زنقة بن حلقة 
بوركون - 22452 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127845
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إضافة  العمومية  الجمعية  قررت 
النشاط التالي إلى أرضها االجتماعي: 
واملواد  املعدات  واستيراد  تصنيع   -
 (MD( واملنتجات من األجهزة ال4بية
التجميل  ومستمضرات  واملعدات 
الشخصية  النظافة  ومنتجات 
واملنتجات  واملعدات   )PCHC(
املختبر  في  للتشخيص  التفاعلية 

)RDIV( واملنتجات الكيميائية
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الجمعية  العمومية  الجمعية  وافقت 
على  العمومية  الجمعية  العمومية 
من  العراقي  غمينة  السيدة  استقالة 

منصبها مسير وحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  العمومية  الجمعية  عينت 

معاد بلمعا�سي كمسير وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
واملواد  املعدات  واستيراد  تصنيع   .....
 (MD( واملنتجات من األجهزة ال4بية
التجميل  ومستمضرات  واملعدات 
الشخصية  النظافة  ومنتجات 
واملنتجات  واملعدات   )PCHC(
املختبر  في  للتشخيص  التفاعلية 

)RDIV( واملنتجات الكيميائية ......
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833389.
328I

transparence fiscale

SWAP SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

SWAP SURVEILLANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عرصة 
الزينون رقم 95 طريق عين الشقف 

- 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62163

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 غبريل   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عبد هللا الزاهر 
غصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة( حميد  السيد  لفائدة  522 حصة 

الشرعي بتاريخ 26 غبريل 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3297.

329I

موثق لزرق علي

MED BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

موثق لزرق علي
387 شارع مممد الخامس ، 

22252، الدار البيصاء املغرب
MED BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 
52 تجزئة الرحمة 1 دار بوعزة 
النواصرالدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.179473

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تغيير  تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »شركة البناء« إلى 
»تعليم الروض و التعليم االبتدائي و 

االعدادي و الثانوي«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833949.

332I
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transparence fiscale

SWAP SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
شركة   SWAP SURVEILLANCE

ذات املسؤولية املحدودة
عرصة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الشقف  طريق عين   95 رقم  الزيتون 

- 32222 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.62163

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 غبريل   26 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشرعي حميد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3297.
331I

CABYOUCOM

EXTRASSIN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
EXTRASSIN شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري 11 مكتب 4 
ميموزا - 14222 القني4رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXTRASSIN
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة ونقل البضائع.
عنوان املقر االجتماعي : 23 شارع 
 4 مكتب   11 فلوري  اقامة  انوال 

ميموزا - 14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ياسين  العنصلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العنصلي ياسين عنوانه)ا( 
حي هند مجموعة املسيرة الرقم 118 

14322 سوق اربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العنصلي ياسين عنوانه)ا( 
حي هند مجموعة املسيرة الرقم 118 

14322 سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 92119.

332I

CABYOUCOM

BELHAMRA TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

BELHAMRA TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العنابسة لال ميمونة - 14322 سوق 
اربعاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26225
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلحمرة  خليد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

هللا الزراد بتاريخ 21 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يونيو   24 بتاريخ 

.237
333I

CABYOUCOM

BELHAMRA TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
BELHAMRA TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العنابسة لال ميمونة - 14322 سوق 
اربعاء الغرب املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26225
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( الزراد 

عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يونيو   24 بتاريخ 

.237
334I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE ZEITOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE DE PROMOTION »
» IMMOBILIERE ZEITOUN
شركة ذات مسؤولية ممدودة 
رغسمالها: 142.222,22 درهم

املقر االجتماعي اقامة داليا شارع 
يعقوب املنصور جليز مراكش.
التعريف الجبائي 6522782

بمقت�سى ممضر الجمع العا6 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 32 يونيو 

 2222
 بمراكش تم تقرير ما يلي:

-الجمع العا6 االستثنائي قرر إنهاء 
نشاط الشركة املسماة:

 SOCIETE DE PROMOTION »
 IMMOBILIERE ZEITOUN

بلخالفي  توفيق  السيد  -تسمية 
-حصار  للشركة  املأمور  املصفي 
التالي  العنوان  في  الشركة  تصفية 
املنصور  يعقوب  شارع  داليا  اقامة 

جليز مراكش.
التصفية  ملف  إيداع  سيتم 
بعد  بمراكش  العقارية  باملحافظة 

اختتا6 التصفية بشكل نهائي.
335I

موثق لزرق علي

MED BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

موثق لزرق علي
 ، الخامس  مممد  شارع   387

22252، الدار البيصاء املغرب
ذات  »شركة   MED BAT

املسؤولية املحدودة«
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رقم  االجتماعي:  مقرها  وعنوان 

بوعزة  دار   1 الرحمة  تجزئة   52

 22222  - النواصرالدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

األسا�سي  النظا6  »مالءمة 

للشركة«
التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

.179473

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 26 يونيو 2222

األسا�سي  النظا6  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833949.

336I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION

IMMOBILIERE ZEITOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE DE PROMOTION»

» IMMOBILIERE ZEITOUN

شركة ذات مسؤولية ممدودة 
رغسمالها:142.222,22 درهم

املقر االجتماعي اقامة داليا شارع 

يعقوب املنصورجليز مراكش.

التعريف الجبائي 6522782

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يوليو   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2222 بمراكش تم تقرير ما يلي:

-الجمع العا6 االستثنائي قرر إنهاء 

تصفية الشركة املسماة:

 SOCIETE DE PROMOTION» 

 «IMMOBILIERE ZEITOUN

-تقديم تقرير حول جميع عمليات 

التصفية. 

للسيد  التسيير  إبراء  -إع4اء 
املأمور  املصفي  بلخالفي  توفيق 

بصفة  مسؤوليته  وإخالء  للشركة 

نهائية.

- اختتا6 التصفية بشكل نهائي.
التصفية  ملف  إيداع  -سيتم 
النهائية باملحافظة العقارية بمراكش.

337I

SAMIG CONSULTING

ISSKANCOM
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIG CONSULTING
 Hay el baraka II Lot 765 Rue
 106 N° 3 Hay el baraka II Lot
 765 Rue 106 N° 3، 20250،

Casablanca املغرب
ذات  شركة   ISSKANCOM
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
ال4ابق   45 الرقم   6 زنقة  القدس 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي  السفلي 

22622 البيضاء املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549487
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ISSKANCOM
املباني   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واملنعش العقاري...
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   45 الرقم   6 زنقة  القدس 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي  السفلي 

22622 البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : هشا6  الكوط  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشا6  الكوط  السيد 
12 س.د  12 الرقم  حي الهدى الزنقة 

)CD( 22252 Casablanca املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشا6  الكوط  السيد 
12 س.د  12 الرقم  حي الهدى الزنقة 

)CD( 22252 Casablanca املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832728.
338I

STE ANGLE DE GESTION SARL

R.C.H BUILDING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع غحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- غ 
ت4وان ، 93222، ت4وان املغرب
R.C.H BUILDING شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

غحمد الحريزي تجزئة التمسماني 
رقم 6 - 93222 ت4وان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R.C.H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDING
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متنوعة غواعمال بناء..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التمسماني  تجزئة  الحريزي  غحمد 

رقم 6 - 93222 ت4وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الرميش  السال6  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرميش  السال6  عبد  السيد 
عنوانه)ا( قصر الكارا غوفوس 52222 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرميش  السال6  عبد  السيد 
عنوانه)ا( قصر الكارا غوفوس 52222 

الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1722.
339I

JBR CONSEILS

AZAHRA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم 2 ال4ابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 
412222، مراكش املغرب

AZAHRA AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 
وليلي 2 ال4ابق السفلي فيال 27 

بوعكاز ملحاميد - 42162 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
127389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZAHRA AUTO
تعليم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السياقة.
عملية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 27 فيال  السفلي  ال4ابق   2 وليلي 
مراكش   42162  - ملحاميد  بوعكاز 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة أزالن مزهور : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عماد اوروض : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مزهور  أزالن  السيدة 
مكرر   5 رقم  الواليد  بن  خالد  زنقة 
مراكش   42122 جليز  التهامي  تجزئة 

املغرب.
 5 السيد عماد اوروض عنوانه)ا( 
تجزئة  الواليد  بن  خالد  زنقة  مكرر 
التهامي جليز مراكش 42122 مراكش 

ااملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مزهور  أزالن  السيدة 
مكرر   5 رقم  الواليد  بن  خالد  زنقة 
مراكش   42122 جليز  التهامي  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 7681.

342I

aice compta

CJ PARTS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

CJ PARTS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

ال4ابق الرابع الشقة 11 - 21222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARTS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غجزاء اآلالت.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 653 رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 

 21222  -  11 الشقة  الرابع  ال4ابق 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

طابق  ابريل   9 شارع   44 عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء  املعاريف   8 شقة   2

21222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

طابق  ابريل   9 شارع   44 عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء  املعاريف   8 شقة   2

21222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833637.

341I

ESPERE CONSULTING

UNIACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

UNIACOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

21 ال4ابق االر�سي 358 مسكينة 

الدراركة - 82222 غكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIACOM

ت4وير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تصميم وتنفيذ الخدمات الرقمية.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مسكينة   358 االر�سي  ال4ابق   21

الدراركة - 82222 غكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 722  : حمدان  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   322  : رابح  دنيا  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمدان  مممد  السيد 
تجزئة  االر�سي  ال4ابق   21 الشقة 
 722 الدراركة   358 رقم  مسكينة 

غكادير املغرب.
عنوانه)ا(  رابح  دنيا  السيدة 
تجزئة  االر�سي  ال4ابق   21 الشقة 
 322 الدراركة   358 رقم  مسكينة 

غكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمدان  مممد  السيد 
تجزئة  االر�سي  ال4ابق   21 الشقة 
 722 الدراركة   358 رقم  مسكينة 

غكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 117182.
342I

مستأمنة فيسكاكو6

LOYO PRINT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكو6
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25352، 

وادي ز6 املغرب
LOYO PRINT شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 394 
تجزئة البستان - 25352 وادي ز6 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOYO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRINT

صانع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اللوحات االشهارية

م4بعة

االستيراد والتصدير.

 394  : االجتماعي  املقر  عنوان 

ز6  وادي   25352  - البستان  تجزئة 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : عزيز  ضاريب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيز  ضاريب  السيد 

 25352 الدهب  وادي  تجزئة   282

وادي ز6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  ضاريب  السيد 

 25352 الدهب  وادي  تجزئة   282

وادي ز6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 28 أشت 

2222 تمت رقم 73/2022.

343I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ريماس كلوذين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مممد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
ريماس كلوذين »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : املن4قة 
الصناعية املجد ؛ التجزئة 842 - 

طنجة املغرب.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79959

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 32 يونيو 2222 تقرر ما يلي:

غن  رأم  الشركة  حل  عد6   1  .1
تقل  للشركة  ذاتية  األموال  رؤوس 
عن ربع رغسمالها وذلك جراء الخسائر 

املثبتة في القوائم التركيبية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256335.
344I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمانة إمو نور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مممد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
غمانة إمو نور »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : زاوية 

شارع عبد هللا كنون وزنقة غبي جرير 
ال4بري ، اإلقامة A ال4ابق األول 
، املكتب رقم 1 - 92222 طنجة 

املغرب.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94531

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2222 تقرر ما يلي:

غن  رأم  الشركة  حل  عد6   .1

تقل  للشركة  ذاتية  األموال  رؤوس 

عن ربع رغسمالها وذلك جراء الخسائر 

املثبتة في القوائم التركيبية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256336.

345I

موثق لزرق علي

PRO BTP MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

موثق لزرق علي

387 شارع مممد الخامس ، 

22252، الدار البيصاء املغرب

PRO BTP MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 142 شارع 

انفا ال4ابق االول الدارالبيضاء - 

22372 الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132191

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

وتبعا   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 

- رويز كريستوفر

- PRO BTP MAROC شركة ذات 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

اإلجتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 
االول  ال4ابق  انفا  شارع   142 ب: 

الدارالبيضاء   22372 الدارالبيضاء 

املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 132191

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833938.

346I

« REDAJA « ر�سى جا

ر�سى جا
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« REDAJA « ر�سى جا
144زنقة مممد سميمة -إقامة 

جوهرة مممد سميمة ، 22222، 
الدار البيضاء املغرب

ر�سى جا شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
مممد سميمة -إقامة جوهرة مممد 

سميمة - 2222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غكتوبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ر�سى   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جا.
التجارة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

في جميع املنتجات وجميع املواد
السلع  جميع  وتصدير  استيراد   -

واملنتجات املتنوعة.
 144  : االجتماعي  املقر  عنوان 
جوهرة  -إقامة  سميمة  مممد  زنقة 
مممد سميمة - 2222 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : النجدي  ر�سى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  النجدي  ر�سى  السيد 
البيضاء  الدار   2222 البيضاء  الدار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النجدي  ر�سى  السيد 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2221 تمت رقم 821692.
347I

SAHEL ETAB

STE BAHIA FISH SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 727 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

 STE BAHIA FISH SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 481 

بلوك س تجزئة املسيرة الخضرة 
الش4ر الثاني العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42129

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BAHIA FISH SARL AU
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األسماك

واستيراد  وتصدير  تسويق 
والرخويات  األسماك  غنواع  جميع 
واملحار  األرجل  ورغسيات  والقشريات 
منتجات  غنواع  وجميع  والكركند 
غو  املحلية  البمرية  املأكوالت 
الصيد  قوارب  طريق  عن  املستوردة 

غو التجميد ، وطنية غو غجنبية
االستيراد والتصدير

والتصدير  العامة  التجارة 
واالستيراد والتجارة

 تجهيز وتثمين وتسويق وتصدير 
جميع منتجات املأكوالت البمرية

وسائل  جميع  واستيراد  تصدير   
البمري  الصيد  ألس4ول  اإلنتاج 
والساحلي والس4حي والصيد الحرفي

لألسماك  والدولي  املحلي  النقل 
ال4ازجة واملجمدة

نقل البضائع لحساب الغير
 تشغيل مصانع التجهيز وحفظ 
على  واالستمواذ  السمكية  املنتجات 
حصص في جميع الصناعات املماثلة 

غو ذات الصلة
وحراستها  األسماك  توجيه 

وحفظها والتعامل معها
تمثيل الشركات الوطنية والدولية 

على اختالف غنواعها.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 481 
الخضرة  املسيرة  تجزئة  س  بلوك 
 72222  - العيون  الثاني  الش4ر 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : باهيا  احممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : باهيا  احممد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باهيا  احممد  السيد 
االول  الش4ر  رشسد  موالي  حي 
 . العيون  اليرموك فيال كولريتو  ونقة 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باهيا  احممد  السيد 
االول  الش4ر  رشسد  موالي  حي 
 . العيون  اليرموك فيال كولريتو  ونقة 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1774.

348I

M&N Studio

M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&N Studio
 Rue Amr Ibn Ass ETG 3, 29 :

 N°26 Tanger Rue Persil N°12
Dradeb، 90000، Tanger Maroc
M شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمرو بن العاص 3 ، رقم 26 - 
92222 طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129463
 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
- اإلخراج   : بإيجاز  أرض الشركة 
السمعي  اإلنتاج  بعد  وما  واإلنتاج 
واستخدا6  والسينما  البصري 

ال4ائرات بدون طيار.
التصوير   ، الصور  صناعة   -

التجاري.
التقارير  مثل  التصوير  خدمات   -
وامل4بوعات  والبورتريهات  واللق4ات 

والتدريب على التصوير.
- تأجير وشراء وإعادة بيع معدات 
األخرى  األنش4ة  وجميع  التصوير 

املتعلقة بالتصوير.

- الديكور والتصميم الداخلي.
والتواصل  الجرافيكي  التصميم   -

والفعاليات.
- تصميم املنتج.

املعامالت  جميع  غعم  وبشكل 
التجارية والصناعية واملالية واألوراق 
بشكل  املتعلقة  والعقارية  املالية 
مباشر غو أير مباشر لألشياء املذكورة 
غعاله غو التي قد تعزز ت4وير الشركة..

 29  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عمرو بن العاص 3 ، رقم 26 - 

92222 طنجة اململكة املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فرتول نزار عنوانه)ا( شارع 
 92222 درادب   12 رقم  َبقدونس 

طنجة اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  مروان  الرا�سي  السيد 
شارع بريسيا أرسات الشات رقم 23 

92222 طنجة اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فرتول نزار عنوانه)ا( شارع 
 92222 درادب   12 رقم  َبقدونس 

طنجة اململكة املغربية
عنوانه)ا(  مروان  الرا�سي  السيد 
شارع بريسيا أرسات الشات رقم 23 

92222 طنجة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب4نجة بتاريخ - تمت رقم -.
349I

ASHAM MOHAMED

كليميرو ش م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
كليميرو ش 6.6 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

عبد الخالق اطريس عمارة فدوى 

طريق مرتيل ت4وان - 93222 ت4وان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25299

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 مارس   21 في  املؤرخ 

كليميرو ش 6.6 شركة ذات املسؤولية 

 22.222 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فدوى  عمارة  اطريس  الخالق  عبد 

طريق مرتيل ت4وان - 93222 ت4وان 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

و  عدنان  القماح  السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع عبد تاخالق اطريس 

كلم 2 رقم 12 ت4وان 93222 ت4وان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( جواد صالح و عنوانه)ا( 

شارع املحمدية بلوك 1 طابق شقة 7 

طابق 4 رقم 2 ت4وان 93222 ت4وان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( لشقر ياسين و عنوانه)ا( 

رقم  شفشاون  حيان  جبل  شلرع 

املغرب  ت4وان   93222 ت4وان   5

كمصفي )ة( للشركة.

و  صالح  غشرف  السيد)ة( 

 7 رقم  بوزيد  مممد  شارع  عنوانه)ا( 

طابق 4 رقم 8 ت4وان 93222 ت4وان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2222 مارس   21 بتاريخ 

فدوى  عمارة  اطريس  الخالق  عبد 

طريق مرتيل ت4وان - 93222 ت4وان 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 862.

352I

DAMO CONSULTING SARL

 STE RAHMA BEN MASOUD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

 STE RAHMA BEN MASOUD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 اقامة 

امنية 3 شارع ابن كثير ال4ابق 6 رقم 
79 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RAHMA BEN MASOUD SARL

.AU
أرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

االستراد.
عنوان املقر االجتماعي : 28 اقامة 
امنية 3 شارع ابن كثير ال4ابق 6 رقم 

79 - 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122  : الرزكاني  سعود  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 122  : الرزكاني  سعود  السيد 
 122.222 بقيمة  اجتماعية  حصة 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرزكاني  سعود  السيد 

 2 طابق  الخامس  مممد  شارع   88

شقة 6 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرزكاني  سعود  السيد 

 2 طابق  الخامس  مممد  شارع   88

شقة 6 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256229.

351I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 IMMOBILIERE RIYAD
ALNOUR - S.A

إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 IMMOBILIERE RIYAD ALNOUR

S.A - »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 142 

شارع الحسن الثاني - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262427

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- نهاية والية السيد الحلي�سي مفضل 

كمدير عا6.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 ، يونس  بنمخلوف  السيد  -تعيين 

 BK رقم  الوطنية  للب4اقة  حامل 

53527، كمدير عا6 جديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833435.

352I

FLASH ECONOMIE

 BAROMAD IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

BAROMAD IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24242
 15 بتاريخ  القراراملؤرخ  بمقت�سى 
قرر  البيضاء  الدار  في   2222 مارس 

املساهم الوحيد ما يلي
 BAROMAD IMPORT EXPORT
املوافقة على تقرير تصفية الشركة -

تفريغ املصفى -
مالحظة إأالق التصفية )اإلأالق 
هذا  من  اعتبارا  للشركة  النهائي 

اليو6(-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831249 

353I

FLASH ECONOMIE

RESTOZAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RESTOZAN
شركة ذات مسؤولية ممدودة
مقرها االجتماعي : 92 شارع 

الكورنيش منشأة كلود أايموند 1 
الدار البيضاء

الرغسمال : 122.222درهم
رقم السجل التجاري : 328329

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
قرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 

الشركاء ما يلي 
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الحصص  تفويت  على  املوافقة   :
التالية

تفويت السيد طارق لبيب للسيد 
غنور نيبا 172حصة

تفويت السيد طارق لبيب للسيد 
BURHANETTIN PALANDOKEN

172 حصة
تفويت السيد كمال غوباكي للسيد 

غنور نيبا ،172 حصة 
تفويت لسيد كمال غوباكي للسيد 

BURHANETTIN PALANDOKEN
172 حصة

تعديل الفصول 6 و 7 من النظا6 
األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833731
354I

FLASH ECONOMIE

BANKIO IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BANKIO IMPORT EXPORT
تأسيس شركة

بالدار  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2222 أشت  فاتح  بتاريخ  البيضاء 
تم وضع النظا6 األسا�سي لشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات املبينة فيما يلي:
 BANKIO :التسمية االجتماعية -

.IMPORT EXPORT
ذات  شركة  القانوني:  -الشكل 

املسؤولية املحدودة.
تصدير  االجتماعي:  -الهدف 

وتسويق األسماك.
املسيرة رقم  -املقر االجتماعي: حي 

2 زنقة واد درعة، الداخلة.
سنة   99 االجتماعية:  -املدة 

ابتداءا من تاريخ تأسيسها النهائي.
حدد  االجتماعي:  الرغسمال   -
درهم   62.222 في  الشركة  رغسمال 
 122 فئة  من  حصة   622 على  موزع 
اكتتبت  الواحدة،  للحصة  درهم 
اكتتبت وقسمت على الشركاء حسب 

نسبة مساهمتهم في رغسمال الشركة.
السيد هشا6  تعيين  تم  -التسيير: 
نيدعلي كمسير وحيد للشركة ملدة أير 

ممدودة.
من  تبتدئ  االجتماعية:  -السنة 
فاتح يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل 
من  تبتدئ  األولى  السنة  ماعدا  سنة 

تاريخ التسجيل.
باملحكمة  تم  القانوني:  -اإليداع 
23أشت  بتاريخ  بالداخلة  االبتدائية 
2222 تمت رقم 22228522 السجل 

التجاري رقم 22113.
للنشر والبيان

355I

PCS

VICTUS
تأسيس شركة املساهمة

PCS
 lot.lina sidi maarouf 259, ,259
 lot.lina sidi maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
VICTUS »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 259, 
 lotissement lina -، 20280

Casablanca املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 نونبر   22
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VICTUS
الصناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الزراعية والغذائية.
 ,259  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 lotissement lina - 22282

Casablanca املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 322.222 الشركة  رغسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالتالي:

-السيدة لحلو كتاني زينب : 2996 

بقيمة 299.622 درهم.

 1  : الكريم  عبد  نعومي  السيد 

بقيمة 122 درهم.

السيد الخملي�سي مممد مهدي : 1 

بقيمة 122 درهم.

بقيمة   1  : كريم  غزرياح  السيد 

122 درهم.

بقيمة   1  : ليلى  بالحاج  السيدة 

122 درهم.

مجلس  غعضاء  غو  املتصرفون 

الرقابة: 

زينب  كتاني  لحلو  السيدة 

عنوانه)ا(  الرئيسة  بصفته)ا( 

بوعزة  دار   191 رقم  النوراس  تجزئة 

البيضاء  الدار   27223 -البيضاء 

املغرب

مراقب غو مراقبي الحسابات :

)ا( املجيد  عبد  نعومي  السيد 

عنوانه)ا(  حسابات  مراقب  بصفته 

الزرق4وني-ال4ابق  55،شارع 

البيضاء  الدار   22222 الخامس 

املغرب

األسا�سي  النظا6  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

.article 254 loi 17-95

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

.selon les Statuts

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

. selon les statuts et PV

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2222 تمت رقم 4223.

356I

مقاولة في الحسابات

 Numidia de commerce et

services sarl
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مقاولة في الحسابات

32 شارع مممد الخامس الحسيمة 

ص.. ب 334، 32222، الحسيمة 

املغرب

 Numidia de commerce et

services sarl شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قرب املركز 

الفالحي امزورن - 32222 الحسيمة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 مارس   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :

• مفوض مدير الشركة..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

مارس 2222 تمت رقم 92.

357I

International Juris Consulting

Mak Doug›s
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

Mak Doug›s شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

مرجان 1 غ، شارع مممد السادس، 

ال4بق األر�سي، شقة 22 - 92122 

طنجة اململكة املغربية.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.119881

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
 Mak شركة ذات املسؤولية املحدودة
Doug’s مبلغ رغسمالها 52.222 درهم 
مجمع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
السادس،  مممد  شارع  غ،   1 مرجان 
 92122  -  22 شقة  األر�سي،  ال4بق 
 : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  طنجة 

عد6 النشاط اإلجتماعي.
مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السادس،  مممد  شارع  غ،   1 مرجان 
 92122  -  22 شقة  األر�سي،  ال4بق 

طنجة اململكة املغربية. 
و عين:

و  الفرداو�سي  غسامة  السيد)ة( 
 ،  29 املبنى  لوتينور.  إقامة  عنوانه)ا( 
طنجة   92222  19 رقم   ،  6 ال4ابق 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8145.

358I

FIDICOM

STE SAYEF METAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 12 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
STE SAYEF METAL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ق4عة 214 
تجزئة فضيلة 3 طريق عين الشقف 

- 32222 فاس املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يونيو   15 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق   3 فضيلة  تجزئة   214 »ق4عة 
عين الشقف - 32222 فاس املغرب« 
 137 2 ق4عة رقم  املنتزه  إلى »تجزئة 
فاس   32222  - مكناس  طريق  غ 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3884.
359I

CABINET NAFI ABDERRAZZAK

HATRAKING s.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET NAFI ABDERRAZZAK
 GH2 LOT FERDAOUS IMM57 ،

20500، CASABLANCA Maroc
HATRAKING s.a.r.l شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق4وني ط2 ش6 - 22522 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
529415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HATRAKING s.a.r.l
تقوية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نظا6 مراقبة و تتبع العربات
تمسين السير للنقل

انشاء نظا6 التتبع عن بعد
غنظمة  و  معدات  وشراء  بيع 

السالمة.

عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 22522  - ش6  ط2  الزرق4وني 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : الوتيق غيوب  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الوتيق حمزة : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوتيق غيوب عنوانه)ا( بئر 
غنزران ط152 ش152 إقامة خريبكة 
الدارالبيضاء   22522 املعاريف 

املغرب.
السيد الوتيق حمزة عنوانه)ا( بئر 
غنزران ط152 ش152 إقامة خريبكة 
الدارالبيضاء   22522 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالكريم  الوتيق  السيد 
ش152  ط152  غنزران  بئر  عنوانه)ا( 
 22522 املعاريف  خريبكة  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2221 تمت رقم 785525.
362I

FIDUGRA

IPRO MESSAGERIE
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA
شارع مممد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 ال4ابق الثالث انزكان ، 
86152، اكادير املغرب

IPRO MESSAGERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ال4ابق 

السفلي رقم 191،بلوك ج، الشهداء 
آيت ملول إنزكان - إنزكان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12587

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2221

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

املصادقةعلى تفويت522حصةفي 

القادر  ملكيةالسيدعبد 

مريم  للآلنسةغحالق  اإلدري�سي 

الشريكةالجديدة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  زهرة  ملودن  إد  استقالةالسيدة 

نشاط  عن  مسؤولة  مهامهاكمسيرةو 

الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين غحالق مريم كمسيرة وحيدة و 

مسؤولة عن نشاط النقل للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

بالتوقيع  والتزامها  الشركة  استمرار 

غحالق  لآلنسة  البنكي  و  اإلجتماعي 

مريم

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

بإضافة  االجتماعي  النشاط  توسيع 

أير  األمتعة  نقل  التالي:  النشاط 

املصحوبة

على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

لتصبح شركة دات املسؤولية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

أرض الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرغس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1394.

361I
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SOFISERVICES

 ROUTE AUTO ROUTE ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

SOFISERVICES
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca MAROC
 ROUTE AUTO ROUTE ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جوينمرالعمارة رقم 34 املكتب 4 

الحي الحسني - 22232 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.418455
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعبيدي  خالد  )ة(  السيد  تفويت 
322.222 حصة اجتماعية من غصل 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   322.222

فاطمة بقالي بتاريخ 15 يوليو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832827.
362I

تراجيكو6

PRESTICOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تراجيكو6
39 زنقة ليل بلفدير ، 22312، 

الدارالبيضاء املغرب
PRESTICOM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد ال4ابق الثالت الرقم 

13 - 22312 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

552245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTICOM SARL AU

بائع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األرا�سي.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثالت  ال4ابق  شهرزاد  إقامة  سمية 

الدارالبيضاء   22312  -  13 الرقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : اعلوهمي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعلوهمي  كريم  السيد 

تجزئة سلمى زنقة 1 رقم 1 كاليفورنيا 

22312 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعلوهمي  كريم  السيد 

تجزئة سلمى زنقة 1 رقم 1 كاليفورنيا 

22312 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831794.

363I

SOFISERVICES

 ROUTE AUTO ROUTE ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SOFISERVICES
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca MAROC
 ROUTE AUTO ROUTE ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جوينمرالعمارة رقم 34 املكتب 4 

الحي الحسني - 22232 الدارالبيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.418455
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( ألوس 

هشا6 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832827.

364I

CDH AUDIT ET CONSEILS

Ö VERDURE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
Ö VERDURE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني ال4الق الثاني شقة رقم 
6 - 22452 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.415225

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 Ö VERDURE الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
شارع   46 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الزرق4وني ال4الق الثاني شقة رقم 6 
- 22452 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
ل : عد6 امكانية تمقيق الهدف منذ 

تأسيس الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
الزرق4وني ال4الق الثاني شقة رقم 6 
املغرب 22452 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة( سعد موفي و عنوانه)ا( 
 4 الشقة   18 عمارة  سيتي  كولف 
النواصر  بوسكورة  الخضراء  املدينة 
املغرب  البيضاء  الدار   .27182

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
باملقر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

االجتماعي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833999.
365I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE RESIDENCE KECH
RADIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE RESIDENCE KECH RADIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

اليزابيث شارع الحسن الثاني مكتب 
رقم 1 ال4ابق الرابع - 42222 

مراكش املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.65653
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 
 STE RESIDENCE KECH RADIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   522.222 رغسمالها 
اليزابيث  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
 1 رقم  مكتب  الثاني  الحسن  شارع 
مراكش   42222  - الرابع  ال4ابق 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:

و  الشابي  بوبكر  السيد)ة( 
البهجة  بركات  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222  11 رقم  اسيف 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2222 يونيو   32 بتاريخ 
مكتب  الثاني  الحسن  شارع  اليزابيث 
 42222  - الرابع  ال4ابق   1 رقم 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137949.
366I

تراجيكو6

OMNIPROD SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تراجيكو6
39 زنقة ليل بلفدير ، 22312، 

الدارالبيضاء املغرب
OMNIPROD SARL AU شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل ال4ابق الثاني الرقم 3 
املعاريف - 22312 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMNIPROD SARL AU
بائع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األرا�سي.
67 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 3 الرقم  الثاني  ال4ابق  بالل  عزيز 
الدارالبيضاء   22312  - املعاريف 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
السيد تيسير عبد الحميد : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحميد  عبد  تيسير  السيد 
بولو   3 رقم  األنفال  ممر  عنوانه)ا( 

22312 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد  عبد  تيسير  السيد 
بولو   3 رقم  األنفال  ممر  عنوانه)ا( 

22312 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831762.
367I

تراجيكو6

VENATO SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تراجيكو6
39 زنقة ليل بلفدير ، 22312، 

الدارالبيضاء املغرب

VENATO SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدGH2 17 6 ال4ابق الثاني 
سيدي البرنو�سي - 22312 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENATO SARL AU
بائع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األرا�سي.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   GH2  17 التقد6  مجموعة 
 22312  - البرنو�سي  سيدي  الثاني 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
السيد املنار العلمي سعيد : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سعيد  العلمي  املنار  السيد 
املنارمدخل  حدائق  إقامة  عنوانه)ا( 
طان4ان  شارع   8 شقة   4 ال4ابق   5
الدارالبيضاء   22312 بوركون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد  العلمي  املنار  السيد 
املنارمدخل  حدائق  إقامة  عنوانه)ا( 
طان4ان  شارع   8 شقة   4 ال4ابق   5

البيضاء  الدار   22312 بوركون 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831759.
368I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

حا�سي لبيض مكتب رقم 2 مرزوكة 
ال4اووس - 52222 الريصاني 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRUECOS TRANSPORTE
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السياحي.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 مرزوكة  لبيض مكتب رقم  حا�سي 
ال4اووس - 52222 الريصاني املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .
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 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حميد نوأو : 1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 94 السيد حميد نوأو عنوانه)ا( 
حي السال6 52222 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 94 السيد حميد نوأو عنوانه)ا( 
حي السال6 52222 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 13 يوليو 

2222 تمت رقم 892.
369I

MA GLOBAL CONSULTING

SAADA

إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
12 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

SAADA » شركة مدنية فالحية«
وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع ، - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 12 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير تسمية الشركة لتصبح من اآلن 

LES VERGERS DE SAADA
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير أرض الشركة الذي غصبح اآلن 
جميع  استغالل  التالية:  بالصيغة 
نوع  غي  ممارسة  الزراعية.  األرا�سي 
من الزراعة ؛ تسويق وتصدير جميع 
من  املستخلصة  والفواكه  املنتجات 
األرا�سي املستغلة من طرف الشركة. 
املواد  غو  املنتجات  جميع  استيراد 

الزراعية الستغالل األرا�سي الزراعية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

محج   9 من  اإلجتماعي  املقر  تمويل 
 ،32 إلى  خالد ابن الوليد عين السبع 
شارع عبد الرحيم بوعبيد، الوازيس، 

الدار البيضاء
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بناني  وفاء  زهور  السيدة  إستقالة 

اسميرس من مهامها كمسيرة وحيدة
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
وفاء  زهور  السيدة  تعيين  مايلي: 
لب4اقة  الحاملة  اسميرس  بناني 
القاطنة  و   B416229 رقم  التعريف 
بالدار البيضاء، زنقة رويان و السيد 
قاسم بناني اسميرس الحامل لب4اقة 
القاطن  و   B416228 رقم  التعريف 
آنفا  غي،  زنقة   ،18 البيضاء،  بالدار 
كشركاء في التسيير ملدة ست سنوات 
سنة  العا6  الجمع  انعقاد  لحين  غي 
الحسابات  على  للمصادقة   2228

املنتهية في 32 شثنبر 2227 
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي: تمديد صالحيات التوقيعات و 

صالحيات التسيير
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي بالكامل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسمية الشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

أرض الشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجتماعي
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: هيئة التسيير

372I

BENADILA ABDESLAM 

BAGH SD SARL AU 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 BAGH SD SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 287 

تجزئة ياسمينة ويسالن مكناس - 
52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42911
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   19 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BAGH SD SARL AU
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
287 تجزئة ياسمينة ويسالن مكناس 
نتيجة  املغرب  مكناس   52222  -
الصفقات  في  املشاركة  لصعوبة 

العمومية واملنافسة.
و عين:

و  البغدادي  سعيد  السيد)ة( 
حي   17 رقم  ف  مجمموعة  عنوانه)ا( 
 52222 مكناس  البساتين  الجيني 
مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 287 2222 وفي رقم  19 يوليو  بتاريخ 
 - مكناس  ويسالن  ياسمينة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 566.

371I

ADVISORY PARTNERS

LM DARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية غ ال4ابق األول 
الدار البيضاء ، 22162، الدار 

البيضاء املغرب
LM DARB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
نورس E12 دار بوعزة ، الدار 

البيضاء - 27223 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DARB
أرض الشركة بإيجاز : 

تشغيل امل4اعم واملقاهي-
وحدات  وبيع  وت4وير  اقتناء 

امل4اعم واملقاهي-
منح في إدارة امل4اعم واملقاهي-

استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات 
الغذائية-

املالية،  املعامالت  وعموما، جميع 
التجارية، الصناعية، العقارية والغير 
صلة  ذات  تكون  قد  والتي  العقارية، 
باألهداف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 
ت4ويرها  في  تساهم  و  غعاله  املذكورة 

غو تمديدها.
اقامة   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
نورس E12 دار بوعزة ، الدار البيضاء 

- 27223 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 332  : السيد ال4يب فا�سي فهري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 332  : شمس  العلمي  علي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الرزاق التعالبي : 342 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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فهري  فا�سي  ال4يب  السيد 
عمارة  سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  السال6  حي   4 رقم   N

22272 الدار البيضاء املغرب.
شمس  العلمي  علي  السيد 
 3 عمارة   GH 1 السعادة  عنوانه)ا( 
شقة 8 االلفة الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
التعالبي  الرزاق  عبد  السيد 
 E عمارة  مارين  فير  تجزئة  عنوانه)ا( 
غوالد   GH 21 22 ال4ابق   22 ، شقة 
عزوز النواصر الدار البيضاء 27182 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فهري  فا�سي  ال4يب  السيد 
عمارة  سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار  السال6  حي   4 رقم   N

22272 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832481.
372I

GLOBAL ADVICE

HAMDI PALM
إعالن متعدد القرارات

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
ذات  »شركة   HAMDI PALM

املسؤولية املحدودة«
تجزئة  االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
 2 رقم  متجر  الفتح  ديار   2 البركة 
البيضاء  الدار   22222  - ليساسفة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 
.442377

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1 تفويت حصص: الذي 
ينص على مايلي: تفويت السيد غحمد 
من  اجتماعية  حصة   352 حمدي 
السيدة  لفائدة  حصة   1.222 غصل 

غحمد  السيد  تفويت  حمدي.  غسماء 
من  اجتماعية  حصة   352 حمدي 
ة  السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 
غحمد  )ة(  السيد  تفويت  حمدي  منى 
من  اجتماعية  حصة   322 حمدي 
غصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة( 

نادية لحرش
قرار رقم 2 تمويل الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
»شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
ذات  »شركة  إلى  الوحيد«  الشريك 

املسؤولية املحدودة
جديد  مسير  تعيين   3 رقم  قرار 
للشركة: الذي ينص على مايلي: تعيين 
مسير جديد للشركة السيدة لحرش 
إلستقالة  تبعا  وحيدة  كمسيرة  نادية 

املسير 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم -1 -6 -7 -13 : الذي ينص 

على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831814.

373I

GLOBAL ADVICE

PETROMAG
إعالن متعدد القرارات

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
PETROMAG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
البركة 2 ديار الفتح متجر رقم 2 

ليساسفة - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.423765
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1 تفويت حصص: الذي 
ينص على مايلي: تفويت السيد غحمد 
من  اجتماعية  حصة   522 حمدي 
ة  السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 
غحمد  السيد  تفويت  حمدي.  غسماء 
من  اجتماعية  حصة   522 حمدي 
ة  السيد  لفائدة  حصة   1.222 غصل 

منى حمدي
قرار رقم 2 تمويل الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
»شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
ذات  »شركة  إلى  الوحيد«  الشريك 

املسؤولية املحدودة
جديد  مسير  تعيين   3 رقم  قرار 
للشركة: الذي ينص على مايلي: تعيين 
مسير جديد للشركة السيدة لحرش 
إلستقالة  تبعا  وحيدة  كمسيرة  نادية 

املسير 
النشاط  إضافة   4 رقم  قرار 
التجاري: الذي ينص على مايلي: تمت 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 
املعدات  تسويق  الحالي  الشركة 

واآلالت ملختلف انواع ال4اقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
 :13 - 12 - 7 - 6 - 3 - 1 بند رقم 

الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831815.
374I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GLOBAL BI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة   GLOBAL BI

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 57 ممر 
الحدائق - عين السبع - 22582 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.372321

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   16 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   GLOBAL BI
 122.222 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
 57 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ممر الحدائق - عين السبع - 22582 
الدار البيضاء املغرب نتيجة لفقدان 

ثالت ارباع راس املال .
و عين:

السيد)ة( ايكال زفراني و عنوانه)ا( 
الجميل  املنظر  تجزئة   33 رقم 
البيضاء  الدار   22162 الكورنيش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ممر   57 وفي   2222 يوليو   13 بتاريخ 
الحدائق - عين السبع - 22582 الدار 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834214.
375I

CDH AUDIT ET CONSEILS

AL JINANE
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ذات  »شركة   AL JINANE

املسؤولية املحدودة«
 27 االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
الدار   22262  - كوتيي  حي  سبو  زنقة 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 
.122591

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على اذابة القانون األسا�سي 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على اذابة القانون األسا�سي 
للشركة تبعا لتفويت حصص بتاريخ 
املقر  وتمويل   2222 مارس   22

االجتماعي بتاريخ 24 مايو 2224
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833439.
376I

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا

L›EQUIPEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحمدي زنقة رابعة 
العدوية ال4ابق الرابع رقم 34 

الجيروند ، 22522، الدار البيضاء 
املغرب

L›EQUIPEUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الصواب رقم 6 شارع الفواراة حي 
املحمادي - 22572 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.162827

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   L’EQUIPEUR
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 6 رقم  الصواب  تجزئة  اإلجتماعي 
شارع الفواراة حي املحمادي - 22572 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقيف النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي  الفواراة  شارع   6 رقم  الصواب 
البيضاء  الدار   22572  - املحمادي 

املغرب. 
و عين:

نهرو و عنوانه)ا(  السيد)ة( سعاد 
 3254adgar laval -h7p e2 quebec
 canada G1R4S9 Quebec canada

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
حي  الفواراة  شارع   6 رقم  الصواب 

املحمادي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم 825727.

377I

LK CONSULTING SARL

INTERNO CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مممد الخامس رقم 45 

ال4ابق الثاث رقم 18 ت4وان ، 
93222، ت4وان املغرب

INTERNO CREATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بوجدور املحنش التاني رقم 37 - 

93222 ت4وان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERNO CREATION
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصباأة
بيع ورق الحائط

اعمال الديكور
اعمال مختلفة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  37 رقم  التاني  املحنش  بوجدور 

93222 ت4وان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 522  : مريم  بوش4ة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد زيد البغدادي : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريم  بوش4ة  السيدة 
رقم55  مونيا  تجزئة  اكنول  شارع 
ت4وان   93222  8 شقة   4 طابق 

املغرب.
عنوانه)ا(  البغدادي  زيد  السيد 
ش8   4 ط   55 رقم  اكنول  شارع 

93222 ت4وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البغدادي  زيد  السيد 
ش8   4 ط   55 رقم  اكنول  شارع 

93222 ت4وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1693.
378I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SWISTRAV
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 312 الرئيسية 

الرشيدية ، 52222، الرشيدية 
املغرب

SWISTRAV شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصؤ 
امسالخ اسول - 45822 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SWISTRAV
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة املتاجرة.
قصؤ   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امسالخ اسول - 45822 تنغير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : العزيز  عبد  الحسني  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الحسني  السيد 
اسول  امسالخ  قصر  عنوانه)ا( 

45822 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  الحسني  السيد 
اسول  امسالخ  قصر  عنوانه)ا( 

45822 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   26 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 433.
379I

H2M-IMMOBILIER

H2M-IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

H2M-IMMOBILIER
بناية الجاسم ، ممل A65 ال4ابق 

األول شارع مممد الخامس ، 
42222، مراكش املغرب



15907 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

H2M-IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحاميد 
12 البهجة املجموعة 24 - مبنى 34 
ممل 14 - 42222 مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115985
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 ماي   12 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املجموعة  البهجة   12 »املحاميد 
 42222  -  14 ممل   34 مبنى   -  24
مراكش املغرب« إلى »بناية الجاسم ، 
ممل A65 ال4ابق األول شارع مممد 

الخامس - 42222 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 7675.
382I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FIDIATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
FIDIATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة حنين 
شارغ الجوالن رقم 4، الليدو فاس - 

32222 فاس اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69739

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 فبراير   23 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   FIDIATI
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الليدو   ،4 رقم  الجوالن  شارغ  حنين 

فاس - 32222 فاس اململكة املغربية 
نشاط  استئناف  عد6   : ل  نتيجة 

الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الليدو   ،4 رقم  الجوالن  شارغ  حنين 
فاس - 32222 فاس اململكة املغربية. 

و عين:
السيد)ة( نهاد عرقبي و عنوانه)ا( 
تجزئة ملسفر عمارة 3، شقة 9 طريق 
اململكة  فاس   32222 فاس  ايموزار 

املغربية كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 1132.
381I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

JAZITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
JAZITEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

199، تجزئة حدائق البديع، طريق 
عين الشقف، فاس - 32222 فاس 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62915

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   13 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   JAZITEC
 122.222 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
البديع،  حدائق  تجزئة   ،199 رقم 
 32222  - الشقف، فاس  طريق عين 

لعد6  نتيجة  املغربية  اململكة  فاس 

استئناف نشاط الشركة.

و عين:

و  املبتهيج  عبدالعزيز  السيد)ة( 

زنقة  توفيق  تجزئة   16 عنوانه)ا( 

اس4امبول ليراك فاس 32222 فاس 

اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

رقم  وفي   2222 يوليو   13 بتاريخ 

طريق  البديع،  حدائق  تجزئة   ،199

فاس   32222  - فاس  الشقف،  عين 

اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 2975.

382I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

VILAMIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

VILAMIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس زنقة 6 رقم 45 ال4ابق 

السفلي سيدي البرنو�سي - 22612 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VILAMIX

 , تسويق   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تركيب , تبريد , تكييف و تهوية.

ولواز6  الغيار  ق4ع  وتوزيع  تجارة 
والصناعي.ومستلزمات  املنزلي  التبريد 

التكييف والتهوية وشفط الدخان.
التركيب  خدمات  في  وسيط 

والصيانة.
املدنية  والهندسة  البناء  غعمال 
واإلنشاءات وكافة األعمال واملعالجة 

والصيانة والنظافة للمبانى
غعمال السباكة والكهرباء..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 
 22612  - البرنو�سي  سيدي  السفلي 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحمياني عمر : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : رشيق  االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  الحمياني  السيد 
رقم 4 زنقة 6 حي اللة سكينة 32222 

فاس املغرب.
السيد عبد االله رشيق عنوانه)ا( 
كاف  عمارة   2 ش4ر  الرباح  اقامة 
 22422 مومن  سيدي   12 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  الحمياني  السيد 
رقم 4 زنقة 6 حي اللة سكينة 32222 

فاس املغرب
السيد عبد االله رشيق عنوانه)ا( 
كاف  عمارة   2 ش4ر  الرباح  اقامة 
 22422 مومن  سيدي   12 رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833572.

383I
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FO CONSULTUNG SARL AU

SAND AND MY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

SAND AND MY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 

التمت غر�سي عمارة رقم 133 حي 

الهاشمية - 12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

136923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAND : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AND MY

كاميرات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املراقبة .الحماية من السرقة.

ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي   133 رقم  عمارة  غر�سي  التمت 

الهاشمية - 12222 تمارة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مممد الركعي : 992 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   12  : الركعي  غمين  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الركعي  مممد  السيد 

بلوك ب رقم 18 القامرة الشمالية ح 

ي 6 12222 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  الركعي  غمين  السيد 
بلوك ب رقم 18 القامرة الشمالية ح 

ي 6 12222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الركعي  مممد  السيد 
بلوك ب رقم 18 القامرة الشمالية ح 

ي 6 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 8624.

384I

FO CONSULTUNG SARL AU

 PATISSERIE BOULANGERIE
AMIZAG

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
 PATISSERIE BOULANGERIE
AMIZAG شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 

األر�سي عمارة رقم 133 حي 
الهاشمية - 12222 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PATISSERIE BOULANGERIE

.AMIZAG

و  مخبزة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
حلويات.

ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األر�سي عمارة رقم 133 حي الهاشمية 

- 12222 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غمين الركعي : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الركعي  غمين  السيد 
بلوك ب رقم 18 القامرة الشمالية ح 

ي 6 12222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الركعي  غمين  السيد 
بلوك ب رقم 18 القامرة الشمالية ح 

ي 6 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 8625.
385I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 BOUSTANI & ELFATH
BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

 BOUSTANI & ELFATH
BUILDING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس زنقة 6 رقم 45 ال4ابق 
السفلي سيدي البرنو�سي - 22612 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOUSTANI & ELFATH  :

.BUILDING
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
غشكاله:  بجميع  العقاري  الت4وير 
الفرص   ، األرا�سي  حيازة  غو  شراء 
قيد  غو  املبنية  واملباني  العقارية 
إجراء   ، األرض  ق4ع   ، اإلنشاء 
تشييد   ، والتجهيز  التقسيم  عمليات 
األرا�سي  بيع   ، استكمالها  غو  املباني 
واملحالت  املباني  بيع   ، املجهزة 
التجارية والشقق املبنية غو املكتسبة 
، واستئجار املباني واملحالت التجارية 
والشقق املبنية غو املكتسبة ، وبشكل 

عا6 القيا6 بأعمال عقارية .
تأجير  غو  بيع  غو  شراء  غو  تشييد   
جماعية  مباٍن  تشييد  غو  إدارة  غو 
غو  السكنية  لألأراض  صناعية  غو 
غو  اإلدارية  غو  املهنية  غو  التجارية 
السياحية غو الترفيهية غو غي استخدا6 

آخر.
للق4اع  ووساطة  خدمات  تقديم 

العقاري.
املباني  جميع  وتأجير  تشغيل 
واملمتلكات  واألرا�سي  والشقق 

الحضرية غو الريفية.
وإدارة  املشتركة  امللكية  نقابة 

املباني..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 
 22612  - البرنو�سي  سيدي  السفلي 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فتيمة الفتح : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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السيد مو�سى بستاني : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفتح  فتيمة  السيدة 
 13 رقم   27 عمارة  النخليل  اقامة 
 22422 البيضاء  مومن  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بستاني  مو�سى  السيد 
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت 

28632 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفتح  فتيمة  السيدة 
 13 رقم   27 عماالة  النخليل  اقامة 
الدارالبيضاء   22422 مومن  سيدي 

املغرب
عنوانه)ا(  بستاني  مو�سى  السيد 
دوار اوالد سيدي عبد النبي الشالالت 

28632 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834242.
386I

GLOBAL ADVICE

 SOCIETE DE DIALYSE ET DE
 MALADIES RENALES DE

TIZNIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
 SOCIETE DE DIALYSE ET DE

 MALADIES RENALES DE TIZNIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 4 
تجزئة املسيرة شارع موالي الحسن 
بن يوسف - 85222 تيزنيت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4329
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 52 بواتو  رضا  )ة(  السيد  تفويت 
 222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
باكو  )ة( زكرياء  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 28 يونيو 2222.
 52 بواتو  رضا  )ة(  السيد  تفويت 
 222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
يوسف  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
يونيو   28 بتاريخ  داد�سي  خليفة 

.2222
 52 بواتو  رضا  )ة(  السيد  تفويت 
 222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
مممد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ونصار بتاريخ 28 يونيو 2222.
 52 بواتو  رضا  )ة(  السيد  تفويت 
 222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
اوساما  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
السعد بهالوي بتاريخ 28 يونيو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   19 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 218/2022.

387I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE J›BILAT GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°627 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE J›BILAT GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 
االر�سي عمارة 59 شقة رقم 4 

السعادة - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.J’BILAT GARDIENNAGE
أرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 رقم  شقة   59 عمارة  االر�سي 

السعادة - 42222 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52  : اكشريد  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد مممد اكشريد : 52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اكشريد  العزيز  عبد  السيد 
الكبير رقم  بن صالح درب  عنوانه)ا( 

17 42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اكشريد  مممد  السيد 
 59 عمارة   1 السعادة  دار  اقامة 
مراكش   42222 االزدهار   24 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اكشريد  العزيز  عبد  السيد 
الكبير رقم  بن صالح درب  عنوانه)ا( 

17 42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  اكشريد  مممد  السيد 
 59 عمارة   1 السعادة  دار  اقامة 
مراكش   42222 االزدهار   24 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138339.
388I

COFISCOM

BATA GUARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

BATA GUARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 

ال4ابق الثاني زنقة شراعة حي 

السعادة - 63322 بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8143

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الكنيبي مص4فى كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 433.

389I

ساجيس كونساي

STE IMMOSTAF
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا ال4ابق الثالث رقم 36 فاس ، 

32222، فاس املغرب

STE IMMOSTAF شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18، 

شارع لال غمينة، ميدان الفروسية - 

32222 فاس املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31925

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمويل  تم   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ميدان  غمينة،  لال  شارع   ،18 »رقم 

املغرب«  فاس   32222  - الفروسية 

إلى »متجر 3، ال4ابق األر�سي، ق4عة 

13، تجزئة البرج، طريق عين الشقف 

- 32222 فاس املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3322.

392I

SOMAFID

صديد
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID
شارع مممد الزفزاف الشقة رقم 

14 ال4ابق االر�سي ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

صديد شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء شارع مممد الزفزاف إقامة 
صوفيا رقم 189 ال4ابق السفلي 

سيدي مومن 22642 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486869
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 ماي   21 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  صديد  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي الدار البيضاء شارع 
رقم  صوفيا  إقامة  الزفزاف  مممد 
مومن  سيدي  السفلي  ال4ابق   189
22642 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : العجز املالي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  صوفيا  إقامة  الزفزاف  مممد 
مومن  سيدي  السفلي  ال4ابق   189
املغرب 22642 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  ح4ي4ي  غسامة  السيد)ة( 
عبد  سيدي  شارع   82 عنوانه)ا( 
 22222 13 1 شقة  الرحمان ال4ابق 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

رقم  صوفيا  إقامة  الزفزاف  مممد 

189 ال4ابق السفلي سيدي مومن

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832969.

391I

ADVISORY PARTNERS

PRO BUREAUX 8
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

165 شارع عبد املؤمن حي 
املستشفيات بناية غ ال4ابق األول 

الدار البيضاء ، 22162، الدار 

البيضاء املغرب

PRO BUREAUX 8 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

ماسا ، حي بورجونج ، إيمان 2 الدار 

البيضاء - 22253 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUREAUX 8

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مكتب  الورقية  املعدات  وتصدير 

والقرطاسية  املدرسية  اللواز6 

الصناعية

بيع وشراء منتجات التنظيف

املالية،  املعامالت  وعموما، جميع 

التجارية، الصناعية، العقارية والغير 

صلة  ذات  تكون  قد  والتي  العقارية، 

باألهداف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

ت4ويرها  في  تساهم  و  غعاله  املذكورة 

غو تمديدها.

عنوان املقر االجتماعي : 12 شارع 

2 الدار  ماسا ، حي بورجونج ، إيمان 

البيضاء  الدار   22253  - البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة رانية بنكيران : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : بنكيران  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنكيران  رانية  السيدة 

 ، غنزاران  ببير   ،  14 26 شقة  ال4ابق 

الدار   22452 الفرنسية  األسرة  حي 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنكيران  سارة  السيدة 

 ، غنزاران  ببير   ،  14 26 شقة  ال4ابق 

الدار   22452 الفرنسية  األسرة  حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنكيران  رانية  السيدة 

 ، غنزاران  ببير   ،  14 26 شقة  ال4ابق 

الدار   22452 الفرنسية  األسرة  حي 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  بنكيران  سارة  السيدة 

 ، غنزاران  ببير   ،  14 26 شقة  ال4ابق 

الدار   22452 الفرنسية  األسرة  حي 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832774.

392I

STE ZIZ COMPTA

 STE AYOUBI SAHRAOUI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE AYOUBI SAHRAOUI SARL

AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر بني 

مملي مدأرة الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14427

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 يوليو   19 في  املؤرخ 

 STE AYOUBI SAHRAOUI SARL

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

مدأرة  مملي  بني  قصر  اإلجتماعي 

الرشيدية - 52222 الرشيدية املغرب 

منذ  الشركة  تعمل  لم  ل:  نتيجة 

تأسيسها .

و عين:

و  علي  ايت  احمد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة مستقبل زيز رقم 92 

املغرب  الرشيدية   52222 الرشيدية 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 19 يوليو 2222 وفي قصر بني 

 52222  - الرشيدية  مدأرة  مملي 

الرشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 741.

393I
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FO CONSULTUNG SARL AU

EIGHT-Id
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
EIGHT-Id شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االب4ال شقة رقم 4 اكدال - 12222 
الرباط املغرب .

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.162433
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 4 رقم  شقة  االب4ال  شارع   15»
12222 الرباط املغرب » إلى  اكدال - 
«74 زنقة جعفر الصديق شقة رقم 3 

اكدال - 12222 الرباط املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 127216.
394I

FO CONSULTUNG SARL AU

CHAHBOUNI CAPITALE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC
CHAHBOUNI 122.222E شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
17 ال4ابق األول زنقة درنة املركز 
التجاري ميراج - 12222 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

162267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAHBOUNI 122.222E

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعدات ال4بية.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 

املركز  درنة  زنقة  األول  ال4ابق   17

الرباط   12222  - ميراج  التجاري 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : شهبوني  نسرين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نسرين شهبوني عنوانه)ا( 

8 زنقة اميرة عائشة الشقة 9 14222 

القني4رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نسرين شهبوني عنوانه)ا( 

8 زنقة اميرة عائشة الشقة 9 14222 

القني4رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 121223.

395I

Sabrine ATTIA NOTAIRE

 STE FOURAGE FAID SIDI
BENNOUR

إعالن متعدد القرارات

Sabrine ATTIA NOTAIRE

 Boulevard Abdelmoumen N°18

 Ghali Center, étage 01 n 04،

20340، Casablanca Maroc

 STE FOURAGE FAID SIDI

BENNOUR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

 RUE 35 :وعنوان مقرها االجتماعي

 MOUKALLAD EL AKILI ETG 1

 BOURGOGNE, CASABLANCA

.- - CASABLANCA Maroc

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.373639

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

 STE FOURAGE FAID SIDI  »

 STE FOURRAGE «إلى »BENNOUR

 «FAID SIDI BENNOUR

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املدير 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مدير جديد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  النظا6  مواد  بعض  تعديل 

للشركة أير امل4ابقة لقواعد الشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تمديث النظا6 األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

 STE FOURAGE FAID SIDI  »

 STE FOURRAGE «إلى »BENNOUR

 «FAID SIDI BENNOUR

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
او  مدير  الشركة  ادارة  يتولى  مايلي: 
من  بقرار  املدير  تعيين  يتم  مدراء، 
السيد  تعيين  تم  الوحيد،  الشريك 
للشركة  الوحيد  املدير  اومليل  جواد 

ملدة أير ممدودة
8-9-12-13-16-17-19- رقم  بند 
22-21-22-23-25-27-28-29-32-

32-31: الذي ينص على مايلي: تعديل 
كل ما هو أير م4ابق لقواعد الشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831688.
396I

العيون استشارات

ISEL I
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
ISEL I شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 121 بلوك E العيون 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.ISEL I : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والخدماتي  التجاري  باملجال  يتعلق 

والنقل واالستيراد والتصدير .
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تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 72222 E العيون  121 بلوك  الوكالة 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد املين : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املين  مممد  السيد 
 25 رقم  تورية  عمارة  مارس   2 شارع 
ال4ابق 3 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املين  مممد  السيد 
 25 رقم  تورية  عمارة  مارس   2 شارع 
ال4ابق 3 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2474.
397I

LK CONSULTING SARL

LC BETON CHAOUEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مممد الخامس رقم 45 

ال4ابق الثاث رقم 18 ت4وان ، 
93222، ت4وان املغرب

LC BETON CHAOUEN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة حساين 

رقم 44 بين طابقين - 93222 ت4وان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BETON CHAOUEN
صنع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخرسانة
صنع عناصر البناء الخرسانية

بيع مواد البناء
االعمال العمومية

االستيراد و التصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حساين  اقامة   3 زنقة  الفا�سي  عالل 
رقم 44 بين طابقين - 93222 ت4وان 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LC BETON TETOUAN الشركة
درهم   122 بقيمة  حصة   : 752

للحصة .
 252  : الشندودي  منير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 LC BETON TETOUAN الشركة
عنوانه)ا( شارع الجوالن شارع 6 رقم 

43 رقم 17 93222 ت4وان املغرب.
السيد منير الشندودي عنوانه)ا( 
طابق  يسر  اقامة  اللكوس  واد  شارع 

21 شقة23 93222 ت4وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الركاني  زهير  السيد 
شارع الجوالن زنقة 26 رقم 43 ط25 

رقم17 93222 ت4وان املغرب
عنوانه)ا(  لودايني  يونس  السيد 
شارع تلمبوط رقم67 93222 ت4وان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1698.
398I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

S2AC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
S2AC شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

حسن الوزاني رقم 25 - 72222 
العيون املغرب .

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25525
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1.922.222»
 2.222.222« إلى  درهم«   122.222»
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1267/2020.
399I

LUXURY CAKE SARL AU

LUXURY CAKE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LUXURY CAKE SARL AU
متجر ال4ابق األر�سي عمارة 

12 شارع 96 االلفة ، 22222، 
الدارالبيضاء املغرب

LUXURY CAKE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
ال4ابق األر�سي عمارة 12 شارع 

96 االلفة - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26762
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 LUXURY CAKE الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
متجر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
شارع   12 عمارة  األر�سي  ال4ابق 
البيضاء  الدار   22222  - االلفة   96
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

بسبب االزمة.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   12 عمارة  األر�سي  ال4ابق 
البيضاء  الدار   22222  - االلفة   96

املغرب. 
و عين:

و  ناجي  العزيز  عبد  السيد)ة( 
البلدية  عمارة  العنق  حي  عنوانه)ا( 
رقم 33 22222 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834265.
422I

كافجيد

GREENTHERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
GREENTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بنبير زنقة بنبير رقم 2 فال فلوري - 
22392 الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 
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.292927
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم اإلعال6   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 
زهر  بنمو�سى  غمينة  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 13 ماي 2222 
بالشكل األتي :

بنموس  الل4يف  عبد  السيد)ة( 
زهر ، 84 حصة .

 83  ، السيد)ة( فاطمة بلمجدوب 
حصة .

 ، بوصفيمة  ايناس  السيد)ة( 
111 حصة .

السيد)ة( مممد ر�سى بوصفيمة 
، 222 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834211.
421I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

EL GHARB FRITE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
EL GHARB FRITE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 زنقة 

مارتير عبد السال6 بن مممد مكتب 
رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 

الزيتون - 14222 القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHARB FRITE
تسيير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستغالل الصناعي
تسيير االستغالل الفالحي

االستيراد و التصدير .
31 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
مكتب  مممد  بن  السال6  عبد  مارتير 
رياض  اقامة  فلوري  فال   2 رقم 

الزيتون - 14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ب4لموس  القادر  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ب4لموس  القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ق4اع 9 اقامة االمان شقة 
4 حي الرياض 12222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

ب4لموس  القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ق4اع 9 اقامة االمان شقة 
4 حي الرياض 12222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 92222.

422I

CABINET CADRE CONSEIL

 MAROC MAGIC CAR SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

MAROC MAGIC CAR SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
مممد الخامس رقم 38 حي القدس 

ورزازات - 45222 ورزازات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8547

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
على  املوافقة  و  املصادقة  مايلي: 
للسيدة  اململوكة  الحصص  تفويت 
خديجة ايت علي للمقتني السيد عبد 
يملك  غصبح  وبهذا  علي  ايت  السال6 

جميع حصص رغسمال الشركة
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيدة خديجة ايت 
مهامها  من  وجردها  الشركة  من  علي 
علي  ايت  السال6  عبد  السيد  وتعيين 

مسيرا وحيدا للشركة
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
من   27 و   26 الفصلين  تغيير  مايلي: 

النظا6 األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بورزازات  االبتدائية 

2222 تمت رقم 324.
423I

خبرة الشرق

BINAYAT AADNANE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

خبرة الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 
املغرب

BINAYAT AADNANE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

واد درعة حي النصر بركان - 63322 
بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5267
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 BINAYAT الوحيد  الشريك  ذات 
AADNANE مبلغ رغسمالها 122.222 
 23 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - بركان  النصر  حي  درعة  واد  شارع 
63322 بركان املغرب نتيجة ل : لعد6 
توفر الشركة على االمكانيات املالية .

و حدد مقر التصفية ب 23 شارع 
 63322 واد درعة حي النصر بركان - 

بركان املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مممد رحو و عنوانه)ا( 
23 شارع واد درعة حي النصر بركان 
)ة(  كمصفي  املغرب  بركان   63322

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 443/2022.
424I

خبرة الشرق

ADNANE CVT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

خبرة الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
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شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 
املغرب

ADNANE CVT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

واد درعة حي النصر بركان - 63322 
بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7723
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ADNANE الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ   CVT
شارع   23 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 63322 واد درعة حي النصر بركان - 
توفر  لعد6   : ل  نتيجة  املغرب  بركان 
املالية  االمكانيات  على  الشركة 

الكمال النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 23 شارع 
 63322 واد درعة حي النصر بركان - 

بركان املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مممد رحو و عنوانه)ا( 
23 شارع واد درعة حي النصر بركان 
)ة(  كمصفي  املغرب  بركان   63322

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 442/2022.
425I

karama conseil

 STE THE BROTHERS 
BARBER SHOP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

32222، فاس املغرب
 STE THE BROTHERS BARBER 

SHOP SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 1 
رقم 17 زنقة ابوبكر زنيبر املدينة 

الجديدة فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 THE BROTHERS BARBER SHOP

. SARL
تصفيف   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الشعر للنساء والرجال / ممل للعناية 

بالجمال /االستيراد والتصدير .
ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدينة  زنيبر  ابوبكر  زنقة   17 رقم   1
الجديدة فاس - 32222 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 522  : ياسين  شميعة  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة شميعة زينب : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  شميعة  السيد 
 21 زينب  تجزئة  مكرر   39 رقم 
الدكارات فاس 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  زينب  شميعة  السيدة 
 21 زينب  تجزئة  مكرر   39 رقم 
الدكارات فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ياسين  شميعة  السيد 
 21 زينب  تجزئة  مكرر   39 رقم 

الدكارات فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4188/2022.
426I

FIDUNIVERSEL

كروب س.م
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

كروب س.6 شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 مرس 
سل4ان طابق 1 رقم 3 - 22722 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: كروب  تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

س.6.
: التجارة و  أرض الشركة بإيجاز 

غعمال متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : 26 مرس 
سل4ان طابق 1 رقم 3 - 22722 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : زريب  املص4فى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : زريب  املص4فى  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زريب  املص4فى  السيد 

جرف  الخنيشات  حسينات  دوار 

امللحة 16222 جرف امللحة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زريب  املص4فى  السيد 

جرف  الخنيشات  حسينات  دوار 

امللحة 16222 جرف امللحة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833632.

427I

NADOFISC SARL

TRANS MARFIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب

TRANS MARFIL شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل4ار 

مجموعة النهضة 25 ال4ابق الثاني - 

62212 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARFIL
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
لحساب  للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير
االستيراد و التصدير

.عنوان املقر االجتماعي : حي امل4ار 
مجموعة النهضة 25 ال4ابق الثاني - 

62212 الناضور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : حادو  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حادو  مممد  السيد 
دوار لوساديد لهدارة اركمان 62352 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حادو  مممد  السيد 
دوار لوساديد لهدارة اركمان 62352 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 أشت 

2222 تمت رقم 3962.
428I

العيون استشارات

ELMIRI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
ELMIRI شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
مكة زنقة 24 عمارة املرابط ال4ابق 

22 شقة 22 حي الفتح العيون - 

72222 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 أشت   21 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   ELMIRI حل 

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع مكة زنقة 24 

 22 شقة   22 ال4ابق  املرابط  عمارة 
العيون   72222  - العيون  الفتح  حي 

املغرب نتيجة غن الشركة لم تقم بأي 

نشاط .

و عين:

املرابط  الرحمان  عبد  السيد)ة( 
22 زنقة  و عنوانه)ا( حي خط الرملة 
العيون   72222 العيون   14 رقم   27

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2222 أشت   21 بتاريخ 

ال4ابق  املرابط  عمارة   24 زنقة  مكة 

 - العيون  الفتح  حي   22 شقة   22

72222 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2472.

429I

BOUHAYA CONSEIL

املدرسة الخاصة امل الغد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUHAYA CONSEIL

 IMM 78 APPT 22 Z.A.E QU

 HASSANI YOUSSOUFIA ،

46300، YOUSSOUFIA MAROC

املدرسة الخاصة امل الغد شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي والد شبان 

والد عمران سيدي بنور - 24352 

سيدي بنور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2173
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 أشت   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  الغد  امل  الخاصة  املدرسة 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
والد  شبان  والد  اإلجتماعي  مقرها 
24352 سيدي  عمران سيدي بنور - 
بنور املغرب نتيجة ل : توقف النشاط 

التجاري وحل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب والد شبان 
 24352  - بنور  سيدي  عمران  والد 

سيدي بنور املغرب. 
و عين:

السيد)ة( حنان ستور و عنوانه)ا( 
العبادي  مص4فى  زنقة  السعادة  حي 
املغرب  اليوسفية   46322  34 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 238.
412I

s1 consulting

برومو بال ميك طغاف
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

برومو بال ميك طغاف شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخامس املنزل صفرو صفرو 
31222 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

برومو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بال ميك طغاف.

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السوق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

صفرو  صفرو  املنزل  الخامس  مممد 

31222 صفرو املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : بلغيتي  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلغيتي  حسناء  السيدة 

صفرو  املنزل  الخامس  مممد  شارع 

31222 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلغيتي  حسناء  السيدة 

صفرو  املنزل  الخامس  مممد  شارع 

31222 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   17 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 322.

411I
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GROUPE SCOLAIRE PRIVE AMINA

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

إعالن متعدد القرارات

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

 Casablanca, rue 3 Casa
Plaisance n° 4 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

AMINA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

 Rue 3° 4 :وعنوان مقرها االجتماعي
Casa Plaisance n - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.136867

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 21 أشت 2218

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 2.222 -تفويت: السيد مممد نصرو 
 ،2.222 غصل  من  إجتماعية  حصة 
حصة   37422 نصري  نادية  السيدة 
إجتماعية من غصل 37422 واآلنسة 
4422 حصة إجتماعية  سها6 نصرو 
السيدة  لفائدة   4422 غصل  من 

فاطمة الزهراء ابو الغالي.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  نصرو  مممد  السيد  -إستقالة 

مهامه كمسير.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
غبو  الزهراء  فاطمة  السيدة  -تسمية 

الغالي كمسيرة وحيدة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:  القانوني  الشكل  تمويل   -
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

-تميين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تمويل الشكل القانوني للشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تسمية السيدة فاطمة الزهراء 

غبو الغالي كمسيرة وحيدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2218 تمت رقم 674639.

412I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 MERY CREATIVE PUB

DESIGN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC

 MERY CREATIVE PUB DESIGN

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السواني زنقة 33 رقم 32 - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 غبريل   18 في  املؤرخ 

ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MERY CREATIVE الوحيد  الشريك 

رغسمالها  مبلغ   PUB DESIGN

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
33 رقم  السواني زنقة  اإلجتماعي حي 

32 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل : 

قرار شخ�سي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 92222  -  32 رقم   33 زنقة  السواني 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  لقريراع  حليمة  السيد)ة( 
رقم   33 زنقة  السواني  حي  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  طنجة   92222  32

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   26 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 3721.
413I

CABINET CADRE CONSEIL

BENZ - LOC SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

BENZ - LOC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 
تجزئة االخوة ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BENZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.- LOC SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة او البناء
االتصال  قنوات  صيانة  غو  البناء 

وغنابيب املياه والصرف الصحي.
 53 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 45222  - ورزازات  االخوة  تجزئة 

ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 
122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : ايوب  اوأس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايوب  اوأس  السيد 
 53 رقم  االخوة  تجزئة  املقاومة  حي 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ايوب  اوأس  السيد 
 53 رقم  االخوة  تجزئة  املقاومة  حي 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 25 أشت 

2222 تمت رقم 312.
414I

RIAD CONSULTANT

ALUCANTE SARL AU شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 21 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ALUCANTE SARL AU شركة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 

بعمارة 59 مكتب 21 شارع تامسنا 
الوفاق خريبكة، 25222 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALUCANTE SARL AU
-م4ور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وموزع الرا�سي البناء
-منعش عقاري.

موطن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تامسنا  شارع   21 مكتب   59 بعمارة 
خريبكة   25222  ، خريبكة  الوفاق 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : حميد  البياني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حميد  البياني  السيد 
خريبكة   25222 شوقي  تجزئة   182

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حميد  البياني  السيد 
خريبكة   25222 شوقي  تجزئة   182

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 235.

415I

مكتب مماسبة الفجر

لوكابري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مكتب مماسبة الفجر
 bd med V rue 2 immeuble 21
 3eme etage bd med V rue 2
 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc
لوكابري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
بن ابراهيم درب الحاج لحسن بن 
احمد ال4ابق التاني - 26252 ابن 

احمد املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1289

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( صبري 

اشرف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد بتاريخ 27 يوليو 

2222 تمت رقم 19/22.

416I

rif etudes

 SOCIETE LEJAINE
FASHION-SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 
املحل 13 الحسيمة ، 32222، 

الحسيمة املغرب
SOCIETE LEJAINE FASHION-
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
تغانمين الحسيمة - 32222 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
SOCIETE LEJAINE FASHION-

.SARL AU
أرض الشركة بإيجاز : بيع املالبس 

الجاهزة )العصرية والتقليدية( .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 32222  - الحسيمة  تغانمين 

الحسيمة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مو�سى عنوانه)ا(  بن  ايوب  السيد 
 32222 الحسيمة  العلويين  72زنقة 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مو�سى عنوانه)ا(  بن  ايوب  السيد 
 32222 الحسيمة  العلويين  72زنقة 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 28 يونيو 

2222 تمت رقم 519.

417I

مكتب بوقسري يوسف للخدمات االدارية و 

القنصلية

TALHAOUI CARS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

مكتب بوقسري يوسف للخدمات 
االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24 
الناظور الناظور، 62222، الناظور 

املغرب
 TALHAOUI CARS SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 
ميمون طريق ازأنغان رقم 232 

الناضور - 62222 الناضور .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13421
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 أشت 2222 تم تمويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 أشت 

2222 تمت رقم 4252.
418I

العيون استشارات

THE ECHAM EL AMINE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
THE ECHAM EL AMINE شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الشريف الرا�سي رقم 176 حي 

الوحدة 21 العيون - 72222 العيون 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29825
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 أشت   21 في  املؤرخ 
شركة   THE ECHAM EL AMINE
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
176 حي  شارع الشريف الرا�سي رقم 
الوحدة 21 العيون - 72222 العيون 
املغرب نتيجة غن الشركة لم تقم بأي 

نشاط .
و عين:

السيد)ة( احمد االمين و عنوانه)ا( 
176 حي  شارع الشريف الرا�سي رقم 
العيون   72222 العيون   21 الوحدة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2222 أشت   21 بتاريخ 

حي   176 رقم  الرا�سي  الشريف 

 72222 تجزية  العيون   21 الوحدة 

العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2473.

419I

CABINET HAMDI

)AMAVI (EX KUTLUSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

AMAVI (EX KUTLUSAN( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 316 

، لوت لينا ، غوالد حدو ، سيدي 

معروف ، ال4ابق الثاني ، مكتب رقم 

B4 و B5 - 2 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421823

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تغيير  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »تجارة

»تربية  إلى  استيراد«  و  تصدير 

غنواع  وجميع  البياض  الدجاج 

الدواجن؛ إنشاء مفارخ الدواجن؛

التربية  وبيعها؛  الكتاكيت  تربية 

الصناعية للدواجن واألبقار واألأنا6 

واملاعز وغي حيوانات غخرى؛ تسمين 

وجميع  الدواجن  وتوزيع  وإنتاج 

لحو6  وتوزيع  إنتاج  منتجاتها؛  غنواع 

تشغيل  األخرى؛  املزرعة  حيوانات 

وإدارة غي مجمع دواجن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833871.

422I

omnium management

 NOBLE CUISINE ET
AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
 NOBLE CUISINE ET

AMENAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37 

زنقة غيت با عمران بوطاعة سيدي 
بجيدة - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOBLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CUISINE ET AMENAGEMENT
أرض الشركة بإيجاز : بيع األثات 
األجهزة  بيع   - بالتقسيط  والديكور 
مواد  بيع   - بالتقسيط  االلكترونية 

البناء بالتقسيط ..
 37 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة غيت 
با عمران بوطاعة سيدي بجيدة - 

32222 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : نشيط  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نشيط  فاطمة  السيدة 
تجزئة   5 شقة   22 ال4ابق   96 رقم 
 32222 الشقف  عين  طريق  غسماء 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نشيط  فاطمة  السيدة 
تجزئة   5 شقة   22 ال4ابق   96 رقم 
 32222 الشقف  عين  طريق  غسماء 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4143.
421I

ILIAS BOUJIDA

 LOCATION AUTO EL
AYACHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 LOCATION AUTO EL AYACHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 ال4ابق 
األر�سي اقامة املنتزه - 35222 تازة 

املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5495

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 مارس   17 في  املؤرخ 
 LOCATION AUTO EL AYACHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   22.222 رغسمالها 
األر�سي  ال4ابق   5 اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  تازة   35222  - املنتزه  اقامة 

نتيجة لعد6 املردودية.
و عين:

و  العيا�سي  زكرياء  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 6 مجموعة 3 مخيم كودير 
)ة(  كمصفي  املغرب  تازة   35222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 17 مارس 2222 وفي 5 ال4ابق 

تازة   35222  - املنتزه  اقامة  األر�سي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 371.

422I

مكتب بوقسري يوسف للخدمات االدارية و 

القنصلية

TALHAOUI CARS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مكتب بوقسري يوسف للخدمات 

االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24 

الناظور الناظور، 62222، الناظور 

املغرب

TALHAOUI CARS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

ميمون طريق ازأنغان رقم 232 

الناضور ، 62222 الناضور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13421

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 أشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مقد6  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   2.522

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.522

أشت   22 بتاريخ  طلحاوي  مممد 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 أشت 

2222 تمت رقم 4252.

423I
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FLASH ECONOMIE

 GOLD NASSI7A
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GOLD NASSI7A CONSULTING
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل4ار 
اوندا تجزئة 31 رقم 129 - 62222 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NASSI7A CONSULTING
املشورة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الشركات  وتوطين  واملصاحبة 

والدراسات والتدريب.
عنوان املقر االجتماعي : حي امل4ار 
 62222  -  129 رقم   31 تجزئة  اوندا 

الناضور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : غمينة  نميل  السيدة 

حصة بقيمة 52 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غمينة  نميل  السيدة 
بني  عين  طريق  خلدون  ابن  تجزئة 
م4هر رقم 287 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غمينة  نميل  السيدة 
بني  عين  طريق  خلدون  ابن  تجزئة 
م4هر رقم 287 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21 أشت 

2222 تمت رقم 3941.
424I

كافجيد

GREENTHERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
GREENTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بنبير زنقة بنبير رقم 2 فال فلوري - 
22392 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.292927
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايناس  )ة(  السيد  تفويت 
بوصفيمة 111 حصة اجتماعية من 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   111 غصل 
 25 عبد الل4يف بنموس زهر بتاريخ 

يوليو 2222.
ر�سى  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
بوصفيمة 222 حصة اجتماعية من 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   222 غصل 
 25 عبد الل4يف بنموس زهر بتاريخ 

يوليو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834211.
425I

THE OFFICE

SOLID NEGOCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
SOLID NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملومن ال4ابق 22 رقم 18 الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOLID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
بناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وصيانة البنايات.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 18 22 رقم  شارع عبداملومن ال4ابق 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : فقير  عبدالواحد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة. 
 1.222  : فقير  عبدالواحد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالواحد فقير عنوانه)ا( 
 2 ش4ر   9 رقم   13 عمارة  األزهر 
 222222 البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالواحد فقير عنوانه)ا( 
 2 ش4ر   9 رقم   13 عمارة  األزهر 
 222222 البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833814.

426I

THE OFFICE

OWEL PROCESS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
OWEL PROCESS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملومن ال4ابق 22 رقم 18 الدار 

البيضاء 222222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OWEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROCESS
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وغعمال  السباحة  حمامات  وتنفيذ 

البناء.
 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   22 ال4ابق  عبداملومن  شارع 
الدار   222222 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : ملروني  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : ملروني  مريم  السيدة 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم ملروني عنوانه)ا( حي 
القدس إقامة فدان البركة عمارة 17 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي   17 رقم 

222222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم ملروني عنوانه)ا( حي 
القدس إقامة فدان البركة عمارة 17 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي   17 رقم 

222222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833863.
427I

FIDUNEL

 HISTOIRE D›AMOUR
BIJOUTERIE

إعالن متعدد القرارات

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال4ابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 HISTOIRE D›AMOUR
BIJOUTERIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
السكن االنيق شارع يافة رقم 24 

عين الشق - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.447311

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 14 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
رجاء  املالح  السيدة  تفويت  مايلي: 
هشا6  قاصد  السيد  الى  حصة   222
فئة  1222 حصة من  يمتلك  ليصبح 
درهم   122.222,22 اي  درهم   122

وهو رغسمال الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
غن  يقرر  للشركة  الوحيد  الشريك 
يكون املسير الوحيد للشركة ملدة أير 

ممدودة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشريك الوحيد للشركة يقرر تمويل 
ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 
ذات  شركة  إلى  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 

وذلك بتغيير البند 1و6 و7 و 15.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املسؤولية  ذات  الشركة  اصبمت 

املحدودة بشريك وحيد.
على  ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
رجاء  املالح  السيدة  تفويت  مايلي: 
هشا6  قاصد  السيد  الى  حصة   222
فئة  1222 حصة من  يمتلك  ليصبح 
درهم   122.222,22 اي  درهم   122

وهو رغسمال الشركة.
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: الشريك الوحيد للشركة يقرر 
غن يكون املسير الوحيد للشركة ملدة 

أير ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833861.
428I

ساجيس كونساي

ELENOR SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا ال4ابق الثالث رقم 36 فاس ، 

32222، فاس املغرب

ELENOR SYSTEMS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11، 

بلوك ب3، تجزئة النور، شارع ابن 

الخ4يب، طريق عين الشقف - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2222 غبريل   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ELENOR SYSTEMS

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع  النور،  تجزئة  ب3،  بلوك   ،11

 - الشقف  عين  طريق  الخ4يب،  ابن 

في  32222 فاس املغرب نتيجة لتعثر 

النشاط التجاري.

و عين:

و  كتاني  شكيب  السيد)ة( 
دي  غن4وان  شارع   ،7 رقم  عنوانه)ا( 

فرنسا  هوديمونت   54322 سوريو 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 ،11 2222 وفي رقم  يوليو   23 بتاريخ 

ابن  شارع  النور،  تجزئة  ب3،  بلوك 

 - الشقف  عين  طريق  الخ4يب، 

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3346.

429I

sabahinfo

 STE HADAR WOOD

SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

sabahinfo

 N° 72 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

 STE HADAR WOOD SERVICES

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 223 

تجزئة بساط تماللت - 43222 قلعة 

السراأنة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تغيير  تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »مقاول في النجارة 

مقاول في االشغال العامة او البناء

إلى   « بالجملة  والبيع  مستورد 

»مقاول في النجارة 

مقاول في االشغال العامة او البناء

تاجر«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ 28 

أشت 2222 تمت رقم 317/2022.

432I

«FIDUSSINE ‘SARL

YAS METAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 ال4ابق الثالث املدينة 

الجديدة مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب

YAS METAL شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

مكرر شارع عبد الكريم الخ4ابي 

السباتا - 52262 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METAL

البنايات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحديدية - التصدير و االستيراد.
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخ4ابي  الكريم  عبد  شارع  مكرر 

السباتا - 52262 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : ياسير  اطريبى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسير  اطريبى  السيد 
حي   22 فتيمة  تجزئة   119 رقم 

التقد6 52252 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اطريبى حسناء عنوانه)ا( 
حي   22 فتيمة  تجزئة   119 رقم 

التقد6 52252 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2892.

431I

CAB ADVICE

FRIENDS CASTLE
شركة التضامن

تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع مممد الخامس عمارة رقم 

148 ال4ابق األول شقة رقم 2 ، 

16222، سيدي قاسم املغرب

FRIENDS CASTLE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرمايل 

الواد - 16222 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21

باملميزات  التضامن  لشركة  األسا�سي 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRIENDS CASTLE

أرض الشركة بإيجاز : - م4عم.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرمايل الواد - 16222 سيدي قاسم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   322  : حشاد  امين  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الصمد لفضيل : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : العمراوي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  حشاد  امين  السيد 

قاسم  سيدي   16222 الواد  الرمايل 

املغرب.

لفضيل  الصمد  عبد  السيد 

زيرارة  النصر  تعاونية  عنوانه)ا( 

16222 سيدي قاسم املغرب.

السيد ياسين العمراوي عنوانه)ا( 

سيدي   16222 الواد  الرمايل  حي 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  حشاد  امين  السيد 

قاسم  سيدي   16222 الواد  الرمايل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.

432I

عبد الرحمان اعبيبي

 AKWANIRO TCE RESEAUX

DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

عبد الرحمان اعبيبي

عمارة 3 ال4ابق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 52222، مكناس املغرب

 AKWANIRO TCE RESEAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 231 اقامة فيال فرح ويسالن2 

الش4رغ - 52222 مكناس املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56729

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

«442.222 درهم« غي من »122.222 

عن  درهم«   542.222« إلى  درهم« 

غو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2872.

433I

«FIDUSSINE ‘SARL

TRANSRAPIDE MAROUAN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 ال4ابق الثالث املدينة 
الجديدة مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب
 TRANSRAPIDE MAROUAN

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 2 
ال4ابق التاني عمارة 11 مرجان 2 - 

52252 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSRAPIDE MAROUAN
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع للغير دون مرافقة اقل من 3 

اطنان و نصف.
عنوان املقر االجتماعي : الشقة 2 
 -  2 مرجان   11 عمارة  التاني  ال4ابق 

52252 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : هرموش  مروان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  هرموش  مروان  السيد 
 7274 رقم  كاروس  أوالن  زنقة   44

31822 31822 موراي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هرموش  مروان  السيد 
 7274 رقم  كاروس  أوالن  زنقة   44

31822 31822 موراي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2889.
434I

ساجيس كونساي

GM2 CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ساجيس كونساي
مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا ال4ابق الثالث رقم 36 فاس ، 

32222، فاس املغرب
GM2 CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 بئر 

غنزران إقامة إدريسية مكتب 28 - 
32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28465
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 أشت   23 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( كنون 

سناء كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4141.
435I

THK CONSULTING

SEMADOC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
SEMADOC شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
32شارع 228عين قادوس حي 

املصلى فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEMADOC
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة
ومعدات  املكتب  لواز6  بيع 

الحواسب
التجارة.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
32شارع 228عين قادوس حي املصلى 

فاس - 32222 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : هناء  بنزينب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بنزينب هناء عنوانه)ا( 56 
واد  ادريس حي  تجزئة موالي   1 شقة 

فاس فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بنزينب هناء عنوانه)ا( 56 
واد  ادريس حي  تجزئة موالي   1 شقة 

فاس فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3359.
436I

FLASH ECONOMIE

WARKETING AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WARKETING AGENCY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 32 
الشقة 8 زنقة موالي غحمد لوكيلي 

حسان - 12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARKETING AGENCY
إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إنشاء املواقع اإللكترونية. تاجر.
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 32 
لوكيلي  غحمد  موالي  زنقة   8 الشقة 

حسان - 12222 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52  : فاروق  مممد  نازه  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 52  : الرحمان  عبد  نازه  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاروق  مممد  نازه  السيد 
 842 رقم   22 النخلة  حي  عنوانه)ا( 

43222 القلعة املغرب.

الرحمان  عبد  نازه  السيد 
 842 رقم   22 النخلة  حي  عنوانه)ا( 

43222 قلعة السراأنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فاروق  مممد  نازه  السيد 
 842 رقم   22 النخلة  حي  عنوانه)ا( 

43222 القلعة املغرب

الرحمان  عبد  نازه  السيد 
 842 رقم   22 النخلة  حي  عنوانه)ا( 

43222 قلعة السراأنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 162631.

437I

Centre Esthétique avancée & Makeup Tazi

Centre Esthétique Avancée
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Centre Esthétique avancée &

Makeup Tazi

31 شارع ولي العهد ال4ابق الثالث 

الشقة رقم 11. ، 92222، طنجة 

املغرب

 Centre Esthétique Avancée

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 

ولي العهد ال4ابق 3 رقم الشقة 11 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Centre : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. Esthétique Avancée

ممل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التجميل.

عنوان املقر االجتماعي : 31 شارع 
ولي العهد ال4ابق 3 رقم الشقة 11 - 

92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : رقية  التازي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رقية  التازي  السيدة 

 92222 73 الحسن االول رقم  شارع 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رقية  التازي  السيدة 

 92222 73 الحسن االول رقم  شارع 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256182.

438I

ائتمانية لرفيد

STE Z.F.H TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب

STE Z.F.H TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املوارعة الرمل جو ق دائرة اللوكوس 

- 92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Z.F.H TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير
نقل االشخاص لحساب الغير

اعمال مختلفة , مواد البناء.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املوارعة الرمل جو ق دائرة اللوكوس 

- 92222 العرائش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : البجنوني  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : الجبيني  زهير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البجنوني  فؤاد  السيد 
دائرة  ق  جو  الرمل  املوارعة  دوار 

اللوكوس 92222 العرائش املغرب.
السيد زهير الجبيني عنوانه)ا( دوار 
املوارعة الرمل جو ق دائرة اللوكوس 

92222 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البجنوني  فؤاد  السيد 
دائرة  ق  جو  الرمل  املوارعة  دوار 

اللوكوس 92222 العرائش املغرب
السيد زهير الجبيني عنوانه)ا( دوار 
املوارعة الرمل جو ق دائرة اللوكوس 

92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 29 أشت 

2222 تمت رقم 1426.
439I

ائتمانية لرفيد

STE HJSAHLI TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب
STE HJSAHLI TRANS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار حمو 
خزعال جماعة ريصانة الشمالية 
قيادة ريصانة دائرة واد املخازن - 

92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HJSAHLI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير
نقل االشخاص لحساب الغير

اعمال مختلفة ومواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي : دوار حمو 
الشمالية  ريصانة  جماعة  خزعال 
 - املخازن  واد  دائرة  ريصانة  قيادة 

92222 العرائش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

الساحلي  احجيوج  احمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الساحلي  احجيوج  احمد  السيد 
دوار حمو خزعال جماعة  عنوانه)ا( 
ريصانة الشمالية قيادة ريصانة دائرة 
واد املخازن 92222 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الساحلي  احجيوج  احمد  السيد 
دوار حمو خزعال جماعة  عنوانه)ا( 
ريصانة الشمالية قيادة ريصانة دائرة 

واد املخازن 92222 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 29 أشت 

2222 تمت رقم 1413.
442I

GROUPE ABCE

DFCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GROUPE ABCE
124 مكرر شارع عبد املومن ال4ابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 
املغرب

DFCI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 124 مكرر 
االقامة غكابولكو بولفارد عبد املومن 

ال4ابق 4 الدار البيضاء - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.332921
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 نونبر   32 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   12.222 رغسمالها  مبلغ   DFCI
124 مكرر  وعنوان مقرها اإلجتماعي 
االقامة غكابولكو بولفارد عبد املومن 
 22222  - البيضاء  الدار   4 ال4ابق 



عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222)الجريدة الرسمية   15924

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : زيادة 

في خسارات.

و حدد مقر التصفية ب 124 مكرر 

االقامة غكابولكو بولفارد عبد املومن 

 22222  - البيضاء  الدار   4 ال4ابق 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( اسري دريس و عنوانه)ا( 

ليه  إي�سي   92132 املساواة  شارع   62

مولينو فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833962.

441I

BENADILA ABDESLAM 

FAT & OSA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM

 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

FAT & OSA شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الزاوية البكرية مدأرة الرشيدية 

شرفاء مدأرة الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAT & : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OSA
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرشيدية  مدأرة  البكرية  الزاوية 
 52222  - الرشيدية  مدأرة  شرفاء 

الرشيدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسامة بن الفياللي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفياللي  بن  اسامة  السيد 
عنوانه)ا( الزنقة 38 رقم 82 حي اوالد 
الرشيدية   52222 الرشيدية  الحاج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفياللي  بن  اسامة  السيد 
عنوانه)ا( الزنقة 38 رقم 82 حي اوالد 
الرشيدية   52222 الرشيدية  الحاج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 999.
442I

مكتب املحاسبة و مراجعة الحسبات اليعقوبي

تكنزا ايمو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة و مراجعة 
الحسبات اليعقوبي

46 مكرر زنقة الكويرة حي ليراك ، 
settat maroc ،26222

تكنزا ايمو شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

انجيل قريبة دي بروفانس طابق 9 

شقة ب 128 الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25655

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تكنزا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايمو.

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واالستثمار في العقارات .

عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 

 9 طابق  بروفانس  دي  قريبة  انجيل 

 22222 128 الدار البيضاء  شقة ب 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغاني تكنزا عنوانه)ا( 

حي الفرح 2 شارع قاسم غمين رقم 28 

س4ات 26222 س4ات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الغاني تكنزا عنوانه)ا( 

حي الفرح 2 شارع قاسم غمين رقم 28 

س4ات 26222 س4ات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832884.

443I

كاليماينت شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك واحد

كونسبت ميديكال باي بنونة
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

كاليماينت شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك واحد

رقم 12 فضاء رياض فاس شارع 
اللة عيشة ال4ابق الرابع املكتب 21 

فاس ، 32222، فاس املغرب
كونسبت ميديكال باي بنونة شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 
فضاء سايس شارع الجيش امللكي 

ال4ابق الثاني رقم 18 فاس ، 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66883
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
شركة  بنونة  باي  ميديكال  كونسبت 
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رغسمالها 12.222 درهم 
عمارة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
امللكي  الجيش  شارع  سايس  فضاء 
ال4ابق الثاني رقم 18 فاس ، 32222 
على  ملنافسة  نتيجة  املغرب  فاس 

السوق.
و عين:

السيد)ة( زينب بنونة و عنوانه)ا( 
3 زنقة ليث بن سعد الدكارات فاس 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي   2222 يوليو   27 بتاريخ 
امللكي  الجيش  شارع  سايس  فضاء 
ال4ابق الثاني رقم 18 فاس ، 32222 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3348.

444I
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INFO AL MOUHASSIB

YAKOUT CONCEPTS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي ال4ابق 

االول رقم 3 ، 93222، ت4وان 
املغرب

YAKOUT CONCEPTS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بحي 

 E بوسافو إقامة ياقوتة الش4ر
ال4ابق األر�سي الجناح ا رقم 4 
ت4وان - 93222 ت4وان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAKOUT CONCEPTS
تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األموال الوطنية الدولية.
بحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 E الش4ر  ياقوتة  إقامة  بوسافو 
 4 رقم  ا  الجناح  األر�سي  ال4ابق 

ت4وان - 93222 ت4وان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 152.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 19 زنقة سليمان عزمي 
طابق 2 شقة 3 زاوية زنقة جنيف حي 

الدار   22222 البيضاء  املستشفيات 
البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الحسناوي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 19 زنقة سليمان عزمي 
طابق 2 شقة 3 زاوية زنقة جنيف حي 
الدار   22222 البيضاء  املستشفيات 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1724.
445I

EXPACT PARTNERS

KRIBOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 221
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
KRIBOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 إقامة 
رامي ٬ زنقة سبتة ، ال4ابق 2 ،رقم 

8 - 22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551223
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KRIBOX
أرض الشركة بإيجاز : التخزين.

إقامة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رامي ٬ زنقة سبتة ، ال4ابق 2 ،رقم 8 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 822.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.522  : الصافي  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد مراد بنضو : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد علي غبوتاج الدين : 1.522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

2222 بقيمة   : السيد مراد بنضو 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 22 عنوانه)ا(  بنضو  مراد  السيد 
زنقة مممد سالوي القبيبات 12222 

الرباط املغرب.

الدين  غبوتاج  علي  السيد 

هللا  عبد  بن  مممد  شارع  عنوانه)ا( 

العرفان   5 شقة   46 عمارة  الركراكي 

12222 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  الصافي  مممد  السيد 

فرساي   78222 كارنوت  شارع   34

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 22 عنوانه)ا(  بنضو  مراد  السيد 
زنقة مممد سالوي القبيبات 12222 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 25472.

446I

STE TRAFISCO

FIROX COMPANY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24222، الجديدة 

املغرب

FIROX COMPANY شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ابو 

الحاج دوار حفضان الجديدة - 

24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIROX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COMPANY

التصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

امليكانيكي

غعمال متنوعة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الجديدة  حفضان  دوار  الحاج  ابو 

24222 الجديدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : عشماوي  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عشماوي  ايوب  السيد 

دوار اوالد عبو موالي عبدهللا الجديدة 

24222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عشماوي  ايوب  السيد 

دوار اوالد عبو موالي عبدهللا الجديدة 

24222 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27 يوليو 

2222 تمت رقم 28226.

447I
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ANDERSEN CONSULTING

DON T SHIRT SL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
DON T SHIRT SL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوليجونو 
انديستريال لفلدان كمي دي جريتا 

رقم 82 دسباشو رقم 4 بيرجا 
28622 برسيلون اسبانيا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129649
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 يوليو 2222 تقرر إنشاء 
التسمية  تمت  للشركة  تابع  فرع 
بالعنوان  الكائن  و   DON T SHIRT
اا  طريق  املغوأة  الصناعية  املن4قة 
 92222  - ت4وان  طريق   75 الق4عة 
طرف  من  املسير  و  املغرب  طنجة 

السيد)ة( كوتيز دياز خوان كرلوس.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8334.

448I

كافجيد

IMMOBILIERE JIRA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 IMMOBILIERE JIRA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األلفة 
زنقة 197 رقم 41 - 22232 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125589

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 أشت   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
IMMOBILIERE JIRA مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
رقم   197 زنقة  األلفة  حي  اإلجتماعي 
املغرب  البيضاء  الدار   22232  -  41

نتيجة ل : األزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب حي األلفة 
الدار   22232  -  41 رقم   197 زنقة 

البيضاء املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  تاج  علي  السيد)ة( 
الرقم  املهدي  تجزئة  ليساسفة 
املغرب  البيضاء  الدار   22232  52

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834212.
449I

عادل الزميتة - مماسب-

TAZITECH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

عادل الزميتة - مماسب-
252 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35222، تازة املغرب
TAZITECH شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 65 

حي الحسنية املسيرة2 - 35222 تازة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3973
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 دجنبر   27 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   TAZITECH

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
وعنوان  درهم   12.222 رغسمالها 
حي   65 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
تازة   35222  - املسيرة2  الحسنية 

املغرب نتيجة ل-انعدا6 املردودية.
و عين:

و  الحموش  نجية  السيد)ة( 
رقم  شقة  يوسف  موالي  عنوانه)ا( 
)ة(  املغرب كمصفي  تازة   35222 24

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 65 رقم  وفي   2222 ماي   25 بتاريخ 
تازة   35222 - الحسنية املسيرة2  حي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 397/2022.
452I

AR EXPERTISE

M&MORE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، الدار البيضاء
M&MORE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332شارع 
ابراهيم الروداني ال4ابق 5 رقم 21 
إقامة ريمان حي املعاريف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552167

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M&MORE

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات منزلية .

عنوان املقر االجتماعي : 332شارع 
 21 رقم   5 ال4ابق  الروداني  ابراهيم 

 22222  - املعاريف  حي  ريمان  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : ع4وش  مايا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ع4وش  مايا  السيدة 

طماريس   81 رقم  فيال  ازور  اقامة 

 22222 الدارالبيضاء  بوعزة  دار 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ع4وش  مايا  السيدة 

طماريس   81 رقم  فيال  ازور  اقامة 

 22222 الدارالبيضاء  بوعزة  دار 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834231.

451I

EXPACT PARTNERS

THE TASTY LAB
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 221

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

THE TASTY LAB شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا إقامة ازور مكتب رقم 11 ب - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551197

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TASTY LAB
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املنتجات الغذائية األخرى.
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11 شارع انفا إقامة ازور مكتب رقم 

ب - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : روان  مامون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مامون روان عنوانه)ا( كازا 
كرين تاون إقامة الحديقة عمارة 17 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   1 شقة 
الدارالبيضاء   22222 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مامون روان عنوانه)ا( كازا 
كرين تاون إقامة الحديقة عمارة 17 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   1 شقة 
البيضاء  الدار   22222 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 25469.
452I

ORENJI

ELKINASSE CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ORENJI

32 شارع مممد الخامس الشقة 
رقم 4 حي الحسني بركان ، 63222، 

بركان املغرب

ELKINASSE CAR شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 
زنقة منصور ذهبي حي الحسني - 

63322 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 أشت   23 في  املؤرخ 

ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ELKINASSE الوحيد  الشريك  ذات 

122.222 درهم  رغسمالها  مبلغ   CAR

 21 رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - الحسني  حي  ذهبي  منصور  زنقة 

 : ل  نتيجة  املغرب  بركان   63322

19 وعد6 الحصول على  غزمة كوفيد 

قرض.

 21 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
 - الحسني  حي  الذهبي  منصور  زنقة 

63322 بركان املغرب. 

و عين:

و  كندوزي  غيوب  السيد)ة( 
الكبير  القصر  زنقة   42 عنوانه)ا( 

املغرب  بركان   63322 القدس  حي 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 444/2022.

453I

COFISCOM

GROUPE SECURITE 22
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

GROUPE SECURITE 22 شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرمضاني رقم 71 - 62322 
السعيدية بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SECURITE 22
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غشغال الحراسة و االمن
مختلفة  اشغال  مقاول 

)البستنة،التنظيف،الحراسة(.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62322  -  71 رقم  الرمضاني 

السعيدية بركان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الناصر  عبد  الخيالي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الناصر  عبد  الخيالي  السيد 
 71 رقم  الرمضاني  تجزئة  عنوانه)ا( 

62322 السعيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناصر  عبد  الخيالي  السيد 
 71 رقم  الرمضاني  تجزئة  عنوانه)ا( 

62322 السعيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 445.
454I

Gescompte

STE: TAWZIE AL MAGHRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: TAWZIE AL MAGHRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
روجيت دوليسل شقة 2 ال4ابق 
األر�سي - 22252 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWZIE AL MAGHRIB
أرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء 

وتوزيع السلع الغذائية .
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق   2 شقة  دوليسل  روجيت 
البيضاء  الدار   22252  - األر�سي 

املغرب.
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غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 
122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن سبيح : 52.222,22 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : العماني  هشا6  السيد 
52.222,22 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
522 بقيمة   : السيد حسن سبيح 

122 درهم.
 522  : العماني  هشا6  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سبيح  حسن  السيد 
 6 زنقة   1 الليمون  تجزئة  ليساسفة 
فيال رقم 397 22252 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  العماني  هشا6  السيد 
املدينة   21 شقة   47 ع  سيتي  كولف 
 22252 النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سبيح  حسن  السيد 
 6 زنقة   1 الليمون  تجزئة  ليساسفة 
فيال رقم 397 22252 الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  العماني  هشا6  السيد 
املدينة   21 شقة   47 ع  سيتي  كولف 
 22252 النواصر  الخضراء بوسكورة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832882.
455I

FIDUCIAIRE TALBI SARLAU

MYORDI مايأوردي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE TALBI SARLAU
 BD GDE CEINTURE RESIDENCE

 SARA IMM GH7 N8 4EME
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC

مايأوردي MYORDI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية إقامة شهرزاد 3، ال4ابق 

الخامس، رقم 22 النخيل - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.516561
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   24 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،3 شهرزاد  إقامة  سومية  »زنقة 
 - النخيل   22 رقم  الخامس،  ال4ابق 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   22222
غحمد  غبو  زنقة   97 عمارة   ،99 »رقم 
الدار   22222  - معاريف  املجاطي 

البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833824.
456I

fiding sarl

FORINUS فورينوس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

FORINUS فورينوس شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

14 درب 1, ال4ابق السفلي رقم 9 
الوحدة 1 - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56923

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

FORINUS فورينوس.

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االتصال.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 رقم  السفلي  ال4ابق   ,1 درب   14

الوحدة 1 - 52222 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : احمد  حجوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  حجوي  السيد 
 1 الوحدة   9 رقم   1 درب   14 زنقة 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  حجوي  السيد 
 1 الوحدة   9 رقم   1 درب   14 زنقة 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2891.

457I

CABINET RAMI EXPERTISE

KNOWLEDGE SHARING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

KNOWLEDGE SHARING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخ4ابي اقامة بن مو�سى 

الكواش ال4ابق الثاني - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KNOWLEDGE SHARING

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم الخ4ابي اقامة بن مو�سى 

الكواش ال4ابق الثاني - 32222 فاس 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : دانيال  هايدنريتش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : فتيمة  لخوان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دانيال  هايدنريتش  السيد 

 11333 نيارة  مجمع  عنوانه)ا( 

السعودية  العربية  اململكة  الرياض 

العربية  اململكة  الرياض   12222

السعودية.

عنوانه)ا(  فتيمة  لخوان  السيدة 

 11333 الرياض   342733 ب  ص 

 12222 السعودية  العربية  اململكة 

الرياض اململكة العربية السعودية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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دانيال  هايدنريتش  السيد 
 11333 نيارة  مجمع  عنوانه)ا( 
السعودية  العربية  اململكة  الرياض 
العربية  اململكة  الرياض   12222

السعودية
عنوانه)ا(  فتيمة  لخوان  السيدة 
 11333 الرياض   342733 ب  ص 
 12222 السعودية  العربية  اململكة 

الرياض اململكة العربية السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3323.
458I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

HAMZA QUINCAILLERIE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب
 HAMZA QUINCAILLERIE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجـزئـة 
الـراحـة رقـم 116 العيـون - 72222 

العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMZA QUINCAILLERIE

أرض الشركة بإيجاز : •شراء بيع 
استيراد تصدير تسويق وتوزيع جميع 
 ، املعدنية  واملنتجات  األدوات  غنواع 

والفوالذ الخاص؛ 
•شراء وبيع وتسويق وتوزيع جميع 
والفوالذ  األملنيو6  منتجات  غنواع 

املقاو6 للصدغ؛ 
الفوالذ  ونجارة  األملنيو6  •نجارة 
املقاو6 للصدغ؛ املعدات الهيدروليكية 

والكهربائية وامليكانيكية. إلخ…….
تجـزئـة   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
 72222  - العيـون   116 رقـم  الـراحـة 

العيـون املغـرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : امنـوز  حمــزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمــزة امنـوز عنوانه)ا( دوار 
ايت حمـو الصفـاء اشتوكة غيت بـاهـا 

87122 اشتوكة ايت باها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمــزة امنـوز عنوانه)ا( دوار 
ايت حمـو الصفـاء اشتوكة غيت بـاهـا 

87122 اشتوكة ايت باها املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2022/2482.

459I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

SAFA QUINCAILLERIE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

222 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
ال4ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب

SAFA QUINCAILLERIE شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجـزئـة 
مـدينـة الـوحـدة بلـوك C رقـم 43 
العيـون - 72222 العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUINCAILLERIE
أرض الشركة بإيجاز : •شراء بيع 
استيراد تصدير تسويق وتوزيع جميع 
 ، املعدنية  واملنتجات  األدوات  غنواع 

والفوالذ الخاص؛ 
•شراء وبيع وتسويق وتوزيع جميع 
والفوالذ  األملنيو6  منتجات  غنواع 

املقاو6 للصدغ؛ 
الفوالذ  ونجارة  األملنيو6  •نجارة 
املقاو6 للصدغ؛ املعدات الهيدروليكية 

والكهربائية وامليكانيكية. إلخ…….
تجـزئـة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 43 رقـم   C بلـوك  الـوحـدة  مـدينـة 

العيـون - 72222 العيـون املغـرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : امنـوز  خـديجـة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امنـوز  خـديجـة  السيدة 
العيـون   2221 رقم  العودة  حي 

72222 العيـون املغـرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امنـوز  خـديجـة  السيدة 

العيـون   2221 رقم  العودة  حي 

72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2483/2022.

462I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RESTAURANT VILLA

DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 RESTAURANT VILLA DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخامس رقم 61 - 73222 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 CYRILS )ة(  السيد  تفويت 

 JOSEPH CHARLES GADAVE

122 حصة اجتماعية من غصل 122 

 MIREILLE )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

يونيو   28 بتاريخ   SYLVIE MALBOS

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1326.

461I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RESTAURANT VILLA

DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 RESTAURANT VILLA DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخامس رقم 61 - 73222 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

 MALBOS MIREILLE SYLVIE

كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1306/2022.

462I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

RIAD 101
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE LIBERTE N12 3EME ETAGE

 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

RIAD 121 شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

الحرية ال4ابق الثالث شقة رقم 5 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

552169

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.121

البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واإلنعاش العقاري.

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 -  5 الثالث شقة رقم  ال4ابق  الحرية 

22222 الدارالبيضاء املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : املحجوب  حوميدي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املحجوب  حوميدي  السيد 

اوالد  مسعود  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

عبدون 25222 خريبكة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املحجوب  حوميدي  السيد 

اوالد  مسعود  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

عبدون 25222 خريبكة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834232.

463I

AMOURI CONSULTING

NEO MATERIAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 NEO MATERIAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شقة 5 
ال4ابق األول تجزئة مبروكة حي 

بدر رغس املاء فاس - 32222 فاس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31263
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يونيو   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
استغالل مم4ة وقود 

زيت  الوقود،  توزيع  بيع،  شراء، 
التشحييم و منتجات بترولية غخرى

وصيانة  وتزييت  وتنظيف  أسيل 
املركبات ذات املحركات

الغيار  ق4ع  جميع  وبيع  شراء 
األصناف  وصيانة  إلصالح  الالزمة 

املذكورة غعاله
واملقاهي  امل4اعم  استغالل 
كريم  اآليس  وممالت  الشاي  وأرف 

واملعجنات
شراء وبيع وتسويق املواد الغذائية 
في  استهالكها  سيتم  التي  واملشروبات 

املوقع غو غخذها بعيًدا
غخذ املصلحة عن طريق املساهمة 
غو االندماج غو املشاركة غو االكتتاب 
السندات  غو  الوحدات  غو  األسهم  في 
غو بأي طريقة غخرى في غي شركات غو 
شركات مرتب4ة بشكل مباشر غو أير 

مباشر بغرض الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4144.
464I

IB PARTNERS

 SOCIETE D›INGENIERIE 
MECANIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

22452، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE D›INGENIERIE 
MECANIQUE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
غطلس عمارة 45 ال4ابق 4 رقم 16 

معارف الدار البيضاء - 22452 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE D’INGENIERIE  :

.MECANIQUE
شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

هندسة ميكانيكية
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 ال4ابق   45 عمارة  غطلس 
معارف الدار البيضاء - 22452 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   122  : زروال  خالد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 33 زروال عنوانه)ا(  خالد  السيد 
شارع فرانكلين روزفلت 35222 رين - 

فرنسا ، 22222 رين فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 33 زروال عنوانه)ا(  خالد  السيد 
شارع فرانكلين روزفلت 35222 رين - 

فرنسا ، 22222 رين فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832292.
465I

TR-GESTION

 PARAPHARMACIE(
MOSLIH MED) بارا فارما�سي 

موصلح مد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 PARAPHARMACIE MOSLIH(
MED( بارا فارما�سي موصلح مد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 24 
هكتار رقم 51 ، املجموعة 4 ، تمارة - 

12222 تمارة املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PARAPHARMACIE MOSLIH(

MED( بارا فارما�سي موصلح مد.
تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستمضرات التجميل بالجملة..

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 24 
هكتار رقم 51 ، املجموعة 4 ، تمارة - 

12222 تمارة املغرب..
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : شحمة  حوسنية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة رحمة شحمة : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شحمة  حوسنية  السيدة 
 322 رقم  ش  بناصر  دوار  عنوانه)ا( 

تمارة 12222 تمارة املغرب.
عنوانه)ا(  شحمة  رحمة  السيدة 
322 تمارة  دوار اوالد بناصر ش رقم 

12222 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شحمة  حوسنية  السيدة 
 322 رقم  ش  بناصر  دوار  عنوانه)ا( 

تمارة 12222 تمارة املغرب
عنوانه)ا(  شحمة  رحمة  السيدة 
322 تمارة  دوار اوالد بناصر ش رقم 

12222 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 7529.
466I

GROUPE ADENATRACTION

FORCETANGER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي مممد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
FORCETANGER شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل ال4ابق 3 رقم 9 - 9222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

255498

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORCETANGER

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدولي والوطني للبضائع عبر ال4رق .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 9222  -  9 رقم   3 ال4ابق  اسماعيل 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : االمين  املقد6  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االمين  املقد6  السيد 

تجزئة سفيف زنقة ابن الق4ان زنقة 
4 رقم 4 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  االمين  املقد6  السيد 

تجزئة سفيف زنقة ابن الق4ان زنقة 
4 رقم 4 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 6943.

467I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE AMRAOUI IKHOUANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
33252، ميسور املغرب

 STE AMRAOUI IKHOUANE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تانديت 17 

فري4يسة غوطاط الحاج - 33322 
ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMRAOUI IKHOUANE SARL
+البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واألشغال املختلفة
+ نقل البضائع لحساب الغير 

+ بيع غعالف املاشية.
تانديت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
17 فري4يسة غوطاط الحاج - 33322 

ميسور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : حسن  عمراوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 922  : مممد  عمراوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 922  : الحسين  عمراوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  عمراوي  السيد 
الحاج  غوطاط  تانديت   11 تانديت 

ميسور 33322 ميسور املغرب.
عنوانه)ا(  مممد  عمراوي  السيد 
الحاج  غوطاط  تانديت   11 تانديت 

ميسور 33322 ميسور املغرب.
السيد عمراوي الحسين عنوانه)ا( 
جرسيف  ملريجة  غوفريدن  دوار 

35122 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  عمراوي  السيد 
الحاج  غوطاط  تانديت   11 تانديت 

ميسور 33322 ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 480/2022.
468I

LE PREMIER CONSEIL

DAR SILSILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DAR SILSILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 14 اقامة فجوة شارع الحسن 
الثاني طريق الصويرة كليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SILSILA
*مشغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
)إدارة  الرياض  غو  الضيافة  بيوت 

وتشغيل الرياض(
)االستقبال  الخدمات  *إدارة 
املغاربة  للزوار  االقامة  وتوفير 

واالجانب(
*إدارة الخدمات ) األحداث(.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسن  شارع  فجوة  اقامة   14 رقم 
 42222  - كليز  الثاني طريق الصويرة 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : نوأو  حميد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 : املدني  بن  ايت  لال مريم  السيدة 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد نوأو عنوانه)ا( قصر 
الريصاني  ال4اوس  لبيض  حا�سي 

52452 الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد نوأو عنوانه)ا( قصر 
الريصاني  ال4اوس  لبيض  حا�سي 

52452 الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138433.
469I

كافجيد

KS TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
KS TECHNOLOGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزوبير 
 133E شارع مص4فى سلمات رقم
ممل رقم 133E-A حي الحسني - 

22232 الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.356195

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سلمات  مص4فى  شارع  الزوبير  »حي 
حي   133E-A رقم  ممل   133E رقم 
البيضاء  الدار   22232  - الحسني 
شارع  االتفاق  »تجزئة  إلى  املغرب« 
األلفة   34 رقم  العيا�سي  هللا  عبد 
22232 الدار البيضاء  حي الحسني - 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834212.
472I

ETABLISSEMENT GHAITI

BAYRA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداخلة املغرب
BAYRA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تيرس عمارة اكرية رقم 24 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAYRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.SERVICES

تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الفواتير  غداء  وتسهيل  األموال 
وإصالح  فندقية  وحدات  واستغالل 

املعدات اإللكترونية ..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73222 - 24 تيرس عمارة اكرية رقم 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 522  : عيالل  السعدية  السيدة 
درهم   52.222,22 بقيمة  حصة 

للحصة .
 : العبا�سي  ابراهيم  سيدي  السيد 
522 حصة بقيمة 52.222,22 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيالل  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة ابراهيم ولد بداد رقم 

19 72222 السمارة املغرب.
العبا�سي  ابراهيم  سيدي  السيد 
 73222 عنوانه)ا( زنقة الشيخ الوالي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيالل  السعدية  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة ابراهيم ولد بداد رقم 

19 72222 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ماي 2222 تمت رقم 882/2022.
471I

EL ZATOONA IMPORT

EL ZATOONA IMPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL ZATOONA IMPORT
59 شارع الزرق4وني ال4ابق 7 الرقم 

22 59 شارع الزرق4وني اقامة 
الورود ال4ابق 7 الشقة رقم 22، 
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22222، الدار البيضاء املغرب
EL ZATOONA IMPORT شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرق4وني اقامة الورود ال4ابق 
7 الشقة رقم 22 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.465771

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 EL ZATOONA الوحيد  الشريك 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   IMPORT
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الورود  اقامة  الزرق4وني  شارع   59
 22222  -  22 رقم  الشقة   7 ال4ابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

كوفيد.
و حدد مقر التصفية ب 59 شارع 
ال4ابق  الورود  اقامة  الزرق4وني 
الدار   22222  -  22 رقم  الشقة   7

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( منير هشيم و عنوانه)ا( 
67 زنقة ادريس الجاي 22222 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت رقم 828123.
472I

aice compta

GLOBAL MOUVEMENT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

GLOBAL MOUVEMENT شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

ال4ابق الرابع الشقة 11 - 21222 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL MOUVEMENT
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غجزاء اآلالت.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 653 رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 
 21222  -  11 الشقة  الرابع  ال4ابق 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : الجمالي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الجمالي عنوانه)ا( 
 16 رقم  اس  بلوك  السال6  رياض 

28222 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الجمالي عنوانه)ا( 
 16 رقم  اس  بلوك  السال6  رياض 

28222 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833979.
473I

EGTRH

EGTRH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

EGTRH
 H12 املمر الشمالي سيكتور 7 بلوك

حي الرياض الرباط12122 املغرب

EGTRH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 SECTEUR وعنوان مقرها اإلجتماعي
9

سيكتور 9 بلوك C فيال رقم 22 حي 
الرياض 12122 الرباط املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.128641

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 غبريل   21 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»سيكتور 9 بلوك C فيال رقم 22 حي 
الرياض 12122 الرباط املغرب. » إلى 
 H12 املمر الشمالي سيكتور 7 بلوك«

حي الرياض الرباط12122 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D126236 2222 تمت رقم
474I

FIDUCIAIRE RICH

SOTRAMAZIGH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SOTRAMAZIGH شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
تدارت ,جماعة اوتربات, الريش - 
ميدلت - 52422 الريش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2937

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOTRAMAZIGH الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
ايت  قصر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - الريش  اوتربات,  ,جماعة  تدارت 
املغرب  الريش   52422  - ميدلت 

نتيجة ل : صعوبات مالية.
و حدد مقر التصفية ب قصر ايت 
 - الريش  اوتربات,  ,جماعة  تدارت 

ميدلت - 52422 الريش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( اتبير حسن و عنوانه)ا( 
املشيل  اوتربات,   , تدارت  ايت  قصر 
)ة(  كمصفي  املغرب  الريش   52422

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 199.

475I

FIDUCIAIRE RICH

OUZAOUA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
OUZAOUA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

زنقة 22 حي اليغن , الريش - ميدلت- 
- 52422 الريش املغرب.

حل شركة



عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222)الجريدة الرسمية   15934

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2223

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2222 يوليو   18 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 OUZAOUA الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 TRAVAUX مبلغ رغسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الريش   , اليغن  حي   22 زنقة   22 رقم 
املغرب  الريش   52422  - ميدلت-   -

نتيجة ل : -صعوبات مالية.
 22 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
زنقة 22 حي اليغن , الريش - ميدلت- 

- 52422 الريش املغرب. 
و عين:

و  يوسف  ازعوع  السيد)ة( 
اموكر,  افراسكو,  قصر  عنوانه)ا( 
املغرب  الريش   52422 املشيل 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 197.
476I

FIDUCIAIRE RICH

KEBIRI MOUTAOUAKIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
KEBIRI MOUTAOUAKIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
مممد الخامس الريش - 52422 

الريش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2121

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
املصادقة على :

زايد  كبيري  )ة(  السيد  تفويت 
522 حصة اجتماعية من غصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة( متوكل علوي 

عبد الواحد بتاريخ 22 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   24 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 198.
477I

AGS CONSEIL

LES CRISTAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

LES CRISTAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
خالد ابن الوليد عين السبع - 
22222 الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127883
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 
.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور 7 حصة .
 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 

حصة .
 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 

حصة .
 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة 
.

 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 
14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818411.
478I

AGS CONSEIL

AFTAS CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

AFTAS CONSTRUCTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 شارع 
الفداء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91339

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 
.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة 
.

 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 
حصة .

 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة.

 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 

14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818419.

479I

AGS CONSEIL

FADILAT 25
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

FADILAT 25 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 شارع 

الفداء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322483

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 

بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 

.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 

حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة 

.

 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 

حصة .

 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 

حصة .

 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة 
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 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 
14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818413.
482I

AGS CONSEIL

 PROMOTION
TOURISTIQUE MOHSSINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 PROMOTION TOURISTIQUE
MOHSSINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 شارع 

الفداء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.141751
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 
.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة 
.

 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 
حصة .

 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة.

 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 
14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818412.
481I

AGS CONSEIL

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 شارع 

الفداء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127329
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 
.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة 
.

 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 
حصة .

 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة.

 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 
14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818428.
482I

AGS CONSEIL

PLATINUM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

PLATINUM INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 524 شارع 
الفداء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.363955

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة 
.

 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة 
.

 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 
حصة .

 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 
حصة .

 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة.
 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 

14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818415.

483I

ETABLISSEMENT GHAITI

BONTY DAK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداخلة املغرب
BONTY DAK شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البيشات رقم 26 - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BONTY DAK
تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الحفالت  قاعات  وتزيين  الحفالت 

واألعراس.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73222  -  26 رقم  البيشات 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مريم بباها : 1.222 حصة 

بقيمة 122.222,22 درهم للحصة 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  بباها  مريم  السيدة 
 73222  16 رقم   6 زنقة   2 القسم 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بباها  مريم  السيدة 
 73222  16 رقم   6 زنقة   2 القسم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت 2222 تمت رقم 1276/2022.
484I

ETABLISSEMENT GHAITI

RITAB COMMERCE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداخلة املغرب
RITAB COMMERCE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة رقم 3279 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RITAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COMMERCE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
السيارات الجديدة واملستعملة ونقل 

والتجارة  الغير  لحساب  البضائع 
العامة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة رقم 3279 - 73222 الداخلة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.222  : رتاب  ربيع  السيد 

بقيمة 122.222,22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 222 عنوانه)ا(  رتاب  ربيع  السيد 
 25222 التقد6  حي  اب4يح  زنقة 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 222 عنوانه)ا(  رتاب  ربيع  السيد 
 25222 التقد6  حي  اب4يح  زنقة 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت 2222 تمت رقم 1299/2022.
485I

ETABLISSEMENT GHAITI

EL GUERGUARATE BARQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 73222، 

الداخلة املغرب
EL GUERGUARATE BARQ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

22 رقم 17 - 73222 الداخلة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUERGUARATE BARQ
صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
األموال  ، وتمويل  امل4اطية  القوارب 
واألنش4ة  الفواتير  غداء  وتسهيل 

السياحية ..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القسم 22 رقم 17 - 73222 الداخلة 

املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : فازيو  السيدة سناء 

بقيمة 52.222,22 درهم للحصة .
 522  : املنتصر  الحسين  السيد 
درهم   52.222,22 بقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء فازيو عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222 17 22 رقم  القسم 

املغرب.
السيد الحسين املنتصر عنوانه)ا( 
الزرق4وني اطلس صحراء رقم  شارع 

22 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سناء فازيو عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222 17 22 رقم  القسم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت 2222 تمت رقم 1300/2022.
486I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

LIKE AHASNAOUI ELEC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس ال4ابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 
52222، مكناس املغرب

LIKE AHASNAOUI ELEC شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 172 

رياض الزيتون - 52272 مكناس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49879
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
تركيب و بيع االلواح الشمسية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2828.
487I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

EMKR SERVICES

إعالن متعدد القرارات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس ال4ابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 
52222، مكناس املغرب

EMKR SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ال4ابق 
األر�سي زنقة 43 رقم 125 حي 

موالي اسماعيل مكناس - - مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.54325
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 12 ماي 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التي   )522  ( الحصص  تفويت جميع 
رضوان  الخم�سي  السيد  يمتلكها 
لفائدة الشريك السيد املا�سي مممد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
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السيد  املستقيل  املسير  ذمة  ابراء 
السيد  تعيين  و  رضوان  الخم�سي 

املا�سي مممد كمسير وحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
رفع رغسمال الشركة من 122222.22 

الى 522222.22 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حدد رغسمال الشركة في 522222.22 
درهم مقسم على 5222 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  طرف  من  الشركة  تسير 
الوحيد السيد املا�سي مممد ملدة أير 

ممددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2488.
488I

AGS CONSEIL

TIGDAMANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

TIGDAMANTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 525 شارع 
الفداء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.339781

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2222 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك سعيد غساكور و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 فبراير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة( فاطمة رهري ، 9 حصة.
 14  ، غساكور  عبدهللا  السيد)ة( 

حصة .

 7  ، غساكور  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( مينة غساكور ، 7 حصة.
 7  ، غساكور  سعاد  السيد)ة( 

حصة .
 7  ، غساكور  فتيمة  السيد)ة( 

حصة .
 14  ، غساكور  حسن  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة( سارة غساكور ، 7 حصة.

 ، غساكور  رشيد  موالي  السيد)ة( 
14 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 818417.

489I

CABYOUCOM

SALEMY AGRICOL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
SALEMY AGRICOL شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هند 

مجموعة وادي الدهب رقم 1129 - 
14322 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALEMY AGRICOL
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االرا�سي الفالحية.
هند  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  1129 رقم  الدهب  وادي  مجموعة 

14322 سوق اربعاء الغرب املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السالمي بوسلها6 : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوسلها6  السالمي  السيد 
وادي  مجموعة  هند  حي  عنوانه)ا( 
سوق   14322  1129 رقم  الدهب 

اربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوسلها6  السالمي  السيد 
وادي  مجموعة  هند  حي  عنوانه)ا( 
سوق   14322  1129 رقم  الدهب 

اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يوليو   21 بتاريخ 

.362
492I

YOUNESS BENMOUSSA

DADAMO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
DADAMO شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة مممد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم 2 
القني4رة 14222 القني4رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DADAMO
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  االستيراد   / البناء  او  املختلفة 

التصدير .
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
مممد القري وزنقة انوال إقامة املنار 
القني4رة   2 رقم  املكتب  ب  عمارة 

14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الرحيم  عبد  املتوكيل  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  املتوكيل  السيد 
بئر   728 رقم   23 جنان  عنوانه)ا( 
القني4رة   14222 القني4رة  الرامي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  املتوكيل  السيد 
بئر   728 رقم   23 جنان  عنوانه)ا( 
القني4رة   14222 القني4رة  الرامي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.

491I
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COMGEST

تريد ناف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMGEST
 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA MAROC
تريد ناف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

بروفانس ط 1 شقة 4 - 22252 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.365599
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خالد  هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   3.752
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   15.222
يونيو   22 بتاريخ  واعيش  مممد 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834222.
492I

املساوي

H.A.S TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املساوي
12 عمارة أنينو شقة 17 زنقة غبو 

ال4يب املتنبي ، 32222، فاس 
املغرب

H.A.S TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

129A/S15 تجزئة الق4ب الحضري 
راس املاء عين الشقف موالي 

يعقوب فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

73445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.A.S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

S15/109A تجزئة الق4ب الحضري 

راس املاء عين الشقف موالي يعقوب 

فاس - 32222 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سامر حميد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سامر حميد عنوانه)ا( دوار 

الشقف  عين  االندلس  مممد  اوالد 

موالي يعقوب 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سامر حميد عنوانه)ا( دوار 

الشقف  عين  االندلس  مممد  اوالد 

موالي يعقوب 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم -.

493I

BURCICA

KALIFA PLANTE
إعالن متعدد القرارات

BURCICA
432 زنقة مص4فى املعاني املكتب 

14 ال4ابق 5 الدار البيضاء ، 
22612، الدار البيضاء املغرب

KALIFA PLANTE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 
التسوق حمزة مكتب رقم 5 عمارة 

االمانة 1 قصبة األمين - طريق 
الجديدة - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.211165
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رغس مال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعديل نسبي للبند رقم 7 من النظا6 

األسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رفع رغس املال الشركة من 2222222 
بدمج  درهم   6922222 إلى  درهم 
وإصدار  للشركاء  الجارية  الحسابات 
اسمية  بقيمة  جديد  سهم   49222

122 درهم للسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832228.
494I

OSB CONSEIL

GOUT DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة
OSB CONSEIL

 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

GOUT DU SUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 21 
رقم 113 غكدال 21 ايت ملول - 

86152 ايت ملول املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19879

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 غكتوبر 2221 تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ايت   21 غكدال   113 رقم   21 »بلوك 
املغرب«  ملول  ايت   86152  - ملول 
إلى »بلوك 2 رقم 11 حي بردوصو ايت 

ملول - 86152 ايت ملول املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2221 تمت رقم 2522.
495I

IB PARTNERS

IRACEMA
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

22452، الدار البيضاء املغرب
IRACEMA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

غطلس عمارة 45 ال4ابق 4 رقم 16 
معاريف الدار البيضاء - 22452 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.539247

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 17 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبلت الجمعية العامة تعيين السيدة 
عدو  سارة  والسيدة  تلس  سلوى 

كمسيرتين للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة  العامة  الجمعية  قبلت 
منصب  من  ضحكان  العربي  السيد 

املسير الوحيد
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
بيع  على  العامة  الجمعية  وافقت 
حصة(   1،000 )غي  الحصص  جميع 
ضحكان  العربي  السيد  عقده  الذي 
سارة  والسيدة  تلس  سلوى  للسيدة 
كل  تمتلكان  اصبمتا  به  و  عضو. 

الحصص املكونة لرغسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
سلوى  السيدة  اصبمت  مايلي: 
تمتلكان  عدو  سارة  والسيدة  تلس 
املكونة  الحصص  كل  بالتساوي 

لرغسمال الشركة
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
سلوى  السيدة  تعيين  تم  مايلي: 
كمسيرتين  عدو  سارة  والسيدة  تلس 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832995.
496I

fimacoc

 STE SEBOU ISSAFEN
 D’ETUDES ET DE

RECHERCHES DES EAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
 STE SEBOU ISSAFEN D›ETUDES
 ET DE RECHERCHES DES EAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
8 زنقة لبنان شقة رقم 5 6.ج فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SEBOU ISSAFEN D’ETUDES ET

. DE RECHERCHES DES EAUX

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إجراء   ، املائية  والبموث  الدراسات 

وإجراء   ، املياه  موارد  حول  دراسات 

املياه  وبموث  القياس  دراسات 

الجوفية..

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

6.ج   5 رقم  شقة  لبنان  زنقة   8 رقم 

فاس - 32222 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : ساحلي  املص4فى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ساحلي  املص4فى  السيد 

لبنان  زنقة   8 رقم  عمارة  عنوانه)ا( 

32222 فاس  5 6.ج فاس  شقة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ساحلي  املص4فى  السيد 

لبنان  زنقة   8 رقم  عمارة  عنوانه)ا( 

32222 فاس  5 6.ج فاس  شقة رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3182.

497I

CABYOUCOM

SOCIETE BELFASSI-TRANS-
EXPO

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
SOCIETE BELFASSI-TRANS-
EXPO شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مركز لال 
ميمونة - 14322 سوق اربعاء الغرب 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 
»استيراد  من  الشركة  نشاط  تغيير 
املواد  بيع  البضائع-  نقل  وتصدير- 
االرا�سي  »استغالل  إلى  الغذائية« 

الفالحية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 يوليو   25 بتاريخ 

.385
498I

LEADER FIDUCONSEIL

SOCIETE TOP STYLNEGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LEADER FIDUCONSEIL
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 22252، الدارالبيضاء 

املغرب
SOCIETE TOP STYLNEGO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 شارع 

لال ياكوت شارع مص4فى املعاني 
ال4ابق الثاني شقة 62 كازابالنكا - 

22252 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.448695
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 
SOCIETE TOP STYLNEGO شركة 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي 61 شارع لال ياكوت 
شارع مص4فى املعاني ال4ابق الثاني 
الدار   22252  - كازابالنكا   62 شقة 
نتيجة ل-الملصادقة  البيضاء املغرب 

علي حساب التصفية 
-اختتا6 اعمال التصفية 

ونهائي  تا6  ابرا6  املصفي  -منح 
لتسيره .

و عين:
السيد)ة( نورة ستيلي و عنوانه)ا( 
الدهب  وادي  شارع  خالد  درب   568
املغرب  البيضاء  الدار   22452 ج  ق 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
61 شارع  2222 وفي  27 يوليو  بتاريخ 
املعاني  مص4فى  شارع  ياكوت  لال 
 - كازابالنكا   62 شقة  الثاني  ال4ابق 

22252 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تمت رقم 827582.
499I

مؤثق

ALGHARBAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

مؤثق
5 - زنقة درعة - الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب
ALGHARBAGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 Rue 16 :وعنوان مقرها االجتماعي

 Ali Abderrazak - - CASABLANCA
.MAROC

»مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.424759
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بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2222

األسا�سي  النظا6  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
 CESSION DE PARTS SOCIALES

ET STATUTS MIS A JOUR
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833355.
522I

إئتمانية BKM لإلرشادات

شركة تكلمة للتجارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 12 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
شركة تكلمة للتجارة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 321 
زنقة سيدي منصور - 45822 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1651

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ  للتجارة  تكلمة  شركة 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
سيدي  زنقة   321 رقم  اإلجتماعي 
منصور - 45822 تنغير املغرب نتيجة 

ل : عد6 تمقيق اي مداخيل.
و حدد مقر التصفية ب رقم 321 
تنغير   45822  - زنقة سيدي منصور 

املغرب. 
و عين:

عبدالل4يف  موالي  السيد)ة( 
االيدري�سي و عنوانه)ا( رقم 321 زنقة 
سيدي منصور 45822 تنغير املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 306/2022.
521I

GOLDEN GESTION FINANCE

AROAMEDIA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN GESTION FINANCE
املنازل الحمر الرقم 1/1173 

الداخلة الداخلة، 73222، الداخلة 
املغرب

AROAMEDIA شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنازل 
الحمر الرقم 1/1173 الداخلة 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AROAMEDIA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وإنتاج الخدمات السمعية والبصرية 
االلكترونية،  الصحافة  واالذاعية، 
التصوير   ، املتعددة  الوسائط  إنتاج 
الصحفي  التصوير   ، الفوتوأرافي 
 ، بالفيديو  روبورتاج   ، الت4وير   ،
، إدارة قاعات  الروبورتاج السينمائي 

املعارض والعروض..
املنازل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   1173/1 الرقم  الحمر 

73222 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : لق4ارني  يونس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لق4ارني  يونس  السيد 
اسبانيا 23212 اليكانتي اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لق4ارني  يونس  السيد 
اسبانيا 23212 اليكانتي اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2222 تمت رقم 1258.
522I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZIL ERRAHMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
MANAZIL ERRAHMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

سيدي قاسم حي امل اقامة ارض 
هللا 1 فاس - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28195
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
MANAZIL ERRAHMA شركة ذات 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
حي  قاسم  سيدي  زنقة  اإلجتماعي 

امل اقامة ارض هللا 1 فاس - 32222 

نشاط  لتوقف  نتيجة  املغرب  فاس 

الشركة.

و عين:
علوي  الحروني  ابراهيم  السيد)ة( 

رياض  92تجزئة  فيال  عنوانه)ا(  و 

 32222 فاس  ايموزار  طريق  النخيل 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   2222 يوليو   26 بتاريخ 

سيدي قاسم حي امل اقامة ارض هللا 

1 فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3357.

523I

إئتمانية BKM لإلرشادات

شركة شيشة لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 12 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

شركة شيشة لالشغال شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

امسمرير تنغير - 45822 تنغير 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2239

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 يوليو   14 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة شيشة لالشغال مبلغ رغسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   45.222

 - تنغير  امسمرير  مركز  اإلجتماعي 

45822 تنغير املغرب نتيجة ل : عد6 

تمقيق اي مداخيل.

مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

امسمرير تنغير - 45822 تنغير املغرب. 

و عين:
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و  شيشة  حسن  السيد)ة( 
تنغير  امسمرير  مركز  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  تنغير   45822

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 300/2022.
524I

STE CAC CONSEIL

KHAYRAT AZOHOR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

KHAYRAT AZOHOR شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 821 
تجزئة اكدال 2 ايت ملول - 86152 

ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KHAYRAT AZOHOR
التعبئة   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتغليف
- االستيراد و التصدير 

- بيع و شراء املواد الغذائية .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 821 
 86152  - ملول  ايت   2 اكدال  تجزئة 

ايت ملول املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سوفيان السفياني : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السفياني  سوفيان  السيد 
عنوانه)ا( بلوك 7 رقم 52 حي تمزارت 
ايت ملول 86152 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السفياني  سوفيان  السيد 
عنوانه)ا( بلوك 7 رقم 52 حي تمزارت 

ايت ملول 86152 ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1532.
525I

LINKRY MOROCCO

LS›KECH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LINKRY MOROCCO
 UNITE AL ARAK HY YOUSSEF
 GUELIZ 3/BEN TACHAFIN 54

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LS›KECH شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الكريم الخ4ابي إقامة جواد 

عمارة 129 مكتب رقم 43 طابق 3 - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LS’KECH
تخ4يط   : بإيجاز  الشركة  أرض 
للحفالت/تنظيم املعارض واملؤتمرات 

املهنية/الخدمات
استيراد و تصدير.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
عمارة  جواد  إقامة  الخ4ابي  الكريم 
129 مكتب رقم 43 طابق 3 - 42222 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LIDIA OURGLI EP السيدة 
SEYDOUX : 122 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 LIDIA OURGLI EP السيدة 
 CHEMIN عنوانه)ا(   SEYDOUX
بول   DE CHENEVIERES 22 1632

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LIDIA OURGLI EP السيدة 
 CHEMIN عنوانه)ا(   SEYDOUX
بول   DE CHENEVIERES 22 1632

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138428.
526I

UNION BEST SOLUTIONS

 CIC PROJECT
 MANAGEMENT AND

BUSINESS DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

 CIC PROJECT MANAGEMENT
 AND BUSINESS

DEVELOPMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بال 
فرقة لواتا الويدان البور - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   24 في  املؤرخ 
 CIC املحدودة  املسؤولية  شركة ذات 
 PROJECT MANAGEMENT AND
مبلغ   BUSINESS DEVELOPMENT
وعنوان  درهم   12.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي دوار بال فرقة لواتا 
مراكش   42222  - البور  الويدان 
الشركاء  بين  نزاع   : ل  نتيجة  املغرب 

وعجز الشركة عن االستمرار.
و حدد مقر التصفية ب دوار بال 
 42222  - البور  الويدان  لواتا  فرقة 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  سيسيرون  باولين  السيد)ة( 
 38322 121 زنقة فيفيان  عنوانه)ا( 

ميغي فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( تييري نغونو و عنوانه)ا( 
عمارة مفتاح الخير 37 عرصة الكتبي 
شارع غسفي رقم 39 42222 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137887.
527I
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SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

HAMAMA COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زنقة زمز6 إقامة زمز6 مكتب رقم 

8، 14222، القني4رة املغرب
 HAMAMA COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
1 إقامة خديجة رقم 65 زنقة لبنان 
القني4رة - 14222 القني4رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMAMA COSMETIQUE
أرض الشركة بإيجاز : - بيع مواد 

التجميل.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   65 رقم  خديجة  إقامة   1 رقم 
القني4رة   14222  - القني4رة  لبنان 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : سميرة  بلحمامة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بلحمامة سميرة عنوانه)ا( 
القني4رة  االسماعيلية  تجزئة   626

14222 القني4رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بلحمامة سميرة عنوانه)ا( 
القني4رة  االسماعيلية  تجزئة   626

14222 القني4رة املغرب
 - بتاريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تمت رقم -.
528I

LE PREMIER CONSEIL

 GT TRAVEL enseigne
GHANAM TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 GT TRAVEL enseigne GHANAM

TRAVEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة رقم 
6 د ال4ابق الثالث عمارة النخيل 2 
زنقة الروضة كليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRAVEL enseigne GHANAM

.TRAVEL
*النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السياحي )مقاول(.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 6 د ال4ابق الثالث عمارة النخيل 
2 زنقة الروضة كليز - 42222 مراكش 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سليمة تويج : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة  السيد سفيان أنا6 : 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تويج  سليمة  السيدة 
 42222 تاركة   52 رقم  فريدة  تجزئة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  أنا6  سفيان  السيد 
 126 رقم   1 اسني  قصور   1 املسيرة 

مكرر 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تويج  سليمة  السيدة 
 42222 تاركة   52 رقم  فريدة  تجزئة 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  أنا6  سفيان  السيد 
 126 رقم   1 اسني  قصور   1 املسيرة 

مكرر 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 134461.

529I

االئتمان الجهوي الجديدة

GREEN BASKET PHARMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

االئتمان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عمارة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 24222، الجديدة 
املغرب

 GREEN BASKET PHARMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
املضيق تجزئة املحمدية الجديدة - 

24222 الجديدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17421

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   17 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 GREEN BASKET الوحيد  الشريك 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   PHARMA
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
املحمدية  تجزئة  املضيق  زنقة   12
املغرب  الجديدة   24222  - الجديدة 

نتيجة ل : توقيف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 12 زنقة 
 - الجديدة  املحمدية  تجزئة  املضيق 

24222 الجديدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( زينب أريب و عنوانه)ا( 
 12 مجموعة   2 رقم  الدويات  عمارة 
اقامة الصباح الرباط 12222 الرباط 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27 يونيو 

2222 تمت رقم 27911.
512I

Sté AGGLO ASSAKALI

Société Y.M.A TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société Y.M.A TRANS SARL
22 شارع عالل الفا�سي ، 32222، 

الحسيمة املغرب
Société Y.M.A TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
املدعو بادور جماعة ازمورن - 

32222 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   22
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société Y.M.A TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لحساب الغير
االستيراد و التوريد.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ازمورن  جماعة  بادور  املدعو 

32222 الحسيمة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : محجوب  يخلف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : انكوري  انور  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يخلف محجوب عنوانه)ا( 
17 زنقة عين السبع حي سيدي عابد 

32222 الحسيمة املغرب.
السيد انور انكوري عنوانه)ا( حي 

مرموشة 32222 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يخلف محجوب عنوانه)ا( 
17 زنقة عين السبع حي سيدي عابد 

32222 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2222 تمت رقم 38.
511I

FLASH ECONOMIE

ABDA RIDER
إعالن متعدد القرارات

ABDA RIDER
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رغسمالها: 122.222درهم
املقر الرئي�سي: 62 بلوك 14 حي 

رياض -اسفي

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9973

العا6  الجمع  ملقت�سى  تبعا 
أشت   21 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2222 قرر ما يلي :
الحواص  رجراجي  السيد  -تفويت 
حسن  السيد  لفائدة  حصة   522

الزهري
رجراجي  السيد  املسير  -استقالة 
حسن  السيد  تعيين  و  و  الحواص 
الزهري كمسير وحيد للشركة ملدة أير 

ممدودة مع التوقيع الوحيد
للشركة  القانوني  الشكل  -تمويل 
من شركة ذات مسؤولية ممدودة الى 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 655.
512I

FLASH ECONOMIE

 HOLDING ESCOT
TELECOM MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 HOLDING ESCOT TELECOM
MAROC

شركة ذات مسؤولية ممدودة
رغسمالها: 122.222درهم

املقر الرئي�سي: 4 زنقة بيرن , ال4ابق 2 
رقم 4 الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 472229
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قرر   2221 غكتوبر   29 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء ما يلي
 « شركة  رغسمال  في 
 Constructel Constructions
 et Telecommunications »SA
بالكامل  مملوكة  سهم   622 تفويض 

للشركة
 VISABEIRA GLOBAL, SGPS,
 HOLDING شركة  لصالح   SA

ESCOT TELECOM MAROC
لشركة  جديد  كشريك 
 VISABEIRA GLOBAL, SGPS, SA

موافقة شركة
 HOLDING ESCOT TELECOM

MAROC
تمديث النظا6 األسا�سي للشركة؛

صالحيات اإلجراءات الشكلية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي2222 تمت رقم 825435
513I

FLASH ECONOMIE

BEST BAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BEST BAG
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رقم التقييد في السجل التجاري 
229759

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قرر   2221 شتنبر   16 في  املؤرخ 

الشريك :
-حل الشركة

الساخي  السيد   :
ّ

مصٍف تعيين   -
مممد

الدار  التصفية:  مقر  تمديد   -
 59 3 رقم  البيضاء تجزئة نازك زنقة 

ال4ابق االر�سي 
السيد  املسير:  والية  نهاية   -

الساخي مممد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر2221 تمت رقم 793546
514I

FLASH ECONOMIE

DMK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 DMK TRANS 
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رقم التقييد في السجل التجاري 
312469

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قرر   2216 غبريل   27 في  املؤرخ 

الشركاء :
-حل الشركة.

برجي  السيد   :
ّ

مصٍف تعيين   -
مص4فى و السيد الرامي مممد

الدار  التصفية:  مقر  تمديد   -
عين  الونان  ابن  زنقة   ,  56 البيضاء 

السبع.
السيدة   : املسيرين  والية  نهاية   -  
برجي مص4فى و السيد الرامي مممد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2221 تمت رقم 22623269
515I

FLASH ECONOMIE

STATION RAKHIS SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STATION RAKHIS SERVICE
شركة ذات مسؤولية ممدودة

رقم التقييد في السجل التجاري 
429539

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قرر   2222 غبريل   23 في  املؤرخ 

الشركاء :
-حل الشركة.

رخيص  السيدة   :
ّ

مصٍف تعيين   -
حفيظة.

الدار  التصفية:  مقر  تمديد   -
عين  الونان  ابن  زنقة   ,  56 البيضاء 

السبع.
السيدة   : املسيرة  والية  نهاية   -

رخيص حفيظة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تمت رقم 823438
516I

STE DAK IFNI

NETT PRO DAK SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة
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 NETT PRO DAK SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

21 رقم 2268 الداخلة - 73222 
الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NETT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. PRO DAK SARL AU
غنش4ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التنظيف.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة   2268 رقم   21 النهضة 

73222 الداخلة املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : خلوق  بن  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خلوق  بن  ايوب  السيد 
الداخلة   3692 رقم  الوحدة  حي 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خلوق  بن  ايوب  السيد 
الداخلة   3692 رقم  الوحدة  حي 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
أشت 2222 تمت رقم 1279/2022.
517I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE KARIMA DU

SUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE DE PROMOTION »
 IMMOBILIERE KARIMA DU

» SUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة و 

شريك وحيد 
رغسمالها: 2.522.222 درهم

املقر االجتماعي اقامة داليا شارع 
يعقوب املنصور جليز مراكش.
التعريف الجبائي 6522795

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يونيو   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 2222
 بمراكش تم تقرير ما يلي:

-الجمع العا6 االستثنائي قرر إنهاء 
نشاط الشركة املسماة:

 SOCIETE DE PROMOTION »
 IMMOBILIERE KARIMA DU

 SUD
بلخالفي  حميد  السيد  -تسمية 

املصفي املأمور للشركة 
في  الشركة  تصفية  -حصار 
شارع  داليا  اقامة  التالي  العنوان 

يعقوب املنصور جليز مراكش.
التصفية  ملف  إيداع  سيتم 
بعد  بمراكش  العقارية  باملحافظة 

اختتا6 التصفية بشكل نهائي.
518I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE KARIMA DU

SUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE DE PROMOTION
 IMMOBILIERE KARIMA DU

» SUD
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

وشريك وحيد
رغسمالها2.522.222.22 درهم

املقر االجتماعي اقامة داليا شارع 
يعقوب املنصورجليز مراكش.
التعريف الجبائي 6522795

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يوليو   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2222 بمراكش تم تقرير ما يلي:
-الجمع العا6 االستثنائي قرر إنهاء 

تصفية الشركة املسماة:
 SOCIETE DE PROMOTION» 
 IMMOBILIERE KARIMA DU

 « SUD
-تقديم تقرير حول جميع عمليات 

التصفية. 
-إع4اء إبراء التسيير للسيد حميد 
للشركة  املأمور  املصفي  بلخالفي 

وإخالء مسؤوليته بصفة نهائية.
- اختتا6 التصفية بشكل نهائي.

التصفية  ملف  إيداع  -سيتم 
النهائية باملحافظة العقارية بمراكش 
519I

Audimi

IDICAM AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

IDICAM AGRICOLE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 39، شارع 

البنفسج، ال4ابق الثالث، رقم 3، 
بوسيجور - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.292811
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الغرض اإلجتماعي للشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رفع رغس مال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
صناعة   - هو:  الشركة  من  الغرض 
والصلبة  السائلة  األسمدة  وتسويق 
واملنتجات الزراعية؛ - اإلنتاج النباتي 
والتكاثر؛ - اقتناء العقارات الزراعية 
وتأجيرها وتشغيلها؛ - استيراد البذور 
جميع  عا6،  وبشكل  وتسويقها؛ 
غو  الصناعية  غو  التجارية  املعامالت 
املالية غو املنقولة غو أير املنقولة ذات 
الصلة املباشرة غو أير املباشرة لغرض 
الشركة ب4ريقة مماثلة غو ذات صلة.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيد  يجلب  النقدية:  املساهمة 
فؤاد العميري للشركة مبلغ 822.222 

درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
822.222 درهم. وهي  املال  يبلغ رغس 
مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 122 
درهم لكل حصة ، مكتتب بها بالكامل 
ومخصصة  بالكامل  ومدفوعة 
فؤاد  السيد  الوحيد  للمساهم 

العميري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834281.

522I

STE FIACCOF 

SOCIETE DIST ZEOUALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

SOCIETE DIST ZEOUALI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 43 
تجزئة واد فاس اقامة سعيد اقامة 8 

فاس 32222 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.56691

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
على  البضائع  نقل  مقاول   *

حسابه.
* مقاول نقل البضائع لآلخرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3326/2022.

521I

CONFIA CONSEIL SARL

PARANORD MADINA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB
 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC
PARANORD MADINA شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
تومرت إقامة جوهرة ممل رقم 5 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122829

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يونيو   14 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 PARANORD الوحيد  الشريك 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   MADINA
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابن تومرت إقامة جوهرة ممل رقم 5 
طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : خسارات متكررة.
و حدد مقر التصفية ب شارع ابن 
 5 رقم  ممل  جوهرة  إقامة  تومرت 

طنجة - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:
السيد)ة( مراد التهامي و عنوانه)ا( 
رقم  ايمان  إقامة  املجاهدين  طريق 
املغرب  طنجة   92222 طنجة   9

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8262.
522I

FLASH ECONOMIE

 BUREAU D’INGENIERIE
 D’ETUDES STRUCTURE
&TOUT CORPS D’ETAT

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BUREAU D’INGENIERIE
 D’ETUDES STRUCTURE &TOUT

CORPS D’ETAT شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي يوسف إقامة موالي يوسف 
عمارة رقم 2 ، ال4ابق1 ، الشقة رقم 

2 املدينة الجديدة - 46222 غسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUREAU D’INGENIERIE  :
 D’ETUDES STRUCTURE &TOUT

.CORPS D’ETAT
جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املباني  وهندسة  الفنية  الدراسات 

والنجارة.
VRD ، األعمال الفنية ، ال4رق ، 
مراقبة وتنسيق األعمال ، املقاييس ، 

السالمة ضد النار , كل الصفقات
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف  موالي  إقامة  يوسف  موالي 
عمارة رقم 2 ، ال4ابق1 ، الشقة رقم 
غسفي   46222  - الجديدة  املدينة   2

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : يكونينة  ريمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يكونينة  ريمة  السيدة 
سيدي  الفرح  حي  اصداف  زنقة   34

بوزيد 46222 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يكونينة  ريمة  السيدة 
سيدي  الفرح  حي  اصداف  زنقة   34

بوزيد 46222 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 13225.
523I

LH COMPTA SARL

RM2W TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

RM2W TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

شارع يوسف بن تاشفين ال4ابق 2 
رقم 3 طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RM2W : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدولي للبضائع عبر الشاحنات .
 5 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 ال4ابق  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

رقم 3 طنجة 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   52  : مراد  الدرك  السيد 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 52  : رشيدة  الكندوي  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مراد  الدرك  السيد 
ركوكوس4ا  مركب  البالية  طنجة 
 92222 118 1 رقم  24 طابق  عمارة 

طنجة املغرب.
رشيدة  الكندوي  السيدة 
مركب  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 
رقم   1 طابق   24 عمارة  ركوكوس4ا 

118 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد  الدرك  السيد 
ركوكوس4ا  مركب  البالية  طنجة 
 92222 118 1 رقم  24 طابق  عمارة 

طنجة املغرب
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رشيدة  الكندوي  السيدة 
مركب  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 
رقم   1 طابق   24 عمارة  ركوكوس4ا 

118 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8213.

524I

LE PREMIER CONSEIL

ORIA CARS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ORIA CARS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

عمارة الخليل شارع الحسن الثاني - 
42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53183
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2221 دجنبر   27 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ORIA CARS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   522.222 رغسمالها 
عمارة   5 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
الخليل شارع الحسن الثاني - 42222 
تراجع   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات وحدة املنافسة.
 5 رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الثاني  الحسن  الخليل شارع  عمارة 

42222 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( يونس سري و عنوانه)ا( 
العمارة   172 لكاريل  سعادة  تجزئة 
مراكش   42222  13 رقم  ب  حرف   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 131862.
525I

audicof

SCANDIMAR NEGOCES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICOF GROUP
 BD GHANDI ,236

 CASABLANCA ، 30000،
CASABLANCA MAROC

SCANDIMAR NEGOCES شركة 
بأسهم مبس4ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املن4قة 

الصناعية جنوب أرب، ق4عة رقم 
14، املحمدية - 28812 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة بأسهم مبس4ة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
األسا�سي لشركة بأسهم مبس4ة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
بأسهم  شركة   : الشركة  شكل 

مبس4ة ذات الشريك الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCANDIMAR NEGOCES
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األسماك بجميع غنواعها بالجملة.
املن4قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  ق4عة  أرب،  جنوب  الصناعية 
املحمدية   28812  - املحمدية   ،14

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : SCANDIMAR الشركة
درهم   122 بقيمة  1.222حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة SCANDIMAR عنوانه)ا( 
أرب،  جنوب  الصناعية  املن4قة 
 28812 املحمدية   ،14 رقم  ق4عة 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنبراهيم عدنان عنوانه)ا(  السيد 
طابق5  نصير،  بن  مو�سى  زنقة   ،9

22212 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1534.
526I

«EATQUICK’S« شركة

«EATQUICK›S» شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
«EATQUICK›S« شركة

رقم 16، شارع بئر غنزران حي 
الحسني مستودع 12 و 13 ، 

63322، بركان اململكة املغربية
شركة »EATQUICK›S« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

16، شارع بئر غنزران حي الحسني 
مستودع 12 و 13 - 63322 بركان 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8519
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.«EATQUICK’S»
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م4عم متنقل بثمن قار -سناك-.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 16، 
شارع بئر غنزران حي الحسني مستودع 
اململكة  بركان   63322  -  13 و   12

املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 CIN n°( يوسف  طالبي  السيد 
بقيمة  حصة   FA172262( : 522

122 درهم للحصة .
 CIN n°( مروان  الشالوي  السيد 
بقيمة  حصة   FA189878( : 522

122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 CIN n°( يوسف  طالبي  السيد 
FA172262( عنوانه)ا( رقم 84، زنقة 
تالسينت حي فلس4ين 63322 بركان 

اململكة املغربية.
 CIN n°( مروان  الشالوي  السيد 
FA189878( عنوانه)ا( رقم 2، طريق 
ورطاس تجزئة الحسنية حي املقاومة 

63322 بركان اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CIN n°( يوسف  طالبي  السيد 
FA172262( عنوانه)ا( رقم 84، زنقة 
تالسينت حي فلس4ين 63322 بركان 

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   32 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 294/2022.
527I

FUTURE CONSEIL

SERVICE RAPIDE ERRABII
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة يوسف بن تاشفين ال4ابق 

األول ، 26122، برشيد املغرب
 SERVICE RAPIDE ERRABII

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 165، 

متجر شارع قباء تجزئة الربيع - 

26122 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE RAPIDE ERRABII

صيانة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإصالح املركبات.

شراء وبيع ق4ع أيار السيارات..

 ،165  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الربيع  تجزئة  قباء  شارع  متجر 

26122 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : األنصاري  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مممد األنصاري عنوانه)ا( 

الربيع  تجزئة   2 الرقم   12 الزنقة 

26122 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مممد األنصاري عنوانه)ا( 

الربيع  تجزئة   2 الرقم   12 الزنقة 

26122 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   12 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 787.

528I

SANSOUM SERVICES

 INSTITUT AMBASSADEUR
PRO PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

SANSOUM SERVICES
 12AV AKID ALLAM

 CASABLANCA ، 20500،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUT AMBASSADEUR PRO
PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف الدار 
البيضاء - 22562 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353149

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي  شارع  اورير  ايت  زنقة   23»
يوسف الدار البيضاء - 22562 الدار 
سيدي  »تجزئة  إلى  املغرب«  البيضاء 
عبد القادر شارع طاح رقم 725 عين 
24582 الدار  الشق الدار البيضاء - 

البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834272.

529I

YOUNESS BENMOUSSA

NARAGRI
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
NARAGRI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ايت 

بوعزة بن سعد مقا6 ال4لبة تيفلت 
15422 تيفلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.929

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 أشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 NAVARRE تغيير تسمية الشركة من

NARAGRI الى TRANS
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل  من:  اإلجتماعي  الهدف  تغيير 
انتاج  الى:  الغير  لحساب  األشخاص 
استغالل  الخضراء/  املالجئ  وبيع 
النباتات/  وإنتاج  لالأراس  مشتل 
تثبيت  و  الزراعية  املعدات  تسويق 

األلواح الشمسية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظا6 األسا�سي ومالءمته
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

NARAGRI SARL تسمية الشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
انتاج   : للشركة  اإلجتماعي  الهدف 
استغالل  الخضراء/  املالجئ  وبيع 
النباتات/  وإنتاج  لالأراس  مشتل 
تثبيت  و  الزراعية  املعدات  تسويق 

األلواح الشمسية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 462.
532I

فيكاميد

MK SMART
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال4ابق األول رقم 1 

، 93222، ت4وان املغرب
MK SMART شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

طلحة، شارع دوعيل الخزاعي رقم 
53 ت4وان ت4وان 93222 ت4وان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART

أرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

لواز6 اإلعالميات واملراقبة عن بعد.

عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 

رقم  الخزاعي  دوعيل  شارع  طلحة، 

ت4وان   93222 ت4وان  ت4وان   53

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : الخشين  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخشين  مممد  السيد 

شارع هارون الرشيد رقم 96 93222 

ت4وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الخشين  مممد  السيد 

شارع هارون الرشيد رقم 96 93222 

ت4وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1727.

531I
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GHAZIR COMPTA PRO

BATIMENT ROUGE BTP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BATIMENT ROUGE BTP شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار باملجاد رقم 95 ال4ابق االول 
مكتب رقم 3 طريق اسفي كم 5 - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92573

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( مممد منصف 
من  اجتماعية  حصة   22.222 غندف 
السيد  لفائدة  حصة   22.222 غصل 
)ة( عبد الرزاق بنمان بتاريخ 28 يناير 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 134552.
532I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, )COTE MIZANE ATLAS( ،
30000، FES MAROC

 FIDUCIAIRE NASR EDDINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 11، 
القيسارية املركزية، زنقة مممد 
الحياني، شارع مممد الخامس - 

32222 فاس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19125

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تغيير  تم   2222 يونيو   17 في  املؤرخ 
في  »مقاولة  من  الشركة  نشاط 
»مماسب  إلى  املحاسباتية«  األعمال 

معتمد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3369/2022.
533I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

باليا ماخيكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
باليا ماخيكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سونية 

شارع مو�سى ابن نصير املضيق - 
93522 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
باليا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماخيكا.
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سونية شارع مو�سى ابن نصير املضيق 
- 93522 املضيق املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد السال6 الزعيري : 522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الزعيري  مممد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الزعيري  السال6  عبد  السيد 
كدية  بيتش  كولف  عنوانه)ا( 
مرتيل   41 فيال   1 زنقة  السكيريج 

93522 مرتيل املغرب.
عنوانه)ا(  الزعيري  مممد  السيد 

اسبانيا 93522 اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزعيري  السال6  عبد  السيد 
كدية  بيتش  كولف  عنوانه)ا( 
مرتيل   41 فيال   1 زنقة  السكيريج 

93522 مرتيل املغرب
عنوانه)ا(  الزعيري  مممد  السيد 

اسبانيا 93522 اسبانيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 14725.
534I

fiduciairehakimi

KM TPTS ك م تبتس
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairehakimi
84.شارع مممد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 62222، وجدة 

املغرب
KM TPTS ك 6 تبتس شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسجد 

سمارة 1 رقم 4 حي السمارة - 
62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

TPTS ك 6 تبتس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين لحساب الغير.
مسجد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سمارة 1 رقم 4 حي السمارة - 62222 

وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : مممد  خلفاوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مممد  خلفاوي  السيد 
وجدة   62222 السبتي  ال4اهر  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مممد  خلفاوي  السيد 
 62222 السبتي  ال4اهر  شارع   28

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1142.
535I

LH COMPTA SARL

AFOPES SARL
إعالن متعدد القرارات

LH COMPTA SARL
 N°11 AV. AL QODS HAY

 NAHDA ، 90000، TANGER
MAROC

AFOPES SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 67 

شارع ولي العهد - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8243

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصص  من  حصة   522 تفويت 

السيدة وكريم ف4يمة لفائد الشريك 

بثمن  ناصيرمص4فى  السيد  الجديد 

البائعة  اخذته  الذي  درهم   52222

من املشتري في نفس اليو6

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تميين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

الذي  املال:  رغس   -  7 رقم  بند 

رغس  تمديد  تم  مايلي:  على  ينص 

سبعمائة  مبلغ  في  الشركة  املال 

إلى  مقسمة   ، درهم(   722222( غلف 

بمائة  حصة   )7222( آالف  سبعة 

للحصة موزعة على  - درهم(   ،  122(

السيد   * التالي:  النمو  على  الشركاء 

وخمسون  غلف  واكريم:  إبراهيم 

فاطمة  السيدة   *  1،050 حصة 

 2322 حصة  وثالثمائة  الفان  وكريم 

غلف   : واكريم  خالد  السيد   * حصة 

السيد   *  1،050 حصة  وخمسون 

هشا6 واكريم : غلف وخمسون حصة 

1،050 * السيد رضوان واكريم : غلف 

السيد   *  1،050 حصة  وخمسون 

حصة  خمسمائة   : ناصر  مص4فى 

522 يعني في املجموع 7.222حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8194.

536I

LE PREMIER CONSEIL

OASIS TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

OASIS TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 12 عمارة شيشاوة كاز طريق 

اسفي - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61967

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

حل  تقرر   2222 ماي   27 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   OASIS TECHNOLOGIE
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 

 12 رقم  املكتب  اإلجتماعي  مقرها 

 - اسفي  طريق  كاز  شيشاوة  عمارة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

تراجع العائدات وحدة املنافسة.

املكتب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طريق  كاز  شيشاوة  عمارة   12 رقم 

اسفي - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

و  العسالي  يونس  السيد)ة( 
رقم292   1 صوكوما  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   42222 اسكجور 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138346.

537I

LE PREMIER CONSEIL

ORIA CARS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ORIA CARS شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 5 

عمارة الخليل شارع الحسن الثاني - 

42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

حل  تقرر   2221 دجنبر   21 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   ORIA CARS

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

وعنوان  درهم   522.222 رغسمالها 

عمارة   5 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

الخليل شارع الحسن الثاني - 42222 

ل*تراجع  نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات وحدة املنافسة.

و عين:

السيد)ة( يونس سري و عنوانه)ا( 

العمارة   172 لكاريل  سعادة  تجزئة 

مراكش   42222  13 رقم  ب  حرف   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 5 رقم  وفي   2221 دجنبر   21 بتاريخ 

 - الثاني  الحسن  الخليل شارع  عمارة 

42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 134226.

538I

fidumav

LA MAROCAINE DES ASP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidumav
 av hassan 1er lot 9 juillet imm

 114 n°1.1etage temara temara،
12000، temara maroc

 LA MAROCAINE DES ASP
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة رقم 

4, ال4ابق االول إقامة قادر مرس 
الخير تمارة - 12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROCAINE DES ASP
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء وتقديم الخدمات.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 4, ال4ابق االول إقامة قادر مرس 

الخير تمارة - 12222 تمارة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة والي علمي فدوى : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة والي علمي فدوى عنوانه)ا( 
الهرهورة  الرمادية  الصخور   19 رقم 

تمارة 12222 الهرهورة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة والي علمي فدوى عنوانه)ا( 
الهرهورة  الرمادية  الصخور   19 رقم 

تمارة 12222 الهرهورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم -.
539I

FIDINO CONSEIL

 ONE GOAL MANAGEMENT
AFRIKA

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

 ONE GOAL MANAGEMENT
AFRIKA شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم ١١ 
شارع عزيز بالل معاريف - 22222 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.326235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
 ONE GOAL MANAGEMENT
مسؤولية  ذات  شركة   AFRIKA
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
وعنوان  درهم   12.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم ١١ شارع عزيز 
بالل معاريف - 22222 الدار البيضاء 
اململكة املغربية نتيجة لقرار الشريك 

الوحيد.
و عين:

و  الزحتي  مممد  السيد)ة( 
بروكسل   1222 بلجيكا  عنوانه)ا( 

بلجيكا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ١١ رقم  وفي   2222 يوليو   21 بتاريخ 
 22222  - معاريف  بالل  عزيز  شارع 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834283.
542I

كرور عبد الرحمان

STE BELCHNAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

كرور عبد الرحمان
24 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24352، سيدي بنور املغرب

STE BELCHNAN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عواج دوار الشنانفة كدية بني دأوغ 

اوالد عمران سيدي بنور 24352 
سيدي بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3119
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 أشت   28 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( منيار 

عبد الحليم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 366.
541I

 مماسب معتمد.مركز اعمال و توطين 

E-COMPTABILITE SARL

PRIMACAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مماسب معتمد.مركز اعمال 
E-COMPTABILITE SARL وتوطين

حي مباركة .مجموعة 8. رقم 
5.ال4ابق 1.القدس .البرنو�سي. 

الدارالبيضاء ، 22625، 
الدارالبيضاء املغرب

PRIMACAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
مباركة، مجموعة 8 رقم 5، ال4ابق 

األول سيدي البرنو�سي الدار 
البيضاء - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.527479

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
PRIMACAR مبلغ رغسمالها 122.222 
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ال4ابق   ،5 رقم   8 مجموعة  مباركة، 
األول سيدي البرنو�سي الدار البيضاء 
- 22622 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
ال4ابق   ،5 رقم   8 مجموعة  مباركة، 
األول سيدي البرنو�سي الدار البيضاء 

- 22622 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  طالبي  غسامة  السيد)ة( 
عبد  موالي  األمير  شارع   4 عنوانه)ا( 
 26252 غحمد  ابن  القصبة  حي  هللا 
س4ات املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834199.

542I

FIDUCIAIRE NOOR

LIVRILIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

LIVRILIA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم92 
بلوك Aزنقة وارقزيز حي املسيرة 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 مارس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVRILIA SARL AU

التوصيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السريع ألي نوع من ال4رود.
رقم92   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة  حي  وارقزيز  Aزنقة  بلوك 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الفتاح  عبد  سفيان  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح  عبد  سفيان  السيد 
حي  الحكونية  زنقة   152 عنوانه)ا( 

اقبال 25222 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح  عبد  سفيان  السيد 
حي  الحكونية  152زنقة  عنوانه)ا( 

اقبال 25222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 338.

543I
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ARENA BUSINESS

CHEZ MAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARENA BUSINESS
 IMM 38 AV IDRISS LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc

CHEZ MAX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 39 
شارع اللة الياقوت ال4ابق االول 

شقة رقم 1 - 22252 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAX
أرض الشركة بإيجاز : • م4عم 

• تقديم ال4عا6؛
• التمضير للتسليم.

• بيع اآليس كريم.
• توصيل ؛.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
39 شارع اللة الياقوت ال4ابق االول 
الدارالبيضاء   22252  -  1 رقم  شقة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 DERRIEN MAXENCE السيد 
بقيمة  حصة   YVES EMILE : 512

122 درهم للحصة .
 DERRIEN BRUNO السيد 
 122 بقيمة  حصة   SERGE : 492

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 DERRIEN MAXENCE السيد 
 WARANG عنوانه)ا(   YVES EMILE
 SERERE 22222 MBOUR

.SENEGAL
 DERRIEN BRUNO السيد 
 WARANG عنوانه)ا(   SERGE
 SERERE 22222 MBOUR

.SENEGAL
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 DERRIEN MAXENCE السيد 
 WARANG عنوانه)ا(   YVES EMILE
 SERERE 22222 MBOUR

SENEGAL
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 831954.
544I

YOU-TAG CONSULTING

الشكاكة بياس أوطو
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOU-TAG CONSULTING
 Résidence Latifa, 1er Etage

 Bureau N°3, 14 Rue de
 Lucerne Quartier Des

 Hôpitaux- Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

الشكاكة بياس غوطو شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

غحمد التوكي ال4ابق الثاني الشقة 
رقم -12 الدار البيضاء - 22282 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الشكاكة بياس غوطو .
  : أرض الشركة بإيجاز

الغرض من الشركة هو باألصالة عن 
غخرى،  غطراف  عن  وبالنيابة  نفسها 
في  اعتباريين،  غو  طبيعيين  غشخاص 

املغرب وفي الخارج:
 • شراء وبيع وتوزيع جميع ق4ع 
أيار السيارات ومستلزماتها من منشأ 

السيارات وجميع غنواع املركبات.
 • التجارة العامة.

 • غداء جميع الخدمات املتعلقة 
بشكل مباشر غو أير مباشر باألنش4ة 

املذكورة غعاله.
معامالت  غي  غعم،  وبشكل   
صناعية غو تجارية غو مالية غو غوراق 
مالية غو عقارية تتعلق بشكل مباشر 
غو أير مباشر بغرض الشركة غو من 
نشاط  توسيع  تسهل  غن  املحتمل 

الشركة غو ت4ويره.
شارع   :  : االجتماعي  املقر  .عنوان 
الشقة  الثاني  ال4ابق  التوكي  غحمد 
 22282  - البيضاء  الدار   12- رقم 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز الفائدة : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفائدة  العزيز  عبد  السيد 
الهدى  إقامة    )عنوانه)ا
رقم   29 عمارة  بوزيان  مممد  شارع 

18 22662 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفائدة  العزيز  عبد  السيد 
الهدى  إقامة    )عنوانه)ا

رقم   29 عمارة  بوزيان  مممد  شارع 
18 22662 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834122.
545I

IB PARTNERS

INDUSELEC
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

22452، الدار البيضاء املغرب
INDUSELEC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 88 شارع 
شارع شفشاوني 122 كم 11.52 

عين السبع - 24522 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79275
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وافق الشريك الوحيد على عملية بيع 
اململولكة من طرف  جميع الحصص 
لعقد  وفقا  مضاريف  مممد  السيد 
تمقيقا   .21/7/2022 في  املبر6  البيع 
لهذه الغاية ، غصبمت الشركة شركة 
شريك  ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة رغس مال  الوحيد  الشريك  قرر 
من  درهم  مليون   19 بمبلغ  الشركة 
حصة  غلف   192 استمداث  خالل 

جديدة بقيمة 122 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  مال  رغس  زيادة  تمت 
19 مليون درهم من خالل استمداث 
 122 192 غلف حصة جديدة بقيمة 

درهم
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على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
جميع  بيع  عملية  تمت  مايلي: 
طرف  من  اململولكة  الحصص 
السيد  إلى  مضاريف  مممد  السيد 
البيع  لعقد  وفقا  بوبكرمضاريف 
لهذه  تمقيقا   .21/7/2022 في  املبر6 
الغاية ، غصبمت الشركة شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات شريك وحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834152.
546I

CONSULTING FINANCE TNG SARL

مالغا فيأبي كاغ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONSULTING FINANCE TNG
SARL

 RUE TARAUDANTE, COMPLEXE
 ABRAJ TANJA ,BLOC 6 BUREAU

 N° 13 BIS TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

مالغا فيأبي كاغ شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32،إقامة 

يامنة شارع موالي يوسف ابن 
تاشفين ال4ابق األر�سي رقم 17 
طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79277
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مشتاك  طاهر  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   5.222 طرد 
غصل 5.222 حصة لفائدة السيد )ة( 
 21 بتاريخ  دافيس  غن4وني  فريدريك 

يوليو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   22 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 8216.
547I

STE FICOGEMISS

STE FERARE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 ال4ابق السفلي حي با6، 33252، 

ميسور املغرب
STE FERARE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكلي 
الجنوبي - 33252 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERARE
االشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة والبناء
تدبير املستغالت الفالحية

الغرس 
: حي اكلي  عنوان املقر االجتماعي 

الجنوبي - 33252 ميسور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كريم السبع : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السبع عنوانه)ا( حي  السيد كريم 
اكلي الجنوبي 33252 ميسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السبع عنوانه)ا( حي  السيد كريم 
اكلي الجنوبي 33252 ميسور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 482.

548I

«SERRAJ OBBG»

«SERRAJ OBBG»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

«SERRAJ OBBG»
 Résidence ‘Manzeh Mazagan’,

 rue n°6, immeuble ‘J’, 2ème
 étage, appart. N°69, . El Jadida،

24222، الجديدة املغرب
«SERRAJ OBBG« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

منزه مزكان، الزنقة رقم 6، عمارة 
‹J‹، ال4ابق الثاني، الشقة رقم 69، 
الجديدة. - 24222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19729

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«SERRAJ OBBG»
أرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 
املباني  غنواع  جميع  بناء   - العقاري. 
إستغالل   - املختلفة.  لإلستعماالت 

العمارات للكراء غو أير ذلك..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة   ،6 رقم  الزنقة  مزكان،  منزه 
 ،69 رقم  الشقة  الثاني،  ال4ابق   ،’J’

الجديدة. - 24222 الجديدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52  : بوزمل4ا  وليد  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 Brice GOGUET : 52 السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزمل4ا  وليد  السيد 
 ،6 رقم  الزنقة  مزكان،  منزه  إقامة 
عمارة ’J’، ال4ابق الثاني، الشقة رقم 

69، 24222 الجديدة املغرب.
السيد Brice GOGUET عنوانه)ا( 
بياريتز   64222 شارع مارشال فوش، 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزمل4ا  وليد  السيد 
 ،6 رقم  الزنقة  مزكان،  منزه  إقامة 
عمارة ’J’، ال4ابق الثاني، الشقة رقم 

69، 24222 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 24 أشت 

2222 تمت رقم 29128.

549I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

ORIZ NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

ORIZ NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ازوركة 
سوق الخميس دادس تنغير - 4522 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 شتنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ORIZ  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NEGOCE
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
تصدير   - املختلفة  واألشغال  البناء 

واستيراد .
ازوركة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4522  - سوق الخميس دادس تنغير 

تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : رقية  نعيم  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 : جمال  الحاج  حدو  ايت  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رقية  نعيم  السيدة 
تنغير  دادس  الخميس  سوق  ازوركة 

45222 تنغير املغرب.
جمال  الحاج  حدو  ايت  السيد 
عمارة  االحسان  اقامة   26 عنوانه)ا( 
مراكش   42212 مراكش  مبروكة   42

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رقية  نعيم  السيدة 
تنغير  دادس  الخميس  سوق  ازوركة 

45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2221 تمت رقم 1191.
552I

FOUZMEDIA

DOMAINE AFRIQUIA
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DOMAINE AFRIQUIA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
 - - E 38 سيد ق4ب إقامة الصدق

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32287

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 21 أشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتماعية  حصة   122 تفويت  مايلي: 
التيجاني  الرداحي  السيد  ملكية  في 
السيد  لفائدة  حسن  ثالث  والسيد 
شريك  اصبح  الذي  رضوان  هاللي 

وحيد
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة السيد الرداحي 
وتعيين  التسيير  مهمة  من  التيجاني 
وحيد  مسير  رضوان  هاللي  السيد 

للشركة ملدة أير ممدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-3 رقم  بند 
اجتماعية  حصة   122 تفويت  مايلي: 
التيجاني  الرداحي  السيد  ملكية  في 
السيد  لفائدة  حسن  ثالث  والسيد 
شريك  اصبح  الذي  رضوان  هاللي 

وحيد
بند رقم 16-7-6: الذي ينص على 
مايلي: قبول استقالة السيد الرداحي 
وتعيين  التسيير  مهمة  من  التيجاني 
وحيد  مسير  رضوان  هاللي  السيد 

للشركة ملدة أير ممدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256454.
551I

FOUZMEDIA

K&K DENTAL LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
K&K DENTAL LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
عمر غبو بكر الصديق وجميل صدقي 

الزوهاوي وعمر ابن العاص بلوك 
غ مكتب رقم 24 ال4ابق الثالث - 

14222 القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K&K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENTAL LAB
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسويق لواز6 األسنان ال4بية.
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
عمر غبو بكر الصديق وجميل صدقي 
بلوك  العاص  ابن  وعمر  الزوهاوي 
 - الثالث  ال4ابق   24 رقم  مكتب  غ 

14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كريمة  مبشور  السيدة 
جرف   --  21 الزنقة  املركز  تجزئة 

امللحة املغرب.
العمراني  الزربوح  كمال  السيد 
عنوانه)ا( غزهرون 1 رقم 265 14222 

القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كريمة  مبشور  السيدة 
جرف   --  21 الزنقة  املركز  تجزئة 

امللحة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.
552I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

FOTIS FORAGE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

FOTIS FORAGE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي البور ايت 
يميى قلعة امكونة تنغير - 45222 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOTIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FORAGE
أرض الشركة بإيجاز : حفر األبار
مقاولة البناء واألشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : البور ايت 
 45222  - تنغير  امكونة  قلعة  يميى 

تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : هللا  عبد  بادو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  بادو  السيد 
تنغير  امكونة  قلعة  يميى  ايت  البور 

45222 تنغير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عبد  بادو  السيد 
تنغير  امكونة  قلعة  يميى  ايت  البور 

45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 137.
553I

FOUZMEDIA

BROW NAIL ART
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BROW NAIL ART شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

املتنبي مكتب 12 - 14222 القني4رة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BROW : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NAIL ART
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للحالقة والتجميل .
26 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
املتنبي مكتب 12 - 14222 القني4رة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  خياطي  السيدة 
عنوانه)ا( قصبة مهدية غ الرقم 824 

سكتور 1 14222 القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  خياطي  السيدة 
عنوانه)ا( قصبة مهدية غ الرقم 824 

سكتور 1 14222 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 26 يونيو 

2222 تمت رقم -.
554I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

AIT NACHITE TRAVAIL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

AIT NACHITE TRAVAIL شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي البور 

ايت ايميى 22 قلعة امكونة تنغير - 
45222 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NACHITE TRAVAIL
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء واالشغال املختلفة وال4رقات.
البور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تنغير  امكونة  قلعة   22 ايميى  ايت 

45222 تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : الحسين  نشيط  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحسين  نشيط  السيد 
امكونة  قلعة   22 ايميى  ايت  البور 

تنغير 45222 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسين  نشيط  السيد 
امكونة  قلعة   22 ايميى  ايت  البور 

تنغير 45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 68.
555I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

KHAIRAT MGOUNA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب
KHAIRAT MGOUNA شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 
حي الصناعي قلعة امكونة تنغير - 

45222 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAIRAT MGOUNA
: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 
نقل   - الزيتون  طاحونة   - الغدائية 

البضائع.
 42 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تنغير  امكونة  قلعة  الصناعي  حي 

45222 تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : داود  احسيني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  داود  احسيني  السيد 
 45222 تنغير  امكونة  قلعة  تنصغار 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  داود  احسيني  السيد 
 45222 تنغير  امكونة  قلعة  تنصغار 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 67.
556I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TFO ASTUCES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
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تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب
TFO ASTUCES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
قلعة امكونة تنغير - 45222 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TFO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASTUCES
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء   - والكهربائية  التواصل 
و  تصدير   - املختلفة  واألشغال 

استيراد.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 45222 النهضة قلعة امكونة تنغير - 

تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : مص4فى  ترحبي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ترحبي مص4فى عنوانه)ا(  السيد 
 45222 ايت يول قلعة امكونة تنغير 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ترحبي مص4فى عنوانه)ا(  السيد 
 45222 ايت يول قلعة امكونة تنغير 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 69.
557I

advanced finance corporate

SCAN PLUS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc

SCAN PLUS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موندارونا 
836 ال4ابق 4 شقة رقم 8 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23529

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2219 غبريل   21 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
4 شقة رقم  836 ال4ابق  »موندارونا 
املغرب«  الدارالبيضاء   22222  -  8
شارع  سانتر  بارك  كمال  »مشروع  إلى 
 -  21 رفم  شقة  غ  عمارة  الزرق4وني 

22832 املحمدية املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 23 غبريل 

2219 تمت رقم 622.
558I

jamal ait hommad

سوميبن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
سوميبن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 

الكائن بحي السالوي رقم 33 بلوك 
مص4فى سيدي قاسم 16222 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوميبن.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االشغال املختلفة.
ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك   33 رقم  السالوي  بحي  الكائن 
 16222 قاسم  سيدي  مص4فى 

سيدي قاسم املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 512  : عليوي  الفتاح  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد كمال بنفودة : 492 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عليوي  الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الياسمين بلوك س رقم 

325 16222 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا(  بنفودة  كمال  السيد 
 16222 تكنة  مسعود  ايت  دوار 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عليوي  الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الياسمين بلوك س رقم 

325 16222 سيدي قاسم املغرب
عنوانه)ا(  بنفودة  كمال  السيد 
 16222 تكنة  مسعود  ايت  دوار 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تمت رقم -.

559I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

MGOUNA SERVICES
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب
MGOUNA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
موالي عبد املالك ايت يميى قلعة 

امكونة تنغير - 45222 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MGOUNA SERVICES
تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األموال
مقاولة التوزيع.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قلعة  يميى  ايت  املالك  عبد  موالي 
امكونة تنغير - 45222 تنغير املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:
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: العزيز  ال4الب عبد  ايت   السيد 
322 حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  ال4الب  ايت  السيد 
امكونة  قلعة  تريكيوت  عنوانه)ا( 

45222 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  ال4الب  ايت  السيد 
امكونة  قلعة  تريكيوت  عنوانه)ا( 

45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 246.
562I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TAMONT GAZ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

TAMONT GAZ شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي قلعة امكونة - 45222 
تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMONT GAZ

الغاز  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
بنصف الجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعي قلعة امكونة - 45222 تنغير 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اخزو مممد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مممد  اخزو  السيد 
مكونة  قلعة  النهضة  حي  ب  بلوك 

45222 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مممد  اخزو  السيد 
مكونة  قلعة  النهضة  حي  ب  بلوك 

45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 252.
561I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

AIT BRAHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

AIT BRAHIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز سوق 
الخميس دادس تنغير - 45252 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAHIM
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

صيانة كهربائية 
و البناء واألشغال املختلفة

ال4اقة  لوحات  وتركيب  بيع 
الشمسية.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سوق الخميس دادس تنغير - 45252 

تنغير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : ابراهيم  تبرامت  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد تبرامت عبد الل4يف : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابراهيم  تبرامت  السيد 
دوار ايت قا�سي غعلي سوق الخميس 

دادس 45252 تنغير املغرب.
الل4يف  عبد  تبرامت  السيد 
عنوانه)ا( دوار ايت قا�سي غعلي سوق 
الخميس دادس 45252 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  تبرامت  السيد 
دوار ايت قا�سي غعلي سوق الخميس 

دادس 45222 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 268.
562I

FIDUNION-MAROC

QUALIMAG
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

QUALIMAG »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 142 
تجزئة ياسمينة - 22622 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15239

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد ماثيو لويك جون كلود 
 46 غصل  من  حصة   46 ل  كوكون 
 BUREAU الشركة  لفائدة  حصة 
 VERITAS INTERNATIONAL SAS

بتاريخ 28 يوليو 2222
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة املسير ماثيو لويك جون كلود 

كوكون 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1584.

563I

FAIR VALUE

HYDRO PATH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAIR VALUE
34 شارع طرابلس ال4ابق االول رقم 

2 ، 2222، الدار البيضاء املغرب
HYDRO PATH شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني. مكتب 15 و 16. الدار 

البيضاء الدار البيضاء. 2222 الدار 
البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

549377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRO PATH

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التصميم واالستشارات.

عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 

الدار   .16 و   15 مكتب  الزرق4وني. 

2222 الدار  البيضاء الدار البيضاء. 

البيضاء. املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 

عنوانه)ا( تون�سي 1222 تونس تونس.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 

الزرق4وني.  شارع   46 عنوانه)ا( 

مكتب 15 و 16. الدار البيضاء 2222 

الدار البيضاء. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.

564I

FAIR VALUE

DIGICOMLAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAIR VALUE
34 شارع طرابلس ال4ابق االول رقم 

2 ، 2222، الدار البيضاء املغرب
DIGICOMLAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني. مكتب 15 و 16. الدار 

البيضاء الدار البيضاء. 2222 الدار 
البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGICOMLAB
وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
الدار   .16 و   15 مكتب  الزرق4وني. 
2222 الدار  البيضاء الدار البيضاء. 

البيضاء. املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1  : زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   99  : هيثم  فريوي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
بقيمة   122  : السيد فريوي هيثم 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 
عنوانه)ا( تون�سي 1222 تونس تونس.

عنوانه)ا(  هيثم  فريوي  السيد 
تون�سي 1222 تونس تونس.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

زيد  مممد  كميشة  بن  السيد 
الزرق4وني.  شارع   46 عنوانه)ا( 
مكتب 15 و 16. الدار البيضاء 2222 

الدار البيضاء. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.

565I

BT CONSEIL

 NATURAL BIOLIFE
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 NATURAL BIOLIFE
PRODUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
ساريا بن زونيم 3 شقة 3 نخيل - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 NATURAL BIOLIFE  : تسميتها 

. PRODUCTION
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

املنتجات شبه الصيدالنية
- الدعم والتدريب.

عنوان املقر االجتماعي : 12 شارع 
 - نخيل   3 شقة   3 زونيم  بن  ساريا 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 322  : حميمدي  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 322  : بومخ4اف  منية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نزهة حميمدي عنوانه)ا( 
حي  ميموزا  اقامة   9 شقة   9 عمارة 
الفتح ح ي 6 22222 الرباط املغرب.

بومخ4اف  منية  السيدة 
اقامة   2 الشقة   7 غ  عمارة  عنوانه)ا( 

بن سينا 22222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نزهة حميمدي عنوانه)ا( 
حي  ميموزا  اقامة   9 شقة   9 عمارة 

الفتح ح ي 6 22222 الرباط املغرب
بومخ4اف  منية  السيدة 
اقامة   2 الشقة   7 غ  عمارة  عنوانه)ا( 

بن سينا 22222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832258.

566I

FAIR VALUE

WMCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAIR VALUE
34 شارع طرابلس ال4ابق االول رقم 

2 ، 2222، الدار البيضاء املغرب
WMCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني. مكتب 15 و 16. الدار 

البيضاء الدار البيضاء. 22222 الدار 
البيضاء. املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WMCOM
خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعلومات األخرى.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
الدار   .16 و   15 مكتب  الزرق4وني. 
البيضاء الدار البيضاء. 22222 الدار 

البيضاء. املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة   : السيد غحمد ورتاني 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ورتاني  غحمد  السيد 

تون�سي 1222 تونس تونس.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ورتاني  غحمد  السيد 

تون�سي 1222 تونس تونس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.
567I

FIDUCIAIRE NOOR

 B.T 2S IMMOBILIER SARL
AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 B.T 2S IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ملصلى 
لقديمة درب اسعيد ال4ابق السفلي 

- 25352 وادي ز6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.T 2S : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER SARL AU
تشييد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املباني.
عنوان املقر االجتماعي : حي ملصلى 
لقديمة درب اسعيد ال4ابق السفلي 

- 25352 وادي ز6 املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : التباعي  بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التباعي  بوعزة  السيد 
اوالد  الديك  اوالد  اوالد منصور  دوار 
ز6  وادي   25352 السماعلة  عي�سى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التباعي  بوعزة  السيد 
اوالد  الديك  اوالد  اوالد منصور  دوار 
ز6  وادي   25352 السماعلة  عي�سى 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 يونيو  االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 

2222 تمت رقم 59.

568I

aice compta

SOCIETE MAROCO- 
 TURQUE DE

RESTAURATION SMTR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 SOCIETE MAROCO-TURQUE 

 DE RESTAURATION SMTR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 ال4ابق 4 الشقة رقم 11 

البيضاء 22222 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCO-TURQUE

.DE RESTAURATION SMTR
أرض الشركة بإيجاز : م4عمة

إستشارات في امل4عمة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلميمة 
 11 رقم  الشقة   4 ال4ابق   653

البيضاء 22222 البيضاء املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   252  : سهيل  نبيل  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : وعي�سى  فيصل  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد سهين كينيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سهيل  نبيل  السيد 
 523239 املتمدة  العربية  اإلمارات 

اإلمارات اإلمارات.
عنوانه)ا(  وعي�سى  فيصل  السيد 
 22322  8 شقة   3 ط  إفني  زنقة   73

البيضاء املغرب .
عنوانه)ا(  كينيد  سهين  السيد 

تركيا 34222 تركيا تركيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وعي�سى  فيصل  السيد 
 22322  8 شقة   3 ط  إفني  زنقة   73

البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833925.
569I

CONCENTUS CONSEIL

ARTS PROGRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,22

 Anik, Quartier El Omariya,
 4ème étage Ain Chock ، 20000،

Casablanca Maroc
ARTS PROGRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 221, زنقة 
مص4فى املعاني, طابق 4, مكتب 19 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552265
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARTS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROGRES
الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 221, زنقة 
مص4فى املعاني, طابق 4, مكتب 19 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 422  : السيد غنس فضيل العلمي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 222  : العلمي  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد السال6 فضيل العلمي 
درهم   122 بقيمة  حصة   222  :

للحصة .
 : العلمي  فضيل  سارة  السيدة 
222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  فضيل  غنس  السيد 
عنوانه)ا( 12 زنقة فارصوفي طابق 5 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  العلمي  فاطمة  السيدة 
الرياض  اقامة  فارسوفي  زنقة   12
الدار   22222  11 شقة   5 طابق 

البيضاء املغرب.
السيد عبد السال6 فضيل العلمي 
عنوانه)ا( 12 زنقة فارصوفي طابق 5 

22222 الدار البيضاء املغرب.
العلمي  فضيل  سارة  السيدة 
طابق  فارصوفي  زنقة   12 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   22222  12 شقة   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  فضيل  غنس  السيد 
عنوانه)ا( 12 زنقة فارصوفي طابق 5 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833833.

572I

EURO ADVISORY

BIO LOCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
BIO LOCAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 شارع 

جنرال امزيان الشقة رقم 2 - 26222 
الناظور اململكة آملغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21767

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCAL
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غو أير دائم ، عضوي غو  زراعي دائم 

تقليدي غو حيواني.
عنوان املقر االجتماعي : 82 شارع 
جنرال امزيان الشقة رقم 2 - 26222 

الناظور اململكة آملغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشا6 ال4البي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : البوعزاتي  هشا6  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال4البي  هشا6  السيد 
الخ4ابي  الكريم  عبد  شارع   132
اململكة  الناظور   65222 العروي 

آملغربية.
السيد هشا6 البوعزاتي عنوانه)ا( 
اململكة  الناظور   65222 تزطوطين 

آملغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ال4البي  هشا6  السيد 
الخ4ابي  الكريم  عبد  شارع   132
اململكة  الناظور   65222 العروي 

آملغربية
السيد هشا6 البوعزاتي عنوانه)ا( 
اململكة  الناظور   65222 تزطوطين 

آملغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 مارس 

2221 تمت رقم 622.
571I

اليك�سي و شركائه

اكينور
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اليك�سي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 85 

ال4ابق 4، رقم 19 ، 22222، 
الدارالبيضاء املغرب

اكينور شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني ال4ابق 2 شقة رقم 6 

46 شارع الزرق4وني ال4ابق 2 شقة 
رقم 6 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.454273
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 شتنبر   18 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
اكينور  الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
شارع   46 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 6 رقم  شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني 
2 شقة  ال4ابق  الزرق4وني  46 شارع 
رقم 6 22222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 -  6 رقم  شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الجناتي  نورالصديق  السيد)ة( 
ابي  شارع  عنوانه)ا(  و  االدري�سي 
فف  مج   77/79 رقم   3 زنقة  رقراق 
االلفة 22222 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2222 تمت رقم 753837.
572I

عزالدين العزوزي خبير قضائي مملف لدى املحاكم 

خبير مماسب مدقق حسابات

شركة تأمينات األمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع مممد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
إيست ويست غوبكو إيموبليي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 
الكندي عمارة سانتا كالرا II ال4ابق 

7 رقم 17 - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121753

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
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مبلغ  إيموبليي  غوبكو  ويست  إيست 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
الكندي  شارع   8 االجتماعي  مقرها 
رقم   7 ال4ابق   II كالرا  سانتا  عمارة 
17 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل : 

انعدا6 اآلفاق الن4الق النشاط .
8 شارع  التصفية ب  و حدد مقر 
ال4ابق   II سانتا كالرا  الكندي عمارة 

7 رقم 17 - 92222 طنجة املغرب.
و عين:

و  الوزاني  مريم  السيد)ة( 
الشيخ  زنقة   ، النزاهة  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   92222  8 رقم  ميارة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256272.
573I

ALM JURIC

HAJ BABOR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALM JURIC SARL-AU
 BD ABDELLAH BEN YASSINE 5

 IMM BELLEDONE 7° ETG N°
2BIS - الدار البيضاء - املغرب

HAJ BABOR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي 2 زنقة الصنوبر 

ال4ابق 4 مكتب 12 - 22222 الدار 
البيضاء - املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري 
552827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

باملميزات التالية
ذات  شركة  الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJ تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

BABOR
عرض الشركة بإيجاز

توزيع مواد البناء
غشغال متعددة والبناء

نقل البضائع وكل غنواع التجارة
الصنوبر  زنقة   2 االجتماعي  املقر 
ال4ابق 4 مكتب 12 – 22222 الدار 

البيضاء - املغرب
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة
 122222  ---- املال  رغس  مبلغ 

درهم مقسمة كالتالي
----- بوشعيب  بابور  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1222  --
للحصة

املسير الوحيد للشركة --- السيد 
الجنسية  مغربي  بوشعيب  بابور 
 BH222797 رقم  الوطنية  ب4اقته 

ممل سكناه املغرب
 -- غنفا  حي   152 املحمدية  مدينة 

28822
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 25256
574I

اليك�سي و شركائه

باتيطريومف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اليك�سي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 85 

ال4ابق 4، رقم 19 ، 22222، 
الدارالبيضاء املغرب

باتي4ريومف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني ال4ابق 2 شقة رقم 6 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.442859

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 دجنبر   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 12.222 باتي4ريومف مبلغ رغسمالها 
 46 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني  شارع 
رقم 6 - 22222 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 -  6 رقم  شقة   2 ال4ابق  الزرق4وني 

22222 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوشنافة  فاطمة  السيد)ة( 
رقم   2 يوسف  بن  تجزئة  عنوانه)ا( 
 28812 علي  بن  مو�سى  سيدي   17
)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
و  الحريري  خليفة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة بن يوسف 2 ال4ابق 
علي  بن  مو�سى  سيدي   17 رقم   1
كمصفي  املغرب  املحمدية   28812

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2222 تمت رقم 828829.
575I

اليك�سي و شركائه

دار بوسيف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اليك�سي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 85 

ال4ابق 4، رقم 19 ، 22222، 
الدارالبيضاء املغرب

دار بوسيف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 28 زنقة 
بابلون - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.433385
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  بوسيف  دار 
 122.222 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
 28 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الدارالبيضاء   22222  - بابلون  زنقة 
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
و  ادلوالي  فاطمة  السيد)ة( 
ابراهيم  بن  مممد  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   22322 الوازيز 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   28 وفي   2222 يوليو   15 بتاريخ 
الدارالبيضاء   22222  - بابلون 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2221 تمت رقم 793665.
576I

VISION AUDIT

2GO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
2GO INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 

اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
م4ول ال4ابق 1 الرقم 3 - 22372 

CASABLANCA املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2GO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST

مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال غو إنشاءات مختلفة.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الروداني  ابراهيم  شارع  الفتح  اقامة 

 22372  -  3 الرقم   1 ال4ابق  م4ول 

CASABLANCA املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 752  : العثماني  حمادي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : وعزيز  ايت  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمادي العثماني عنوانه)ا( 

11 45222 ورزازات  حي الوحدة رقم 

املغرب.

وعزيز  ايت  لحسن  السيد 

لبمر  قصر  نونبر   6 شارع  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   22322  459 رقم   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمادي العثماني عنوانه)ا( 

11 45222 ورزازات  حي الوحدة رقم 

املغرب

وعزيز  ايت  لحسن  السيد 

لبمر  قصر  نونبر   6 شارع  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   22322  459 رقم   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834277.

577I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 AUTO-ECOLE
ALHOURIYATE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
 MARRAKECH ، 40100،
MARRAKECH MAROC

 AUTO-ECOLE ALHOURIYATE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي السعادة 

3 عمارة 19 رقم 2 تامنصورت - 
42222 مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7859
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم   19 عمارة   3 »السعادة  من 
مراكش   42222  - تامنصورت   2
رقم  ن  حرف   7 »ش4ر  إلى  املغرب« 
مراكش   42222  - تامنصورت   32

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 137926.

578I

مكتب املحاسبة

GRN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15222، 

الخميسات املغرب
GRN TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 

الياسمين 2 حي الرياض ص ا ت - 

15222 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GRN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاقير- األشغال املختلفة غو البناء-

املتاجرة.

 99  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - ت  ا  ص  الرياض  حي   2 الياسمين 

15222 الخميسات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : مممد  ك4اية  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مممد  ك4اية  السيد 

2 حي الرياض ص ا ت  99 الياسمين 

15222 الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مممد  ك4اية  السيد 

2 حي الرياض ص ا ت  99 الياسمين 

15222 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم -.

579I

ELFASSI DE CONSEIL ET GESTION

STE ENVMB SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ELFASSI DE CONSEIL ET
GESTION

 9AV DES FAR COTE ATLAS
 BUREAUX IDRISSIA BUR N8
 1ERE ETAGE FES، 30000، FES

MAROC
STE ENVMB SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شارغ 
مممد سالوي فاس - 32222 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE ENVMB SARL الشريك الوحيد
AU مبلغ رغسمالها 12.222,22 درهم 
شارغ   44 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
فاس   32222  - فاس  سالوي  مممد 
التا6 عن  التوقف   : نتيجة ل  املغرب 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 44 شارغ 
فاس   32222  - فاس  سالوي  مممد 

املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  والي  حميد  السيد)ة( 
السفلي ظهر  بنزاكور   81 2 رقم  زنقة 
املغرب  فاس   32222 فاس  الخميس 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 44 شارغ 

مممد سالوي فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3362.
582I
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 Centre des Génies مركز النبغاء املنهي

Professionnel

عمراتي صوليغ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre des مركز النبغاء املنهي
Génies Professionnel

عمارة رقم 118 ال4ابق الثاني رقم 
4 قلعة السراأنة، 4322، قلعة 

السراأنة املغرب
عمراتي صوليغ شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الحاليس جماعة سيدي الح4اب - 
43222 قلعة السراأنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : عمراتي 

صوليغ.
تركيب   : بإيجاز  الشركة  أرض 
االلواح الشمسية واصالحها / مقاول 
في  مقاول   / العمومية  االشغال  في 

تركيب انابيب السقي بالتنقيط .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الح4اب  سيدي  جماعة  الحاليس 

43222 قلعة السراأنة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : العمراتي  العالي  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العمراتي  العالي  عبد  السيد 
جماعة  الحاليس  دوار  عنوانه)ا( 
قلعة   43222 الح4اب  سيدي 

السراأنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العمراتي  العالي  عبد  السيد 
جماعة  الحاليس  دوار  عنوانه)ا( 
قلعة   43222 الح4اب  سيدي 

السراأنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ 28 

أشت 2222 تمت رقم 318/2022.
581I

Auditnaji

lhaouz général auto
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditnaji
 Zaouia kbour chouhada ecole

 smara marrakech ، 40000،
Marrakech املغرب

lhaouz général auto شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 mag 1 et وعنوان مقرها اإلجتماعي
 2 hay souk ait ourir el haouz -

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128259
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 lhaouz : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.général auto
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 l’assistance et dépannage

.automobile au Maroc

 mag 1  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 et 2 hay souk ait ourir el haouz

42222 - مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاجر اإلدري�سي عنوانه)ا( 
رقم   25 عمارة  الراحة  عين  املحاميد 
مراكش   42222 مراكش   21 مج   25

املغرب.
النصيري عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
رقم   25 عمارة  الراحة  عين  املحاميد 
مراكش   42222 مراكش   21 مج   25

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
النصيري عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
رقم   25 عمارة  الراحة  عين  املحاميد 
مراكش   42222 مراكش   21 مج   25

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 25392.
582I

الركيبي

 STE RGAIBI EXCELLENCE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الركيبي
كلميم ، 81222، كلميم املغرب
 STE RGAIBI EXCELLENCE

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 

مجموعة ن شارع السال6 الحي 
الجديد - 82222 طان4ان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2222 يونيو   29 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE RGAIBI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   EXCELLENCE TRAVAUX
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
ن  مجموعة   81 اإلجتماعي  مقرها 
 82222  - شارع السال6 الحي الجديد 
: صعوبات  نتيجة ل  طان4ان املغرب 

مالية.
 81 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحي  السال6  شارع  ن  مجموعة 

الجديد - 82222 طان4ان املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عزيز ركيبي و عنوانه)ا( 
الجديد  الحي  السال6  شارع   81
82222 طان4ان املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  ب4ان4ان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 136/2022.

583I

IBRA MANAGEMENT

VICIA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 25 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
VICIA GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك ب رقم 1135 العيون - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42611
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VICIA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GROUPE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتجارة  العامة  واالشغال  البناء 

العامة واالستيراد والتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوفاق بلوك ب رقم 1135 العيون - 

72222 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمتو اصكا6 : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : اصكا6  ال4يب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اصكا6  حمتو  السيدة 
 72222 469 حي العودة العيون  رقم 

العيون املغرب.

عنوانه)ا(  اصكا6  ال4يب  السيد 

81326 اسا  حي املولى اسماعيل اسا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اصكا6  حمتو  السيد 
 72222 469 حي العودة العيون  رقم 

العيون املغرب

عنوانه)ا(  اصكا6  ال4يب  السيد 

81326 اسا  حي املولى اسماعيل اسا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2479.

584I

كرور عبد الرحمان

 STE INVESTISSEMENT AL
JID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

كرور عبد الرحمان
24 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24352، سيدي بنور املغرب

 STE INVESTISSEMENT AL
JID SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 
السفلي للدار الكائنة بحي البا6 
املجموعة 4 الزنقة 7 رقم 294 

سيدي بنور سيدي بنور 24352 
سيدي بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3219
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 أشت   28 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( منيار 

عبد الحليم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 364.
585I

DETROIT ADVISORY

DETROIT ADVISORY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DETROIT ADVISORY
شارع يوسف إبن تاشفين، زنقة 

رشيد رضا، إقامة الشاوية، ال4ابق 
4، رقم 21 ، 92222، طنجة املغرب

DETROIT ADVISORY شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين، زنقة رشيد 
رضا، إقامة الشاوية، ال4ابق الرابع، 

رقم 21 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DETROIT ADVISORY

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مماسب معتمد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رشيد  زنقة  تاشفين،  ابن  يوسف 

رضا، إقامة الشاوية، ال4ابق الرابع، 

رقم 21 - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : قشي�سي  عصا6  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قشي�سي  عصا6  السيد 

 92222 النرجس  تجزئة   2 البرانص 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قشي�سي  عصا6  السيد 

 92222 النرجس  تجزئة   2 البرانص 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256345.

586I

كرور عبد الرحمان

 STE ABDOTAHA IMMO
DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة

كرور عبد الرحمان
24 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
24352، سيدي بنور املغرب

 STE ABDOTAHA IMMO DIVERS
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ال4ابق 

السفلي للدار الكائنة ب 149 تجزئة 
السليمانية الجزء الثاني سيدي بنور 

سيدي بنور 24352 سيدي بنور 
املغرب.

»مالءمة النظا6 األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3267
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 29 أشت 2222
األسا�سي  النظا6  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

املصادقة على بيع اسهم.
السابق  التسيير  استقالة  قبول   -
و تعيين ادارة و تسيير جديد كما يلي:

عبد الحليم منيار مسيير و الليهيوي 
ان  شري4ة  مسيير،  مساعدة  بثينة 
البنكي توقيعا مزدوجا  التوقيع  يكون 

لهما حثى تصير الشركة ملزمة. 
- تميين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 363.
587I

CABYOUCOM

SEA BERRY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
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SEA BERRY شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هند 
ال4ابف االر�سي رقم 999 سوق 

اربعاء - 14322 سوق اربعاء الغرب 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SEA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERRY
تسيير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واستغالل االرا�سي الفالحية.
هند  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سوق   999 رقم  االر�سي  ال4ابف 
الغرب  اربعاء  سوق   14322  - اربعاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : بوعائشة  اكرنك  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اكرنك بوعائشة عنوانه)ا( 
دوار اوالد حمدان قرية بنعودة سوق 
الغرب  اربعاء  سوق   14322 اربعاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكرنك بوعائشة عنوانه)ا( 
دوار اوالد حمدان قرية بنعودة سوق 
الغرب  اربعاء  سوق   14322 اربعاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2222 أشت   12 بتاريخ 

.361

588I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

SINAFIA TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
SINAFIA TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3412 ر 72 

الرجاء - 14222 القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SINAFIA TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين 
نقل البضائع

النقل املدر�سي.
 3412  : االجتماعي  املقر  عنوان 
القني4رة   14222  - الرجاء   72 ر 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشا6 بوعفية : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : لحسيني  الكبير  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعفية  هشا6  السيد 
 2412 رقم   68 زنقة  الرحمة  حي 

14222 القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  لحسيني  الكبير  السيد 
 14222 السبع  عين  املخاليف 

القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسيني  الكبير  السيد 
 14222 السبع  عين  املخاليف 

القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 92155.

589I

CABYOUCOM

ZAKARIA PERLUXE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
ZAKARIA PERLUXE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

جالل قرية بنعودة سوق اربعاء - 
14322 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAKARIA PERLUXE
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املستخدمين.
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 - اربعاء  سوق  بنعودة  قرية  جالل 

14322 سوق اربعاء الغرب املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : زكرياء  مصيورة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زكرياء  مصيورة  السيد 
مركز لال ميمونة سوق اربعاء 14322 

سوق اربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زكرياء  مصيورة  السيد 
مركز لال ميمونة سوق اربعاء 14322 

سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
بتاريخ 24 ماي 2222 تمت رقم 262.
592I

AC CONSEIL

مبدع بريفي
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكاتب 

اشرف ال4ابق الخامس مكتب رقم 
41 املدينة الجديدة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
مبدع بريفي شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 6 رقم 
71 شارع سان لويس حي السعادة 2 
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ال4ابق االول - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 ماي   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مبدع   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بريفي.

انش4ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الدعم املدر�سي.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي  لويس  سان  شارع   71 رقم   6

 32222  - االول  ال4ابق   2 السعادة 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : السالوي  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السالوي  مممد  السيد 
 B 32222 رقم 18 زنقة اعرار النرجس

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السالوي  مممد  السيد 
 B 32222 رقم 18 زنقة اعرار النرجس

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 2573.

591I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

RKIANOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

RKIANOTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز واد 

افران - 53123 واد افران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RKIANOTRAV

اشغال   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة او البناء

-التجارة.

عنوان املقر االجتماعي : مركز واد 

افران - 53123 واد افران املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة: 1.622.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222  : اسامة  والزين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 8.222  : املص4فى  والزين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسامة  والزين  السيد 

افران  واد   53123 افران  واد  مركز 

املغرب.

السيد والزين املص4فى عنوانه)ا( 

افران  واد   53123 افران  واد  مركز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسامة  والزين  السيد 

واد  مركز   53123 افران  واد  مركز 

افران املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 264.

592I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

EL HAKIMI QOSAY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السال6 بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب

EL HAKIMI QOSAY شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

ب 25 شارع يعقوب املنصور اقامة 

ياسمين مكتب رقم 3 - 14222 

القني4رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحاكمي  منير  )ة(  السيد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عمر 

الحاكمي بتاريخ 26 أشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 62951.

593I

FIDUCIAIRE NOOR

SOUFI ART DECO SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 SOUFI ART DECO SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

السد - 25352 وادي ز6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOUFI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ART DECO SARL AU
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النجارة الخشبية.
17 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

السد - 25352 وادي ز6 املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : الصوفي  امين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين الصوفي عنوانه)ا( 17 

زنقة السد 25352 وادي ز6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد امين الصوفي عنوانه)ا( 17 
زنقة السد 25352 وادي ز6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 يوليو  االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 

2222 تمت رقم 69.
594I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

BOGABOGA-
ELECTROMECANIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
BOGABOGA-

ELECTROMECANIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 تجزئة 
الوفا حد السوالم - 26122 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1615

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 فبراير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( علي �سي 1.222 
 1.222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
ابو  مينة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

املجد بتاريخ 16 فبراير 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   29 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 256/2022.
595I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MIMA PREMIUM FOODS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 MIMA PREMIUM FOODS

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي غكدال 
إقامة سهب الخيل بلوك غ إقامة 7 
ف د رقم 22 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PREMIUM FOODS
تجارة   *  : بإيجاز  الشركة  أرض 
الغذائية  املنتجات  وتصدير  استيراد 

والتجميلية
الغذائية  املنتجات  توزيع   *

ومستمضرات التجميل
عنوان املقر االجتماعي : حي غكدال 
إقامة سهب الخيل بلوك غ إقامة 7 ف 

د رقم 22 - 62222 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : بوطويل  هشا6  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : بوطويل  هشا6  السيد 

بقيمة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوطويل  هشا6  السيد 
وجدة   62222  482 رقم  املحلة  ظهر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوطويل  هشا6  السيد 
وجدة   62222  482 رقم  املحلة  ظهر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 1167.
596I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

BOGA-
ELECTROMECANIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة
 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS
 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
 BOGA-ELECTROMECANIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 تجزئة 
الوفا حد السوالم - 26122 برشيد 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1615

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 فبراير   16 في  املؤرخ 
�سي  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سعيد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 256/2022.
597I

EURODEFI

AFABUS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

AFABUS شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 112 شارع 
النماس النماوي معارف الدار 

البيضاء - 22362 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFABUS
شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تصدير الخدمة.
 112  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع النماس النماوي معارف الدار 
البيضاء  الدار   22362  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 112 السيد نصرة معز عنوانه)ا( 
شارع النماس النماوي معارف الدار 
البيضاء 2222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 112 السيد نصرة معز عنوانه)ا( 
شارع النماس النماوي معارف الدار 
البيضاء 2222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833115.

598I
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SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا للمماسبة

 MALIKABOU
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب سفي جيسترا للمماسبة 
SAFIGESTRA

 N°25 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
 MALIKABOU ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 69 
زنقة املسجد السبت جزولة اسفي - 

46222 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9225

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 أشت   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اإلله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   122 ابومالك 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   522 غصل 
أشت   21 بتاريخ  ابومالك  ياسين 

.2222
اإلله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   422 ابومالك 
السيد  لفائدة  حصة   522 غصل 
أشت   21 بتاريخ  ابومالك  رجاء  )ة( 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   12 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1154.
599I

FENIE BROSSETTE

فيني بروسيت
شركة املساهمة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FENIE BROSSETTE
284 شارع الزرق4وني ، 22242، 

الدار البيضاء املغرب
فيني بروسيت شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي - 284 
شارع الزرق4وني - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.865

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 22242  - الزرق4وني  شارع   284  -  »
دوار   -  « إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
اوالد حادة طريق مديونة واد حصار 
جماعة   -  9 الوطنية  ال4ريق   -
سيدي حجاج 22422 الدار البيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 23126.
622I

EL MARSA CONSEIL

SAHARA GROS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

72222، العيون املغرب
SAHARA GROS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة الرقم 592 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA GROS

تشتغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة سواء في املغرب غو في الخارج :

خدمات  البضائع,  توزيع 

والتصدير  غخرى,االستيراد  شخصية 

والتجارة,تجارة  العامة  والتجارة 

منتجات  في  األسماك,التجارة 

املنتجات  تسويق  البمرية,  املأكوالت 

األسماك  وبيع  السمكية,شراء 

مخلفات  وبيع  بأنواعها,شراء 

وتجميد  حفظ  السمكية,  املنتجات 

استيراد  البمرية,  املأكوالت  منتجات 

املصانع,  وغدوات  اآلالت  وتصدير 

املجمدة  األسماك  وتصدير  استيراد 

وتصنيع  وبيع  شراء  واملحفوظة, 

والكرتون(,  )الصناديق  العبوات 

تنظيف  الصناعي,  التنظيف 

املركبات..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 72222  - العيون   592 الرقم  الراحة 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : الحماد  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : الحماد  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الحماد عنوانه)ا( 
حي تيرت العليا بلوك س زنقة 16 رقم 

127 كلميم 81222 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الحماد عنوانه)ا( 
حي تيرت العليا بلوك س زنقة 16 رقم 

127 كلميم 81222 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2468/2022.

621I

EL MARSA CONSEIL

AMWAJ SAHARA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

72222، العيون املغرب
AMWAJ SAHARA شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي رشيد رقم 25 بلوك غ العيون 
- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMWAJ SAHARA
تشتغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الشركة سواء في املغرب غو في الخارج: 
تقديم  غنش4ة  جميع  تنظيم 
متنقلة  تموين  خدمة  ال4عا6, 
جميع  وإصالح  وبيع  شراء  باملركبة, 
واآليس  واملعجنات  املخابز  معدات 
التنظيم  وامل4اعم,  وامل4ابخ  كريم 
الحفالت  لجميع  املتمركة  والرسو6 
االستقبال  وحفالت  االحتفالية 
الزفاف  حفالت  مثل  والكوكتيالت 
واملؤتمرات  العائلية  واالحتفاالت 
الوطنية  واالحتفاالت  واملؤتمرات 
تقديم  دون  ذلك  إلى  وما   ، والدولية 
الفندق,  أرفة  تأجير  ال4عا6, 
االجتماعية,  واالحتفاالت  االستقبال 
تمقيق جميع عمليات تقديم ال4عا6 
األطباق  ال4هي,تمضير  وخدمات 



عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222)الجريدة الرسمية   15968

واملشروبات  والكعك  والوجبات 
جميع  واستيراد  وبيع  وأيرها,شراء 
بال4عا6  الخاصة  واملعدات  املواد 
ممارسة  والحفالت,  والفنادق 
األنش4ة املتعلقة باملخابز واملعجنات 

والحلويات والقهوة وامل4اعم.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون  غ  بلوك   25 موالي رشيد رقم 

- 72222 العيون املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : بورحيم  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : بورحيم  الحسين  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين بورحيم عنوانه)ا( 
رقم  زنقة  س  بلوك  العليا  تيرت  حي 

127 كلميم 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بورحيم عنوانه)ا( 
رقم  زنقة  س  بلوك  العليا  تيرت  حي 

127 كلميم 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2467/2022.

622I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALMA CASH
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب
ALMA CASH شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر برقم 
185 السال6 2 سيدي سعيد مكناس 

- 52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH

وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تمويل االموال.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سعيد  سيدي   2 السال6   185 برقم 

مكناس - 52252 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : علي  ابن  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ابن علي عنوانه)ا(  السيدة سلمى 

سعيد  سيدي  جداد  ديور   35 رقم 

52252 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابن علي عنوانه)ا(  السيدة سلمى 

سعيد  سيدي  جداد  ديور   35 رقم 

52252 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2918.

623I

AJM FINANCE GROUPE

AJM FINANCE GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AJM FINANCE GROUPE
 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5
 APPRT N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech Maroc
AJM FINANCE GROUPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الجوز د ال4ابق الخامس رقم 51 
شارع ابن سينا نوري غطال�سي حي 

السماللية أيليز مراكش - 42222 
مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89237
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 نونبر   13 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»إقامة الجوز د ال4ابق الخامس رقم 
51 شارع ابن سينا نوري غطال�سي حي 
 42222  - مراكش  أيليز  السماللية 
مروان5  »إقامة  إلى  املغرب«  مراكش 
شقة   2 ال4ابق  الفا�سي  عالل  شارع 
مراكش   42222  - مراكش   14 رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2221 تمت رقم 6827.
624I

O CAPITAL GROUP

EVENCY MOROCCO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

EVENCY MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة 

للشريك الوحيد 
برغسمال 2.522.222.22 درهم

املقر االجتماعي179 محج موالي 
الحسن األول درج ب ال4ابق 

الخامس رقم 17 الدار البيضاء

السجل التجاري 129599 – 
التعريف الجبائي 1222836

استمرار مزاولة نشاط الشركة
للسنة  الحاصل  العجز  بفعل   -
دجنبر   31 بتاريخ  املنتهية  املالية 
2221، غ صبمت الوضعية الصافية 
لذلك  رغسمالها  ربع  من  تقل  للشركة 
وحيدة  شريكة  بصفتها  شركة  قررت 
2222 عد6 تصفية  يونيو   12 بتاريخ 
 EVENCY MOROCCO شركة 
 
ً
واستمرار مزاولة نشاطها وذلك وفقا

القانون  من   86 الفصل  ملقتضيات 
ذات  بالشركات  الخاص   96-5

املسؤولية املحدودة املعدل واملكمل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

14يوليو2222 تمت .831289 رقم
625I

MEDICAL SERVICES COMPANY

 MEDICAL SERVICES
COMPANY

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

MEDICAL SERVICES COMPANY
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

ال4ابق األول رقم 8 ، 22352، 
الدارالبيضاء املغرب

 MEDICAL SERVICES COMPANY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال4ابق 
األول رقم 8 - 22352 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522895

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تغيير  تم   2222 يوليو   13 في  املؤرخ 
وصيانة  إدارة   « من  الشركة  نشاط 

األجهزة ال4بية؛
 استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة 
ومعدات  ال4بية  األجهزة  وبيع 
واملنتجات  األسنان  طب  ومنتجات 
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الصحية بالجملة والتجزئة. 

الكواشف  وتوزيع  استيراد   

لالستخدا6 التشخي�سي في املختبر.

مستمضرات  وتصدير  استيراد   

التجميل.

املواد  جميع  وتصدير  استيراد   

األفكار  جميع  من  واملواد  واملنتجات 

والسلع والخدمات والتمثيل والتجارة 

الوطنية والدولية واالمتياز التجاري.
 شراء وبيع وتوزيع وتمثيل تجاري 

لجميع البنود واملواد.

وتقديم  املشورة  تقديم   

بالق4اع  يتعلق  فيما  الخدمات 

الصيدالني وال4بي.

غي  في  حصة  على  االستمواذ   

سيتم  غو  قائمة  شركة  غو  شركة 

غو  االندماج  طريق  عن  إنشاؤها 

املساهمة في االكتتاب غو بأي طريقة 

غخرى.

املعامالت  جميع  عا6،  وبوجه 

غو  املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 

تتصل  التي  املنقولة  أير  غو  املنقولة 

بصورة مباشرة غو أير مباشرة لغرض 

الشركة غو يمتمل غن تعزز تنميتها غو 

توسيعها. 

وتوزيع  وتصدير  استيراد   •« إلى   «

وصيانة األجهزة ال4بية؛

• إدارة وصيانة األجهزة ال4بية

الحيوي وهندسة  ال4ب  • دراسة 

استئجار  وكذلك  املستشفيات 

األجهزة ال4بية؛

• البيع بالجملة والتجزئة لألجهزة 

طب  ومنتجات  ومعدات  ال4بية 

األسنان واملنتجات الصحية.

الكواشف  وتوزيع  استيراد   •

لالستخدا6 التشخي�سي في املختبر.

مستمضرات  وتصدير  استيراد   •

التجميل.

املواد  جميع  وتصدير  استيراد   •

األفكار  جميع  من  واملواد  واملنتجات 

والسلع والخدمات والتمثيل والتجارة 

الوطنية والدولية واالمتياز التجاري.
• شراء وبيع وتوزيع وتمثيل تجاري 

لجميع األصناف واملواد.

وتقديم  املشورة  تقديم   •
بالق4اع  يتعلق  فيما  الخدمات 

الصيدالني وال4بي.
غي  في  حصة  على  االستمواذ   •
سيتم  غو  قائمة  شركة  غو  شركة 
غو  االندماج  طريق  عن  إنشاؤها 
املساهمة في االكتتاب غو بأي طريقة 

غخرى.
املعامالت  جميع  عا6،  وبوجه 
غو  املالية  غو  التجارية  غو  الصناعية 
تتصل  التي  املنقولة  أير  غو  املنقولة 
بصورة مباشرة غو أير مباشرة لغرض 
الشركة غو يمتمل غن تعزز تنميتها غو 

توسيعها.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834177.
626I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CISNEROS COMPLEXE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

CISNEROS COMPLEXE شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

اكادير، حي الفتيمات، عمارة ا6 
الرو6، ال4ابق األر�سي، رقم 16 - 

73222 الداخلة املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12385

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اديب  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   42.222 تدالوي  حسين 
حصة   42.222 غصل  من  اجتماعية 
 DAKHLA شركة  )ة(  السيد  لفائدة 
يوليو   25 بتاريخ   )FIRST S.a.r.l.(au

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1235.

627I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

IMANIR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع مممد الخامس اقامة 
الرحماني A3 ال4ابق االول وادي ز6 
وادي ز6 املغرب، 25352، وادي ز6 

املغرب
IMANIR شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 A3 مممد الخامس اقامة الرحماني
ال4ابق االول وادي ز6 25352 وادي 

ز6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMANIR
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء 
التجارة 
البستنة

شارع   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
 A3 الرحماني  اقامة  الخامس  مممد 
25352 وادي  ال4ابق االول وادي ز6 

ز6 املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد منير االمني : 1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منير االمني عنوانه)ا( 155 
خريبكة   25222  1 ياسمينة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير االمني عنوانه)ا( 155 
خريبكة   25222  1 ياسمينة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 11 أشت 

2222 تمت رقم 75/2022.

628I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

BRIVIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA maroc

BRIVIA IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الحرية ال4ابق الثالت الشقة 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:



عدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222)الجريدة الرسمية   15970

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRIVIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

للعقار
تأجير املعدات
عمليات اآلالت

غمر  غي عملية ألي   ، غعم  وبشكل 
غو  مباشر  بشكل  يتعلق  نوع  غي  من 
أير مباشر باألشياء املذكورة غعاله غو 

يمتمل غن يعزز تمقيقها..
12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  5 الشقة  الثالت  ال4ابق  الحرية 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي  عبد  شردوخي  السيد 
زنقة  س  بلوك  املزابيين  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22222 بوسكورة   26

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العالي  عبد  شردوخي  السيد 
زنقة  س  بلوك  املزابيين  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   22222 بوسكورة   26

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834125.
629I

FIDUCIAIRE RICH

IHBI HORIZONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

IHBI HORIZONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
زنقة يعقوب املنصور بالريش - 

52422 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IHBI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HORIZONS

أرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

الغدائية

-نقل البضائع

-بيع املواد العلفية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بالريش  املنصور  يعقوب  زنقة   23

52422 الريش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 333  : ابراهيم  الحسان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 333  : باسو  الحسان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 334  : موحى  الحسان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موحى  الحسان  السيد 
رقم 37 زنقة ابن رشد حي 22 أشت 

-الريش – 52422 الريش املغرب.

السيد الحسان ابراهيم عنوانه)ا( 
رقم 37 زنقة ايت مولي حي تاحميدانت 

-الريش 52422 الريش املغرب.

عنوانه)ا(  باسو  الحسان  السيد 
رقم 37 زنقة ابن رشد حي 22 أشت 

-الريش 52422 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  موحى  الحسان  السيد 
رقم 37 زنقة ابن رشد حي 22 أشت 

-الريش 52422 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2222 تمت رقم 379.

612I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAHA TOURS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SAHA TOURS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 1، 
 HAY SALAM شارع احمد الرفاعي

AV MOHAMED FADEL ES-
SAMLALI 73222 الداخلة املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9369
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اديب  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   42.222 تدالوي  حسين 
حصة   42.222 غصل  من  اجتماعية 
 DAKHLA شركة  )ة(  السيد  لفائدة 
يوليو   25 بتاريخ   )FIRST S.a.r.l.(au

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1236.

611I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAND DUNE AUTO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SAND DUNE AUTO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 
1، رقم 22 - 73222 الداخلة املغرب 

.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6353

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اديب  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   42.222 تدالوي  حسين 
حصة   42.222 غصل  من  اجتماعية 
 DAKHLA شركة  )ة(  السيد  لفائدة 
يوليو   25 بتاريخ   )FIRST S.a.r.l.(au

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1237.
612I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ECOLODGE DE LA DUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP 249

، 73000، DAKHLA MAROC
 ECOLODGE DE LA DUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الخالق  عبد  زنقة  الوالء،  شارع   ،46

ال4ريس - 73222 الداخلة املغرب 
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املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOLODGE DE LA DUNE
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري 
األنش4ة السياحية 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  و 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ4ـــة املـذكــــورة 

غعـــــاله.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زنقة  الوالء،  شارع   ،46

ال4ريس - 73222 الداخلة املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 SALABERT Guillaume, السيد 
بقيمة  حصة   Henri, Albert : 822

12 درهم للحصة .
 TOURNIER Alexandre, السيد 
Florian, Jean-Michel : 222 حصة 

بقيمة 12 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SALABERT Guillaume, السيد 
Henri, Albert عنوانه)ا( - - - فرنسا.

 TOURNIER Alexandre, السيد 
 - - Florian, Jean-Michel عنوانه)ا( 

- فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 SALABERT Guillaume, السيد 

Henri, Albert عنوانه)ا( - - - فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 1244.
613I

gagen

gagen
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gagen
24 بلوك 16 حي اوريدة 1 اسفي ، 

46242، آسفي املغرب
gagen شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 69 
زنقة بديع الزمان الهمداني الكدية 

البيضاء آسفي - 46242 آسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52439365

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.gagen : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
لتصنيع املالبس الجاهزة.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم 69 
الكدية  الهمداني  الزمان  بديع  زنقة 
آسفي   46242  - آسفي  البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جوهري  غيوب  السيد 
الرقم 4 بلوك 16 حي اوريدة 1 آسفي 

46242 آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جوهري  غيوب  السيد 
الرقم 4 بلوك 16 حي اوريدة 1 آسفي 

46242 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تمت رقم 12753.
614I

CABINET RAMI EXPERTISE

MORGIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MORGIANE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
19 ، ال4ابق الرابع ، مكاتب موالي 

سليمان ، شارع سانت لويس جانب 
زازا املدينة الجديدة - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORGIANE
غو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وسيط استيراد وتصدير.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكاتب   ، الرابع  ال4ابق   ،  19 رقم 
، شارع سانت لويس  موالي سليمان 
 32222 جانب زازا املدينة الجديدة - 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 ، فرانسيس  جوشيمان  السيد 
 122 بقيمة  حصة   51  : لوك  جان 

درهم للحصة .
 49  : حسناء  فكراوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فرانسيس  جوشيمان  السيد 
طريق   724 عنوانه)ا(  لوك  جان   ،
ال   26482 البيضاء  الفيال  الكاجن 
كولسورلو  ال   26482 كولسورلو 

فرنسا.
السيدة فكراوي حسناء عنوانه)ا( 
خنيفرة  املصلى  حي   64 رقم   7 بلوك 

54222 خنيفرة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فرانسيس  جوشيمان  السيد 
 724 طريق  عنوانه)ا(  لوك  جان   ،
البيضاء26482  الفيال  الكاجن 
ال   26482 فرنسا  كولسورلو  ال 

كولسورلو فرنسا
السيدة فكراوي حسناء عنوانه)ا( 
خنيفرة  املصلى  حي   64 رقم   7 بلوك 

54222 خنيفرة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3356.

615I

OUR EXPERT

COSMETICS BY RIHANA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
COSMETICS BY RIHANA شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لقليعة جماعة مسكالة الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6249

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETICS BY RIHANA

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستمضرات التجميل.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الصويرة  مسكالة  جماعة  لقليعة 

44222 الصويرة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : السراج  غمينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السراج  غمينة  السيدة 

328 ساحة املحيط البرج 1 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السراج  غمينة  السيدة 

328 ساحة املحيط البرج 1 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 يوليو 

2222 تمت رقم 278.

616I

PRESCOF

 CARTHAGE TOLE
INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
 CARTHAGE TOLE INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 81 

زاوية زنقة موالي عبدهللا و مممد 
العمراوي مكتب 5 - 14222 

القني4رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARTHAGE TOLE INDUSTRIE
صنع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األدوات الحديدية.
عنوان املقر االجتماعي : 81 زاوية 
زنقة موالي عبدهللا و مممد العمراوي 

مكتب 5 - 14222 القني4رة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 352  : الربيعي  أسان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 352  : الربيعي  جهان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد خالد الربيعي : 152 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 152  : ل4يفة  سهيل  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الربيعي  أسان  السيد 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  الربيعي  جهان  السيدة 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  الربيعي  خالد  السيد 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب.
عنوانه)ا(  ل4يفة  سهيل  السيدة 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الربيعي  أسان  السيد 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب
عنوانه)ا(  الربيعي  جهان  السيدة 
رامي  بئر  املدكوري  مممد  زنقة   772

الشرقية 14222 القني4رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 92253.
617I

CABINET ASMER CONSULTING

MOUFADDAL AUTO CAR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع املسيرة الخضراء رقم 88 
حي القدس الدريوش ، 62253، 

الدريوش املغرب
 MOUFADDAL AUTO CAR

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة رقم 1 الدريوش - 62253 

الدريوش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.489

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  تم   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الكراري ميمون كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 154.

618I

ايت ربيع

 ENTREPRISE MAROCAINE
 DES OUVRAGES,

 DES VOIRIES, DES
 INFRASTRUCTURES ET
 DES AMENAGEMENTS

««EMOVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ايت ربيع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،
42162، مراكش املغرب

 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES VOIRIES, DES

 INFRASTRUCTURES ET DES
 «AMENAGEMENTS «EMOVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الخليل 

1رقم 99 املحاميد مراكش - 42162 
مراكش مراكش.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116445
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES VOIRIES, DES
 INFRASTRUCTURES ET DES
 «AMENAGEMENTS «EMOVIA
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
الخليل  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 42162 99 املحاميد مراكش -  1رقم 
عد6   : ل  نتيجة  مراكش  مراكش 
اجلها  من  التي  األهداف  تمقيق 

تأسست الشركة.
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الخليل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 42162 99 املحاميد مراكش -  1رقم 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  عال  بن  صادق  السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقامة الراحة عمارة 7 شقة 
املغرب  مراكش   42162 اسكجور   9

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138492.
619I

EXTRA COMPT

PHARMACIE RABHA MEK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXTRA COMPT
 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES
MAROC

 PHARMACIE RABHA MEK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
 I 22 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
، مرجان 1 ، الش4ر 1 ، - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56927

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE RABHA MEK

 : بإيجاز  الشركة  أرض 
.PHARMACIEN

 22 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52222  -  ،  1 1 ، الش4ر  I ، مرجان 

مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وحيدي نزار : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وحيدي نزار عنوانه)ا( رقم 
I 22 ، مرجان 1 ، الش4ر 1 ، 52222 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وحيدي نزار عنوانه)ا( رقم 
I 22 ، مرجان 1 ، الش4ر 1 ، 52222 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2929.
622I

موثق

 SECRET ISLAND
LOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
االول  ادريس  موالي  شارع   122
ال4ابق  ادريس  موالي  دار  افامة 
الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب
 SECRET ISLAND LOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الثاني  ال4ابق   4 رقم  7 شقة  زنقة   5
الدار   22622  - البرنو�سي  السعادة 

البيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

546213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECRET ISLAND LOGEMENT
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
 5 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  ال4ابق   4 رقم  شقة   7 زنقة 
الدار   22622  - البرنو�سي  السعادة 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لكريني مممد : 422 حصة 

بقيمة 42.222 درهم للحصة .
422 حصة   : السيد لكريني حمزة 

بقيمة 42.222 درهم للحصة .
السيدة لكريني امينة : 122 حصة 

بقيمة 12.222 درهم للحصة .
حصة   122  : عمر  لكريني  السيد 

بقيمة 12.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مممد  لكريني  السيد 
 426 االفاق  اقامة  فاس  شارع 
 22452 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  حمزة  لكريني  السيد 
 426 االفاق  اقامة  فاس  شارع 
 22452 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  امينة  لكريني  السيدة 
 426 االفاق  اقامة  فاس  شارع 
 22452 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.
السيد لكريني عمر عنوانه)ا( شارع 
كاليفورنيا   426 االفاق  اقامة  فاس 
الدار البيضاء 22452 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمزة  لكريني  السيد 
 426 االفاق  اقامة  فاس  شارع 
 22452 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 826926.

621I

ARENA BUSINESS

SEHATY HOME CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARENA BUSINESS
 IMM 38 AV IDRISS LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc

SEHATY HOME CARE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 39 
شارع اللة الياقوت ال4ابق االول 

شقة رقم 1 - 22252 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEHATY HOME CARE
توفير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
لألفراد  والخدمات  املزايا  جميع 
غجل  من  الصحية  واملؤسسات 

تسهيل الحصول على الرعاية.
املنزلية  الصحة  خدمات  جميع   -
ال4بية  والخدمات  األعمال  باستثناء 
املتعلقة بالنشاط ال4بي غو غي نشاط 

آخر منظم.
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املقدمة  الخدمات  جميع   -

املنزلي  والدعم  املراقبة  وباألخص 

والنقل ال4بي بسيارة اإلسعاف.

األجهزة  وتوزيع  الخدمات  جميع   -

واملؤسسات  باملنازل  الخاصة 

الصحية..

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

39 شارع اللة الياقوت ال4ابق االول 

1 - 22252 الدار البيضاء  شقة رقم 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : هللا  ع4ية  أيثة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة سارة السهب : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أيثة ع4ية هللا عنوانه)ا( 

العمارة   43 الزنقة  املستقبل  تجزئة 

 22662 رشيد  موالي   1 طابق   92

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السهب  سارة  السيدة 

موالي  حي   134 رقم  الخليل  شارع 

الدار   22482 الشق  عين  عبدهللا 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أيثة ع4ية هللا عنوانه)ا( 

العمارة   43 الزنقة  املستقبل  تجزئة 

 22662 رشيد  موالي   1 طابق   92

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  السهب  سارة  السيدة 

موالي  حي   134 رقم  الخليل  شارع 

الدار   22482 الشق  عين  عبدهللا 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834213.

622I

الشهبوني الفتح

الشهبوني الفتح
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشهبوني الفتح
حي الفتح العروي ، 62222، 

الناضور املغرب
الشهبوني الفتح شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
العروي - 62222 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 غبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الشهبوني الفتح.
أرض الشركة بإيجاز : التنقيب و 

استغالل املعادن.
عنوان املقر االجتماعي : حي الفتح 

العروي - 62222 الناضور املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : الشهبوني  ممند  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : الشهبوني  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الحق الشهبوني : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ممند الشهبوني عنوانه)ا( 

حي الفتح 62222 العروي املغرب .
السيد ياسين الشهبوني عنوانه)ا( 

حي الفتح 62222 العروي املغرب .
الشهبوني  الحق  عبد  السيد 
العروي   62222 الفتح  عنوانه)ا( حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ممند الشهبوني عنوانه)ا( 
حي الفتح 62222 العروي املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   16 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2219 تمت رقم 546.
623I

FIDURADOU

الشركة الخاصة للتجارة 
والخدمات الدائمة - اس بي ان 

اس بي.
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°252 ETG 2 RUE SAAD BN
 ABI OUAQQASS AV QODS

 MASSIRA 2 D MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

الشركة الخاصة للتجارة والخدمات 
الدائمة - اس بي ان اس بي. شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
145 مكرر حي تاركة سيدي مبارك 

مراكش مراكش املنارة 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الشركة 
الخاصة للتجارة والخدمات الدائمة - 

اس بي ان اس بي. .

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مختلف  في  مقاول   - التجارة  انواع 
السيارات  حراسة   - البناء  اشغال 

والدراجات..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 145 
مكرر حي تاركة سيدي مبارك مراكش 
مراكش   42222 املنارة  مراكش 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : امروان  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امروان  الحسن  السيد 
مبارك  سيدي  تاركة  حي   145 رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امروان  الحسن  السيد 
مبارك  سيدي  تاركة  حي   145 رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 3438.
624I

FIDUBAC SARL

MAIZE NORDIC
إعالن متعدد القرارات

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
MAIZE NORDIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الشقة 
رقم 3 ملتقى شارع الحسن الثاني 

ودوار الريف الناظور - 62222 
الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7295
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
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املؤرخ في 25 أشت 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
للشركة  العا6  الجمع  يقرر  مايلي: 
تعيين السيد )ة( ميمونت الحادو�سي 
مسيرة جديدة للشركة و غن الشركة 
ميمونت  )ة(  السيد  قبل  من  ستدار 
الحق  عبد  )ة(  السيد  و  الحادو�سي 
مع  ممدودة  أير  لفترة  الشامي 

الصالحيات غكبر
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  اسم  تصحيح  مايلي: 
الشركة  اسم  اختصار  باضافة 

‘MAZENORD’
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: السيد )ة( ميمونت الحادو�سي 
الشامي  الحق  عبد  )ة(  والسيد 
أير  لفترة  للشركة  شركاء  مسيرين 

ممدودة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 MAIZE« الشركة اسم: شركة تأخذ 
NORDIC« ذات املسؤولية املحدودة 

«MAZENORD« اختصار -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 12 أشت 

2222 تمت رقم 4112.
625I

FIDUCIAIRE GOUMRI

SALGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زنقة الوحدة ، 22132، 

الدارالبيضاء املغرب
SALGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 شارع 
مممد بن الرا�سي السالوي متجر 

رقم 2 بلڤيدير - - الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.152567

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايت  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   4.852 سالم 
السيد  لفائدة  حصة   5.822 غصل 
)ة( غيوب ايت سالم بتاريخ 15 شتنبر 

.2222
ايت  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 
سالم 972 حصة اجتماعية من غصل 
5.822 حصة لفائدة السيد )ة( غمينة 

ايت سالم بتاريخ 15 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غكتوبر 2222 تمت رقم 748629.

626I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE EL MOUTAANI CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34222 املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
 STE EL MOUTAANI CARS SARL
AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز عين 

عائشة تاونات - 34222 تاونات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MOUTAANI CARS SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات .
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
34222 تاونات   - عين عائشة تاونات 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املتاني عماد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عماد  املتاني  السيد 
 34222 تاونات  عائشة  عين  مركز 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماد  املتاني  السيد 
 34222 تاونات  عائشة  عين  مركز 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2222 تمت رقم 424.
627I

ERIS VALUE

ERIS VALUE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ERIS VALUE
الشقة 12 ال4ابق 4 إقامة غ6 الربيع 

رقم 112 تجزئة الصحراء 1 شارع 
مممد السادس ، 52222، مكناس 

املغرب
ERIS VALUE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
12 ال4ابق 4 إقامة غ6 الربيع رقم 

112 تجزئة الصحراء 1 شارع مممد 
السادس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ERIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VALUE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  التصدير  التجارة،  اإلشهار، 

االستيراد.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  الربيع  غ6  إقامة   4 ال4ابق   12

1 شارع مممد  112 تجزئة الصحراء 

السادس - 52222 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : امراب4ي  عبدالواحد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امراب4ي  عبدالواحد  السيد 

 7 الشقة   112 عمارة  عنوانه)ا( 

ال4ابق 4 تجزئة الصحراء 1 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

امراب4ي  عبدالواحد  السيد 

 7 الشقة   112 عمارة  عنوانه)ا( 

ال4ابق 4 تجزئة الصحراء 1 52222 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2936.

628I
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CABINET ASMER CONSULTING

LIOUZRHI SERVICE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع املسيرة الخضراء رقم 88 
حي القدس الدريوش ، 62253، 

الدريوش املغرب
LIOUZRHI SERVICE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تميدوست دار الكبداني بني سعيد 

الدريوش - 62222 دار الكبداني 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 ماي   19 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 LIOUZRHI الوحيد  الشريك  ذات 
 62.222 رغسمالها  مبلغ   SERVICE
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
سعيد  بني  الكبداني  دار  تميدوست 
الكبداني  دار   62222  - الدريوش 
باي  القيا6  عد6   : ل  نتيجة  املغرب 

معامالت تجارية .
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سعيد  بني  الكبداني  دار  تميدوست 
الكبداني  دار   62222  - الدريوش 

املغرب. 
و عين:

و  ليوزغي  احمد  السيد)ة( 
دار  تميدوست  دوار  عنوانه)ا( 
الكبداني بني سعيد الدريوش 62222 
)ة(  كمصفي  املغرب  الكبداني  دار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 153.
629I

LKHALDICONSEILS

BOUNIT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOUNIT TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار غيت 
بوانيت جماعة سيدي عبد هللا 
أيات الحوز - 42226 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138514
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUNIT TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الصباأة  ،غشغال  العامة  البناء 
الداخلية والخارجية ،تهيئة الحدائق 

و املناطق الخضراء..
عنوان املقر االجتماعي : دوار غيت 
بوانيت جماعة سيدي عبد هللا أيات 

الحوز - 42226 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بوالنيت  العزيز  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوالنيت  العزيز  عبد  السيد 
جماعة  بوانيت  غيت  دوار  عنوانه)ا( 

سيدي عبد هللا أيات الحوز 42226 
مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بوالنيت  العزيز  عبد  السيد 
جماعة  بوانيت  غيت  دوار  عنوانه)ا( 
سيدي عبد هللا أيات الحوز 42226 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 8579.
632I

zakaria gestion snc 

H.A MULTISERVICE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

H.A MULTISERVICE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

الشريف االدري�سي حي االمل - 
15222 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MULTISERVICE
غداء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معاملة الدفع
تاجر توريد املكاتب

32 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الشريف االدري�سي حي االمل - 15222 

الخميسات املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غأرس  فاتمة  السيدة 
32 زنقة الشريف االدري�سي حي االمل 

15222 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غأرس  فاتمة  السيدة 
32 زنقة الشريف االدري�سي حي االمل 

15222 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 495.

631I

فيديالر

BLOWPACK INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيديالر
133 ال4ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
22352، الدار البيضاء املغرب

BLOWPACK INDUSTRIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار جوابر 
اوالد صالح النواصر - 27222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BLOWPACK INDUSTRIES
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عبوات بالستيكية 
اسيتراد و تصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جوابر اوالد صالح النواصر - 27222 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الصقلي  العثماني  مممد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   252  :

للحصة.
 : الصقلي  العثماني  سامي  السيد 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.
السيدة ميسان العثماني الصقلي 
درهم   122 بقيمة  حصة   252  :

للحصة .
 252  : ديكوبير  جاكلين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصقلي  العثماني  مممد  السيد 
صالح  اوالد  جوابر  دوار  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   27222 النواصر 

املغرب.
الصقلي  العثماني  سامي  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 23 رقم 32 طريق مكة 
البيضاء  الدار   22152 كاليفورني 

املغرب.
السيدة ميسان العثماني الصقلي 
23 رقم  عنوانه)ا( تجزئة كلتو6 زنقة 
 22152 كاليفورني  مكة  شارع   32

الدار البيضاء املغرب.
السيدة جاكلين ديكوبير عنوانه)ا( 
النواصر  صالح  اوالد  جوابر  دوار 

27222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصقلي  العثماني  مممد  السيد 
صالح  اوالد  جوابر  دوار  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   27222 النواصر 

املغرب

الصقلي  العثماني  سامي  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 23 رقم 32 طريق مكة 
البيضاء  الدار   22152 كاليفورني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834219.

632I

fiducaire service ouidan

 MOUNARIM IMMOBILIER
ET EQUIPEMENT SARL

إعالن متعدد القرارات

fiducaire service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 MOUNARIM IMMOBILIER ET

EQUIPEMENT SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 QUARTIER BOUSSAFOU
ALQALALIN ت4وان 93222 

ت4وان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22211

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الجارية  الحسابات  على  التصديق 

للشركاء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  ملكية  نقل  على  املصادقة 
بلقات  يوسف  للسيد  سهم   322
لصالح السيد درابي كمال رقم ب4اقة 

L245213 التعريف الوطنية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  جديد  وحيد  مدير  تعيين 
تبتدغ  سنوات   3 ملدة  اإلدري�سي  عمر 
املدير  واستقالة   01/08/2022 في 
الوحيد السابق السيد يوسف بلقات 

اعتباًرا من 01/08/2022

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إبراء ذمة عامة لصالح اإلدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تمديت النظا6 األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1635.

633I

comptasultlta sarl

AMT NETT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
26222، الدروة املغرب

AMT NETT SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مممد الخامس طريق بوسكورة رقم 

5 ال4ابق التاني - 26122 برشيد 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.454341
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2221 دجنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( مممد بن جدة 
غصل  من  اجتماعية  حصة   522
1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
دجنبر   23 بتاريخ  جدة  بن  الحق 

.2221
تفويت السيد )ة( مهدي سحتوت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   482
1.222 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
دجنبر   23 بتاريخ  جدة  بن  الحق 

.2221
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2222 تمت رقم 7789.

634I

fiducon

BEAUTY SEVEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
fiducon

 3N rue tahan ، 20100،
casablanca maroc

BEAUTY SEVEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
مممد سميمة,إقامة جوهرة مممد 
سميمة,ال4ابق السادس رقم 35 - 
رقم 22422 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426229
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2218 أشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكيب  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
لحلو 422 حصة اجتماعية من غصل 
طارق  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   822

سالمي بتاريخ 27 أشت 2218.
شكيب  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
لحلو 122 حصة اجتماعية من غصل 
822 حصة لفائدة السيد )ة( صوفيا 

الزودي بتاريخ 18 شتنبر 2219.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غكتوبر 2218 تمت رقم 678742.
635I

CENTRE D’AFFAIRE ATLAS

OUDILID TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRE ATLAS
 BUREAU N 2 SISE ETG 1 RUE
 71 N 9 QUARTIER BELLE VUE ,

Tanger ، 90000، طنجة املغرب
ذات  شركة   OUDILID TRANS
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد
املكتب  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
رقم   71 شارع  االول  ال4ابق   2 رقم 

 92222  - طنجة  الجميل  املنظر   9

طنجة املغرب
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مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129575

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUDILID TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم   71 شارع  االول  ال4ابق   2 رقم 

 92222  - طنجة  الجميل  املنظر   9

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد السباعي : 122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السباعي  خالد  السيد 

 22 2 رقم  3 الزيتون  املجمع الحسني 

اجزناية 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السباعي  خالد  السيد 

 22 2 رقم  3 الزيتون  املجمع الحسني 

اجزناية 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب4نجة بتاريخ - تمت رقم -.

636I

omri compta sarl au

ADML TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 ADML TRAVAUX SARL AU
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
24 قرب مسجد  املغرب الجديد رقم 
 92222  - العرائش  خديجة  اللة 

العرائش املغرب.
حل شركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.4889

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يوليو   15 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ADML TRAVAUX الشريك الوحيد 
 122.222 رغسمالها  مبلغ   SARL AU
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
قرب   24 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 
 - العرائش  خديجة  اللة  مسجد 
 : ل  نتيجة  املغرب  العرائش   92222
معامالت  رقم  اي  تمقق  لم  الشركة 

منذ تأسيسها بتاريخ 05/11/2019.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
24 قرب مسجد  املغرب الجديد رقم 
 92222  - العرائش  خديجة  اللة 

العرائش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ميلود عبدي و عنوانه)ا( 
اقامة   1 89 طابق  الوفاء رقم  تجزئة 
العرائش   92222 العرائش  الوفاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 11 أشت 

2222 تمت رقم 851.
637I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

NAIMOCOLLECTION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

NAIMOCOLLECTION شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

MGCD41122A225 ال4ابق الثاني 
عمارة 3 شقة رقم 5 كولف سيتي-
مراكش. - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127823

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAIMOCOLLECTION
-مصمم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ازياء.
-استراد و تصدير.

-صانع املالبس..
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  ال4ابق   MGCD41122A225
سيتي- كولف   5 رقم  شقة   3 عمارة 

مراكش. - 42222 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : بوأابة  ياسين  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوأابة  ياسين  السيد 
رين   35222 مورافي  دو  فيال   12

35222 رين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوأابة  ياسين  السيد 
رين   35222 مورافي  دو  فيال   12

35222 رين فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138215.
638I

ELJAMHARI CONSULTING

ِفيست
ْ
ن

َ
َوا أ

ُ
ن

إعالن متعدد القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

ِفيست »شركة ذات املسؤولية 
ْ
ن

َ
َوا غ

ُ
ن

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

مممد السادس، رقم 49، ال4ابق 
3، املركز التجاري مرحبا. - 24222 

الجديدة اململكة املغربية..
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4389

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة السيد مهدي نبيه من مهامه 

كأحد مسيري الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة غسماء رتيمة كشريكة 
مسيرة للشركة إلى جانب السيد خالد 

أيثي.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير البند 15 من القانون األسا�سي 

للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
ر الشركة من طرف السادة  سيَّ

ُ
مايلي: ت

خالد أيثي و غسماء رتيمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 28 يوليو 

2222 تمت رقم 28283.
639I

cabinet de conseil et gestion

gold pannaeu bois
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet de conseil et gestion
عين عتيق تمارة عين عتيق تمارة، 

AIN ATIQ maroc ،12222
gold pannaeu bois شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفضل4 رقم 222 عين عودة - 

12122 عين عودة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

136963
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 gold  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.pannaeu bois
غالشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختل4ة و غلبناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - عودة  عين   222 رقم  الفضل4 

12122 عين عودة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : تابت  يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تابت  يسرى  السيدة 
 3 النجاح  إقامة   27 عمارة   5 شقة 
سال   11222 سال  العيايدة  املحيط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تابت  يسرى  السيدة 
 3 النجاح  إقامة   27 عمارة   5 شقة 
سال   11222 سال  العيايدة  املحيط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2222 تمت رقم -.
642I

مكتب املحاسبة الفا�سي

CERAMICA LA PALOMA
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، ت4وان املغرب
CERAMICA LA PALOMA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

تمودة منكا - 93222 ت4وان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1441

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 12 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العربي  مممد  السيد  الشريك  وفاة 
مو�سى و اقرار تقسيم الجديد لرغس 

مال االجتماعي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص الورثة لفائدة السيد 

احمد مو�سى و السيد مممد مو�سى
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
لفائدة  االجتماعية  الحصص  بيع 
مممد  السيد  و  مو�سى  احمد  السيد 

مو�سى 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظا6 األسا�سي 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تفويض من اجل استكمال املس4رة 

القانونية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  مساهمة   : املساهمات 
 6  522  222 مو�سى  احمد  السيد 
درهم نقدا، مساهمة الشريك السيد 
مممد مو�سى 222 522 3 درهم نقدا

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الراس  تمديد   : االجتماعي  مال  رغس 
222 222 12 درهم مقسمة  في  املال 
 122 اجتماعية  حصة   122  222 الى 
درهم لحصة الواحدة ، السيد احمد 
اجتماعية،  حصة   65  222 مو�سى 

السيد مممد مو�سى 222 35 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   24 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1722.
641I

FOUZMEDIA

GOLDEN BEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GOLDEN BEAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 168 شارع 
مممد الديوري - 14222 القني4رة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN BEAN
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مقهى

م4عم للمأكوالت الخفيفة.
عنوان املقر االجتماعي : 168 شارع 
القني4رة   14222  - الديوري  مممد 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  ادريس  العبدالوي  السيد 
القني4رة   35 الرقم  لوفالون  تجزئة 

املغرب.
عنوانه  بهجاوي  رشيدة  السيدة 
الشرقية  الرامي  بئر   339 رقم 

القني4رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه  ادريس  العبدالوي  السيد 
القني4رة   35 الرقم  لوفالون  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني4رة بتاريخ 27 يونيو 

2222 تمت رقم -.
642I

FLASH ECONOMIE

DADES DE BIEN ETRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE «DADES DE BIEN ETRE»
 SARL

إعالن عن تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
عقد  ممتوى  خالل  من  املحدودة 
 05/07/2022 في  مؤرخ  عرفي 
العامة  خصائصها  دادس  ببومالن 

كالتالي:
دو  »دادس  القانونية  التسمية 

بيان اتغ« ش.6.6. 
 122222 ااٍلجتماعي:  الرغسمال 
بمبلغ  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

122 درهم للحصة موزعة كالتالي:
 52222 مممد  وسعدن  -السيد 
522 حصة ,ر.ب.ت  درهم مقسم إلى 
الغزوة  بـ دوار  ,الساكن   PA 123772

الصويرة 
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 52222 خديجة  هيمة  السيدة 
ر.ب.ت  حصة   522 إلى  مقسم  درهم 
د  بلوك   22 الساكنة   JB 424583
الجديدة  الصويرة  ركراكة  تجزئة 

الصويرة 
الهدف ااٍلجتماعي :دار الضيافة – 

م4عم
عربي  غيت  دوار   : ااٍلجتماعي  املقر 
الجبل  سدرات  ايت  دادس  بومالن 

السفلى.
مدة الشركة: 99 سنة.

الشركة  يدير  الشركة:  تسيير 
ملدة  مممد  وسعدن  السيد  ويسيرها 

أير ممددة.
السجل  و  القانوني  اإليداع 
التجاري : تم بكتابة الضبط باملحكمة 
ااٍلبتدائية بتنغير . تمت رقم السجل 
التجاري 4229 بتاريخ 02/08/2022 

643I

FLASH ECONOMIE

TIFAWT TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE «TIFAWT TRANSFERT»
 SARL

إعالن عن تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
عقد  ممتوى  خالل  من  املحدودة 
 15/07/2022 في  مؤرخ  عرفي 
العامة  خصائصها  دادس  ببومالن 

كالتالي:
»تيفاوت  القانونية  التسمية 

تغانسفيغ« ش.6.6. 
 122222 ااٍلجتماعي:  الرغسمال 
بمبلغ  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

122 درهم للحصة موزعة كالتالي:
 52222 يامين  شوقي  -السيد 
522 حصة ,ر.ب.ت  درهم مقسم إلى 
بومالن  بـ  ,الساكن   PA  222562

دادس تنغير
السيد مردالي عبدالواحد 52222 
522 حصة ,ر.ب.ت  درهم مقسم إلى 
PA 222781 الساكن بـ بومالن دادس 

تنغير

ااٍلجتماعي :مفوض تسيير  الهدف 
الشركات و تمويل و تسيير االموال 

مممد  شارع   : ااٍلجتماعي  املقر 
الخامس بومالن دادس

مدة الشركة: 99 سنة.
الشركة  يدير  الشركة:  تسيير 
ويسيرها كل من السيد شوقي يامين و 

مردالي عبد الواحد ملدة أير ممددة.
السجل  و  القانوني  اإليداع 
التجاري : تم بكتابة الضبط باملحكمة 
ااٍلبتدائية بتنغير . تمت رقم السجل 
التجاري4211 بتاريخ 02/08/2022 
644I

FLASH ECONOMIE

 ATELIERS DE»
 CONSTRUCTIONS
 METALLIQUES ET
 MANUTENTION

«ATCOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
 METALLIQUES ET
 MANUTENTION

« ATCOMA»
شركة ذات مسؤولية ممدودة، 
رغسمالها 14.252.222,22 درهم

املقر الرئيس: شارع البناء، رقم 12، 
الحي الصناعي، سيدي البرنو�سي - 

الدارالبيضاء
السجل التجاري: 35.415 – 

التعريف الضريبي: 21922122 
التعريف املوحد للمقاولة: 

221527772222242
تأكيد نقل املقر الرئي�سي للشركة

الجمع  ممضر  بموجب  غوال: 
 25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العا6 
شركة  في  الشركاء  قرر   ،2222 يوليو 
»غوراش اإلنشاءات املعدنية واملناولة 
في  املؤرخة  املداوالت  تأكيد  »غتكوما« 
عنها  تمخض  والتي   1988 فبراير   21

نقل املقر الرئي�سي للشركة:--
317، شارع عقبة بن نافع -   : من 

الدارالبيضاء.

السبع،  عين  الصناعي،  الحي   : إلى 

ال4ريق رقم 112ـ كلم 12.522، شارع 

E(( - الدارالبيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 2222 أشت   28 بتاريخ  البيضاء، 

تمت عدد 833886.

للخالصة والتذكير

هيئة التسيير 

645I

FLASH ECONOMIE

JMTI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ,  2222 يونيو   32

باملواصفات  املسؤولية  ممدودة 

التالية:

 JMTI IMMOBILIER»« : التسمية 

.S.A.R.L

زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 

سيدي  االر�سي  ال4ابق   45 الرقم   6

البرنو�سي الدار البيضاء.

الهدف التجاري: - منعش عقاري

 122.222 في  ممدد  الرغسمال: 

كما  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

يلي:

 333 جوالي  املص4فى  -السيد 

حصة. 

-السيد ياسين ايراوي 333 حصة. 

 334 زهوري  السعدية  السيدة 

حصة. - 

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد املص4فى جوالي 

املحكمة  القانوني:  اإليداع 

الرقم  تمت  البيضاء  الدار  التجارية 

833793 سجل تجاري رقم551843.

646I

FLASH ECONOMIE

 OMARSOFIA
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة بشريك وحيد 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ,  2222 يوليو   22
وحيد  بشريك  املسؤولية  ممدودة 

باملواصفات التالية:
 OMARSOFIA«  : التسمية 

 CONSTRUCTION» S.A.R.L. A.U
زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 
سيدي  االر�سي  ال4ابق   45 الرقم   6

البرنو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 122.222 في  ممدد  الرغسمال: 
كما  حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

يلي:
 1222 الحيرش  مممد  السيد   -

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد مممد الحيرش
املحكمة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تمت  البيضاء  الدار  التجارية 
833795 سجل تجاري رقم 552263.
647I

FLASH ECONOMIE

 Societe de Chasse
Touristique BIR GETTARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Société de Chasse Touristique
BIR GETTARA

 شركة ذات مسؤولية ممدودة
مقرها اإلجتماعي: إقامة لوجويو4 

زنقة ابن املعتز بلفيدير - الدار 
البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية



15981 الجريدة الرسميةعدد 5732 - 26 ممر6 1444 )24 غأس4س 2222) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية ممدودة

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 Société de Chasse Touristique
BIR GETTARA

-ممارسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
رحالت  وتنظيم   ، السياحي  الصيد 
وامل�سي  األسماك  وصيد  الصيد 
 ، الخدمات  وتوفير  طويلة  ملسافات 
وت4وير وتشغيل األرا�سي املخصصة 
سلع  وبيع  وشراء   ، السياحي  للصيد 

الصيد الرياضية
غنواع  جميع  وتسويق  إنتاج 
للصيد  والريش  الفراء  ذات  ال4رائد 

السياحي-
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بلفيدير  املعتز  ابن  زنقة  لوجويو4 

الدار البيضاء
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 52.222 الشركة:  رغسمال  :مبلغ 
بقيمة  حصة   522 الى  مقسم  درهم، 

122 درهم كالتالي
 125  : الداري  امليلودي  السيد 

حصة
 125  : السيد مممد كريم الداري 

حصة
 LA SOCIETE PROAIR الشركة 

252 حصة 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد امليلودي الداري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2222 تمت رقم 834248.
648I

CARREFOUR BUSINESS

 STE BACHKI شركة بشكي تراف
TRAV

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
 STE BACHKI شركة بشكي تراف

TRAV شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
أانم رقم البريد 74 الجرف الجرف 

32352 الجرف املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14123

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2222 تم تمويل  22 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 74 البريد  رقم  أانم  اوالد  »قصر 
الجرف   32352 الجرف  الجرف 
رقم  العكريش  »دوار  إلى  املغرب« 
الجرف   32352  - الجرف   74 البريد 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2222 تمت رقم 134.
649I

s1 consulting

IRIS ZOOM OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

IRIS ZOOM OPTIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
شارع عالل ابن عبد هللا سيدي 

احمد التدلي صفرو صفرو 31222 
صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IRIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOOM OPTIC

اخصائي   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البصريات.

 11 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع عالل ابن عبد هللا سيدي احمد 

صفرو   31222 صفرو  صفرو  التدلي 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة صباح فرجي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد جمال خرباش : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فرجي  صباح  السيدة 

مساي   2 الحسنية   7 رقم   2 عمارة 

صفرو 3122 صفرو املغرب.

عنوانه)ا(  خرباش  جمال  السيد 

بنصفار  برنزران  تجزئة   113 رقم 

صفرو 3122 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مراش  سناء  السيدة 

367 بلوك ج ب بنصفار صفرو  رقم 

3122 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 433.

652I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

NAFSTYL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
من4قة األنش4ة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
NAFSTYL شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
11 عمارة جماعة الكنتور - 46222 

اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAFSTYL
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة و البناء
منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
 46222  - الكنتور  جماعة  عمارة   11

اليوسفية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد نافع : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نافع  مممد  السيد 
بويه  اجنان  السعيدات جماعة  دوار 

46282 اليوسفية املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نافع  مممد  السيد 
بويه  اجنان  السعيدات جماعة  دوار 

46282 اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 186.
651I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

RSRPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
من4قة األنش4ة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
RSRPLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الداخلة زنقة الخلود رقم 19 ال4ابق 
السفلس - 46322 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RSRPLAST
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتسويق املنتجات البالستيكية
االستيراد و النصدير

املنتجات  وتسويق  تصنيع 
البالستيكية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة زنقة الخلود رقم 19 ال4ابق 
السفلس - 46322 اليوسفية املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 752  : ابواليت  زبيدة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   252  : بسا6  رفيق  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابواليت  زبيدة  السيدة 
 19 رقم  الخلود  زنقة  الداخلة  حي 

46322 اليوسفية املغرب.
حي  عنوانه)ا(  بسا6  رفيق  السيد 
الداخلة زنقة الخلود رقم 19 46322 

اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بسا6  رفيق  السيد 
الداخلة زنقة الخلود رقم 19 46322 

اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 185.
652I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ST.GLOBAL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
من4قة األنش4ة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
ST.GLOBAL شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 
السويقة القديمة مركز سيدي 

احمد الكنتور - 46322 اليوسفية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2777
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   ST.GLOBAL الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
السويقة   17 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
القديمة مركز سيدي احمد الكنتور 
- 46322 اليوسفية املغرب نتيجة ل : 

توقف غنش4ة الشركة.
 17 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
السويقة القديمة مركز سيدي احمد 
الكنتور - 46322 اليوسفية املغرب. 

و عين:
و  الدين  صالح  بنرتي  السيد)ة( 
زنقة  امبارك  الشاف  حي  عنوانه)ا( 
الشماعية   46252  19 رقم  النجاح 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
 17 : رقم  بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
السويقة القديمة مركز سيدي احمد 

الكنتوراملغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

يوليو 2222 تمت رقم 182.
653I

s1 consulting

STE AMIS ADR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

STE AMIS ADR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
18 شارع مممد الخامس املدينة 
الجديدة صفرو صفرو 31222 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMIS ADR
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و اعمال مختلفة.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدينة  الخامس  مممد  شارع   18
 31222 صفرو  صفرو  الجديدة 

صفرو املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : دمراني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد مممد احمري : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  دمراني  يوسف  السيد 
صفرو  م4ران  خليل  شارع   23 رقم 

31222 صفرو املغرب.
عنوانه)ا(  احمري  مممد  السيد 
 31222 صفرو  الخير  رباط  البرج  حي 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دمراني  يوسف  السيد 
صفرو  م4ران  خليل  شارع   23 رقم 

31222 صفرو املغرب
عنوانه)ا(  احمري  مممد  السيد 
 31222 صفرو  الخير  رباط  البرج  حي 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 415.
654I

MARRAKECH AUDIT

IMHANA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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IMHANA شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
ب 14 اقامة فجوى شارع الحسن 

الثاني طريق الصويرة جليز مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123827
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 غبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Mme )ة(  السيد  تفويت 
 KAREN JOCELYNE MARCELLE
اجتماعية  حصة   CADORET 252
السيد  لفائدة  حصة   522 غصل  من 
 15 بتاريخ   SAID MELIOUH )ة( 

غبريل 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 135853.
655I

CABINET EDUCTS

 WORLD EMISSION
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

WORLD EMISSION SERVICES
 HAY SALAM RUE 964 N 84 ،

80000، AGADIR MAROC
 WORLD EMISSION SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تادارت 

سيدي بيبي شتوكة ايت باها - 
85222 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORLD EMISSION SERVICES
تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االموال.
تادارت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - باها  ايت  شتوكة  بيبي  سيدي 

85222 انزكان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : هاشيم  الهيتم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : مممد  حيمار  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هاشيم  الهيتم  السيد 
جيت   1 الشقة   9 عمارة  اتري  اقامة 

سكان 82222 اكادير املغرب.
السيد حيمار مممد عنوانه)ا( حي 
 82222 ملول  ايت  القليعة  موري�سي 

ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مريم  ابيل  بن  السيدة 
باها  ايت  شتوكة  عميرة  ايت  االمل 

85222 شتوكة ايت باها املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   26 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1471.
656I

CABINET EDUCTS

CABINET EDUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EDUCTS
 HAY SALAM RUE 964 N 84 ،

80000، AGADIR MAROC
CABINET EDUCTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 25 
شارع ت4وان رقم 133 مكتب رقم 
5 و 6 الدور الثالث حي املحمدي - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CABINET EDUCTS
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
واملالية  اإلدارية  االستشارات 

والقانونية.
عنوان املقر االجتماعي : بلوك 25 
رقم  مكتب   133 رقم  ت4وان  شارع 
 - املحمدي  حي  الثالث  الدور   6 و   5

82222 اكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   42  : الجزولي  ايوب  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 42  : يوسف  ابو  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة لوحو مدو�سى : 42 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الجزولي  ايوب  السيد 
شقة  ب1  عمارة  اجدييك  تيليال  حي 
تيكيوين   82222 تيكيوين   118

املغرب.
يوسف  ابو  مممد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 421 رقم 17 حي انوار 
سوس اكادير 82222 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  مدو�سى  لوحو  السيدة 
اقامة تانالت شقة 348 عمارة 12 حي 

الهدى 82222 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مدو�سى  لوحو  السيدة 
اقامة تانالت شقة 348 عمارة 12 حي 

الهدى 82222 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 2723.
657I

ائتمانية الكونفونابل

أطلس كرين أروما
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية الكونفونابل
شارع غنتسرابي شقة رقم 9 مدينة 

الجديدة مكناس ، 52222، مكناس 
املغرب

غطلس كرين غروما شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بنسعيد رقم 179 - 51152 سبع 

عيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32125

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2221 نونبر   28 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
غروما  كرين  غطلس  الوحيد  الشريك 
مبلغ رغسمالها 12.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتماعي تجزئة بنسعيد رقم 
املغرب  عيون  سبع   51152  -  179

نتيجة ل : توقف التشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
سبع   51152  -  179 رقم  بنسعيد 

عيون املغرب. 
و عين:

جاكوط  نويل  جوليان  السيد)ة( 
و عنوانه)ا( تجزئة بنسعيد رقم 179 
كمصفي  املغرب  عيون  سبع   51152

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بنسعيد رقم 179 سبع عيون
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 34.
658I

ائتمانية الكونفونابل

راتينا استوديو
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية الكونفونابل
شارع غنتسرابي شقة رقم 9 مدينة 

الجديدة مكناس ، 52222، مكناس 
املغرب

راتينا استوديو »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة رقم 
12 ال4ابق الثالث عمارة رقم 48 

شارع مممد VI مرجان II - - مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51861
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليو 2221
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مممد  السيد  حصص  جميع  بيع 
رقم  الوطنية  للب4اقة  الحامل  الناقي 
 5222  ( ب  املقدرة  و   d  946881
لسيد  للواحدة(  دراهم   12 حصة 
وليد غمزيان الحامل للب4اقة الوطنية 

 . d 986298 رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  غمزيان  وليد  السيد  تعيين 
في  له  التوقيع  وإسناد  للشركة  وحيد 
األوراق,وإستقالة  جميع  وفي  البنك 
في  منصبه  من  الناقي  مممد  السيد 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغير الشكل القانوني للشركة: ) شركة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد(
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
إلى شركة  مايلي: تغيير شكل الشركة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
12222حصة  الشركة:  حصص 

لسيد وليد غمزيان 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
قد  االجتماعي:  الرغسمال   - مايلي: 
مقسمة  درهم:  في122.222  حدد 
دراهم   12 فئة  من  حصة  إلى12222 
بأكملها  دفعت  و  اكتتبت  للواحدة 
التالي:12222 حصة من  على الشكل 

فئة 12 دراهم لسيد وليد غمزيان
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
: قد غسند  - التسييرواالمضاء  مايلي: 

إلى السيد وليد غمزيان 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   13 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2221 تمت رقم 4287.

659I

سيكوجيس شمم

 Sté ECONOMIE BATIMENT
sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

سيكوجيس شمم
98 شارع عبد الكريم الخ4ابي ، 

32222، الحسيمة املغرب
 Sté ECONOMIE BATIMENT sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الدار 

البيضاء - 32522 امزورن املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2637

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   14 في  املؤرخ 
 Sté املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ECONOMIE BATIMENT sarl مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع الدار البيضاء 
 : ل  نتيجة  املغرب  امزورن   32522  -

اقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب شارع الدار 

البيضاء - 32252 امزورن املغرب. 
و عين:

ال4اهيري  العزيز  عبد  السيد)ة( 
ميمونة  لال  شارع   14 عنوانه)ا(  و 
كمصفي  املغرب  الحسيمة   32222

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 26 يوليو 

2222 تمت رقم 192.
662I

سيكوجيس شمم

STE RIF MACO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سيكوجيس شمم
98 شارع عبد الكريم الخ4ابي ، 

32222، الحسيمة املغرب
STE RIF MACO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 16 و 
17 نونبر - 32222 الحسيمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1379
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رغسمالها  مبلغ   RIF MACO SARL
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
 - نونبر   17 و   16 زاوية  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  الحسيمة   32222

اقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب زاوية 16 و 
17 نونبر - 32222 الحسيمة املغرب. 

و عين:
و  بوكمزة  غحمد  السيد)ة( 
نوفمبر   16 شارع   13 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  الحسيمة   32222

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 26 يوليو 

2222 تمت رقم 189.
661I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE RAYHANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26
NADOR MAROC

STE RAYHANORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
عاريض 21 شارع 64 رقم 57 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17279

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
توتوح  مممد  )ة(  السيد  تفويت 
342 حصة اجتماعية من غصل 342 
حصة لفائدة السيد )ة( جواد اأربي 

بتاريخ 21 يونيو 2222.
توتوح  كريمة  )ة(  السيد  تفويت 
332 حصة اجتماعية من غصل 332 
حصة لفائدة السيد )ة( جواد اأربي 

بتاريخ 21 يونيو 2222.
توتوح  جواد  )ة(  السيد  تفويت 
332 حصة اجتماعية من غصل 332 
حصة لفائدة السيد )ة( جواد اأربي 

بتاريخ 21 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
26 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2186.
662I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE RAYHANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة
FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26
NADOR MAROC

STE RAYHANORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي حي 
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عاريض 21 شارع 64 رقم 57 

الناظور - 62222 الناظور .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17279

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2186.

663I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE RAYHANORD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE RAYHANORD شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض 21 شارع 64 رقم 57 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17279

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( اأربي 

جواد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2186.

664I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE RAYHANORD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE RAYHANORD شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
عاريض 21 شارع 64 رقم 57 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17279

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يونيو   21 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 57 رقم   64 شارع   21 عاريض  »حي 
املغرب«  الناظور   62222  - الناظور 
الغربية  بويغمارن  بني  »دوار  إلى 
الناظور   62222  - الناظور  احدادا 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تمت رقم 2186.
665I

دو غمبيسيوز يوت سنتر ش.6.6

دو آمبیسیوز یوت سنتر ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دو غمبيسيوز يوت سنتر ش.6.6
2 حي 1 السانية العوامة ب ماك 

ال4ابق 2 شقة 1, ، 92222، طنجة 
املغرب

دو آمبیسیوز یوت سنتر ش.6.6 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 حي 1 
السانية العوامة ب ماك ال4ابق 

2 شقة 1, - 92222 طنجـة اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

آمبیسیوز یوت سنتر ش.6.6.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التدريب..
حي   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق  ماك  ب  العوامة  السانية   1
اململكة  طنجـة   92222  -  ,1 شقة   2

املغربية.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رضوان بن حمدوش : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حمدوش  بن  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( ك ت أومريان حي 27 رقم 

14 92222 سيدي سليمان املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حمدوش  بن  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( ك ت أومريان حي 27 رقم 

14 92222 سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 
رقم  تمت   2222 أشت 

.42611122223281.
666I

LA CASA DE ABEL

la casa de abel
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA CASA DE ABEL
مبنى 58 شقة غ 3, شارع واد سبو 

الرباط ، 11292، الرباط املغرب
la casa de abel شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى 58 
شقة غ 3, شارع واد سبو الرباط - 

12222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162223

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 la casa : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.de abel
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إدارة العمليات التجارية.
 58 : مبنى  عنوان املقر االجتماعي 
 - الرباط  سبو  واد  شارع   ,3 غ  شقة 

12222 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مبسوط عبد الغني : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الغني  عبد  مبسوط  السيد 
عنوانه)ا( 45 شارع اوكيمدن شقة 9 
غكدال الرباط 12222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الغني  عبد  مبسوط  السيد 
عنوانه)ا( 45 شارع اوكيمدن شقة 9 
غكدال الرباط 12222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 6572.
667I
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FINANCE CENTER

JEBEL GIBRALTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

JEBEL GIBRALTAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الوحدة 
الرابعة رقم 723 الحي املحمدي 

الداوديات مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JEBEL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GIBRALTAR
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إلدارة الخدمات )اللوجستية(.
الوحدة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحمدي  الحي   723 رقم  الرابعة 
الداوديات مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
االدري�سي  لالخديجة  السيدة 
حسني : 522 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
 522  : بونفانت  ادوارد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
االدري�سي  لالخديجة  السيدة 
 28222 اسبانيا  عنوانه)ا(  حسني 

اسبانيا اسبانيا.

عنوانه)ا(  بونفانت  ادوارد  السيد 
اسبانيا 28222 اسبانيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي  لالخديجة  السيدة 
 28222 اسبانيا  عنوانه)ا(  حسني 

اسبانيا اسبانيا
عنوانه)ا(  بونفانت  ادوارد  السيد 

اسبانيا 28222 اسبانيا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138457.

668I

FRIC DAY

FRIC DAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FRIC DAY
 RUE SAADIYINE N°6 HAY
 MOHAMMADI OUJDA ،

62222، وجدة املغرب
FRIC DAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

السعديين رقم 6 الحي املحمدي 
وجدة وجدة 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FRIC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAY
أرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تمويل االموال.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحمدي  الحي   6 رقم  السعديين 

وجدة وجدة 62222 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوعلي مممد : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عزماني مممد : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مممد  بوعلي  السيد 
 62222  89 رقم  الدين  صالح  زنقة 

وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  مممد  عزماني  السيد 
 62222  8 رقم  عامر  بن  سعد  زنقة 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مممد  بوعلي  السيد 
 62222  89 رقم  الدين  صالح  زنقة 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   23 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222 تمت رقم 2326.
669I

نوألب

FAHSI SEL
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

نوألب
شقة 3 ال4ابق 2 عمارة ا7 اقامة 

راشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
ال4ابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكناس، 52222، مكناس 
املغرب

FAHSI SEL شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ال4ابق 
االر�سي رقم 212 حي السال6 سيدي 

سعيد مكناس - 52222 مكناس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52675

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يونيو   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
ناقل البضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2912.
672I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE MEDOCONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE MEDOCONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوسردون لعرا�سي رقم 9 الناظور - 
62222 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9745
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عمراني عبد الرحمان كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 أشت 

2222 تمت رقم 3972.
671I

PRODIMEDIC SA

PRODIMEDIC SA
إعالن متعدد القرارات

PRODIMEDIC SA
 Lot Rosabella, Boulevard 38

 Abdelhadi Boutaleb ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRODIMEDIC SA »شركة 
املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 38 شارع 
عبد الهادي بوطالب - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
سهم   50،000 بـ  باملساهمة  السماح 
على  واملوافقة   CAPMESS SA لـ 

CAPMESS SA كشريك جديد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل أرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
وتسويق  وتصدير  واستيراد  تصنيع 
املنتجات الصيدالنية وجميع األجهزة 
البالستيك  من  املصنوعة  ال4بية 
جميع  وكذلك   ، املواد  من  أيرها  غو 
وشبه  الصيدالنية  املنتجات 
وصيدليات  والنظافة  الصيدالنية 
باسم  يلي  فيما  إليها  )يشار  األسنان 
اآلالت  استيراد   - ؛  »املنتجات«( 
البالستيكية  للصناعات  واملعدات 
املواد  غو  والبالستيك  والصيدالنية 
الخا6 األخرى واملكونات الضرورية غو 
املستخدمة في تصنيع هذه املنتجات 
في  االستشارية  الخدمات  جميع   - ؛ 
املجال الصيدالني و / غو الصناعي ؛ 
وتخزين  وتصنيع  وتصدير  استيراد   -
 - ؛  ال4بية  األجهزة  وتوزيع  وبيع 
استيراد وتصدير وتصنيع مملي غو عن 
وتخزين  الباطن  من  التعاقد  طريق 
 - ؛  الغذائية  املكمالت  وتوزيع  وبيع 
استيراد املبيدات الحيوية وتصديرها 
وتصنيعها مملًيا غو عن طريق التعاقد 
وتوزيعها  وبيعها  وتخزينها  الباطن  من 
مملي  وتصنيع  وتصدير  استيراد   - ؛ 
الباطن  من  التعاقد  طريق  عن  غو 
مستمضرات  وتوزيع  وبيع  وتخزين 
النظافة  ومنتجات  التجميل 
 - ؛  الحيوية  واملبيدات  الشخصية 
وتخزين  وتصنيع  وتصدير  استيراد 
لألجهزة  الخا6  املواد  وتوزيع  وبيع 
ال4بية واملكمالت الغذائية وكواشف 
التشخيص في املختبر ومستمضرات 
النظافة  ومنتجات  التجميل 

الحيوية  واملبيدات  الشخصية 
وتوزيع  وبيع  وتصدير  استيراد   - ؛ 
التشخي�سي  لالستخدا6  الكواشف 
وتصنيع  وتصدير  استيراد   - املخبري. 
 - ؛  األطفال  رعاية  منتجات  وتوزيع 
وتخزين  وتصدير  واستيراد  تصنيع 
واملنتجات  األدوية  وبيع  وتوزيع 
وتصدير  استيراد   - ؛  الصيدالنية 
الخا6 ومواد  املواد  ومعالجة وتخزين 
املدخالت  وجميع  والتغليف  التعبئة 
املستخدمة في تصنيع وتعبئة األدوية 
الترويج   - الصيدالنية.  واملنتجات 
 ، عا6  بشكل   - والصيدالني.  ال4بي 
جميع العمليات من غي نوع كان ، وال 
سيما املمتلكات املدنية غو الصناعية 
املالية  غو  القانونية  غو  التجارية  غو 
املتعلقة  املنقولة  أير  غو  املنقولة  غو 
بغرض  مباشر  أير  غو  مباشر  بشكل 
الشركة غو بأي أرض آخر مشابه غو 
ذي صلة غو يمتمل غن تسهل اإلنجاز 

غو الت4وير .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832527.
672I

sabahinfo

LOCAR BORJ BLADI
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

sabahinfo
 N° 72 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

LOCAR BORJ BLADI »شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
مممد الخامس عمارة رقم 15 

ال4ابق الثالث - - قلعة السراأنة 
املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1927
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

وتبعا   2217 أشت   29 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- لكميل مممد

شركة   LOCAR BORJ BLADI  -
ذات مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
ب:  اإلجتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 
رقم  عمارة  الخامس  مممد  شارع 
قلعة   43222 الثالث  ال4ابق   15

السراأنة املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 1927
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ 12 

أشت 2222 تمت رقم 323/2022.

673I

advanced finance corporate

IMS INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
IMS INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
بعنوان رياض 2 رقم 168 ال4ابق 
1 شارع فلس4ين العالية - 28832 

املحمدية املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8619

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   1.222.222»
 1.522.222« إلى  درهم«   522.222»
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1571.

674I

 مكتب الحساب الحر

خديجة بيتون
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحساب الحر
رقم 7 قيسارية املرني�سي رقم 4 شارع 

آللة مريم فاس، 32222، فاس 
املغرب

خديجة بيتون شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

48 ال4ابق االول تجزئة ال4البية 
بلخياط فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 مارس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : خديجة 

بيتون.
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  أرض 
االشغال املختلفة او البناء-بيع وشراء 

مواد البناء بالتقسيط-مفاوض.
 48 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال4ابق االول تجزئة ال4البية بلخياط 

فاس - 32222 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املحجوب الكناوي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 السيد املحجوب الكناوي عنوانه)ا(

رقم 48 ال4ابق االول تجزئة ال4البية 
بلخياط فاس 32222 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الكناوي  املحجوب  السيد 
االول  ال4ابق   48 رقم  عنوانه)ا( 
فاس  بلخياط  ال4البية  تجزئة 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غبريل   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 1841.
675I

CABINET K.BUSINESS

ALTI VERRE ( ألتي فير)
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET K.BUSINESS
 IMM SAPHIR ANGLE HASSAN

 I AV KHALID IBN AL WALID
 2EME ETAGE BUREAU 4 CITE
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR Maroc
ALTI VERRE ) غلتي فير( شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1716 
الحي املحمدي غكادير - 82222 غكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43659

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALTI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

VERRE ) غلتي فير(.
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 TRAVAUX DE MENUISERIE

ALLUMINIUM ET EN PVC

واألملنيو6  النجارة  غعمال 
والبالستيك.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1716 الحي املحمدي غكادير - 82222 

غكادير املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : السيد ابراهيم بيفياشن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : بيفياشن  ابراهيم  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بيفياشن  ابراهيم  السيد 
إمسوان  الظهران  دوار  عنوانه)ا( 
التامري اكادير 82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بيفياشن  ابراهيم  السيد 
إمسوان  الظهران  دوار  عنوانه)ا( 
التامري اكادير 82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2222 تمت رقم 93299.

676I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AFRICFA IBHAR INVEST
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
AFRICFA IBHAR INVEST شركة 

ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 SUD مممد فاضل السماللي، عمارة
NAUTIQUE ، ال4ابق الثاني، رقم 

5 - 73222 الداخلة املغرب .
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7425

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 أشت   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   16.822.222»
«122.222 درهم« إلى »16.922.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1257.
677I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HAMMADI FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
HAMMADI FISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الفتيمات، شارع الشيح مممد 
األأظف، رقم 372 - 73222 

الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22151
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAMMADI FISHING
الصيد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البمري
التصدير و اإلستيراد

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  وكــذلـك 
و  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  و 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
غو أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ4ـــة املـذكــــورة 

غعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مممد  الشيح  شارع  الفتيمات، 
 73222  -  372 رقم  األأظف، 

الداخلة املغرب .
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 722  : حمادي  منصور  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
322 حصة   : الشين كبل  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصور حمادي عنوانه)ا( 
مممد  الشيح  شارع  الفتيمات،  حي 
372 73222 الداخلة  األأظف، رقم 

املغرب .
عنوانه)ا(  كبل  الشين  السيدة 
مممد  الشيح  شارع  الفتيمات،  حي 
372 73222 الداخلة  األأظف، رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصور حمادي عنوانه)ا( 
مممد  الشيح  شارع  الفتيمات،  حي 
372 73222 الداخلة  األأظف، رقم 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1282.
678I

ائتمانية الراحة

AGRUB
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شارع مممد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26122، 

MAROC برشيد
AGRUB شركة ذات مسؤولية 
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ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

مممد الحامس ال4ابق الثالت 

تجزئة اليسر برشيد 26122 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16749

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRUB

التجارة-   : بإيجاز  الشركة  أرض 

و  واملواد  املنتوجات  كل  وشراء  بيع 

االدوات - وكل ما يتعلق بالفالحة.

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

مممد الحامس ال4ابق الثالت تجزئة 

اليسر برشيد 26122 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : اليزغي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة مريم اليزغي : 1222 بقيمة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اليزغي  مريم  السيدة 

الوحدة  حي  امللكي  الجيش  شارع   28

برشيد 26122 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليزغي  مريم  السيدة 

الوحدة  حي  امللكي  الجيش  شارع   28

برشيد 26122 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2222 تمت رقم 629.

679I

TRA COM FISC

MOUSSEF LOGISTICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRA COM FISC
 SOUANI RUE 113 N°5 ، 90000،

TANGER MAROC
MOUSSEF LOGISTICA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 13-COMPLEXE NOUR GH 14
 MAG N 58 - 92222 TANGER

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123723
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUSSEF LOGISTICA
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 COMMISSIONNAIRE DE

.TRANSPORT
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 COMPLEXE NOUR GH 14-13
 MAG N 58 - 92222 TANGER

.MAROC
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 ERMAILA YOUSEF السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   : 522

للحصة.

 ERMAILA السيد 
MOHAMMED : 522 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ERMAILA  . السيد 
 LOT عنوانه)ا(   MOHAMMED
 RIAD AHLAN 2 RUE KARAM

N°33 92222 TANGER املغرب.
 ERMAILA YOUSEF السيد 
 CENTRE KSAR EL عنوانه)ا( 
 MAJAZ CR KSAR EL MAJAZ

FAHS ANJRA 52222 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ERMAILA YOUSE السيد 
 CENTRE KSAR EL عنوانه)ا( 
 MAJAZ CR KSAR EL MAJAZ
 FAHS ANJRA 52222 FAHS

ANJRA املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 6358.

682I

STE AK MISSION SARL AU

STE ALAMI BRO-CAR-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 STE ALAMI BRO-CAR-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 129 

تجزئة لحبابي شقة 5 الدكارات فاس 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73473

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAMI BRO-CAR-SARL

يتمثل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

موضوع الشركة في كراء السيارات .

 129  : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة لحبابي شقة 5 الدكارات فاس 

32222 فاس املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : العلمي  امين  السيد 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد ادريس العلمي : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

بقيمة   522  : العلمي  امين  السيد 

52.222 درهم.

السيد ادريس العلمي : 522 بقيمة 

52.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلمي  امين  السيد 

5 الدكارات  129 تجزئة لحبابي شقة 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  العلمي  ادريس  السيد 

129 تجزئة لحبابي شقة 5 الدكارات. 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  امين  السيد 

5 الدكارات  129 تجزئة لحبابي شقة 

32222 فاس املغرب

عنوانه)ا(  العلمي  ادريس  السيد 

129 تجزئة لحبابي شقة 5 الدكارات. 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4234.

681I
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FIDUNIVERSEL

م.ت.ن شيمي

إعالن متعدد القرارات

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

6.ت.ن شيمي »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 61 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مص4فى 

املعاني رقم 85 طابق 2 - 22252 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.426285

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 19 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص على   : قرار رقم االول 

مايلي: الحل املسبق للشركة 

قرار رقم الثاني : الذي ينص على 

مغزر  يوسف  السيد  اختيار  مايلي: 

كمصفي للشركة 

ينص  الذي  الثالت:  رقم  قرار 

االجتماعي  املقر  تمديد  مايلي:  على 

للشركة الدار البيضاء، 61 شارع اللة 

الياقوت تقاطع مص4فى املعاني رقم 

85 طابق 2 كمقر للتصفية. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :37 رقم  بند 

مايلي: يعلن الجمع العا6 مسبًق، وفًقا 

ألحكا6 املادة 37 من النظا6 األسا�سي 

، الحل املبكر لشركة »6.ت.ن شيمي 

هذا  من  اعتباًرا   ،  MTN CHIMIE

اليو6 وتصفيتها ودًيا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833182.

682I

إئتمانيات الدريوش

Société SUPREMA
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
Société SUPREMA شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املن4قة 

الصناعية اوس4ال رقم 28 - 
92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société SUPREMA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االرا�سي الزراعية -استراد وتصدير.
املن4قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعية اوس4ال رقم 28 - 92222 

العرائش املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ماريا  ريوس  رودريغيز  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ماريا  ريوس  رودريغيز  السيدة 
بويرتو   11659 اسبانيا  عنوانه)ا( 

سيرانو اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

ماريا  ريوس  رودريغيز  السيد 
بويرتو   11659 اسبانيا  عنوانه)ا( 

سيرانو اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 12 أشت 

2222 تمت رقم 845.
683I

COMPTA-FIS

STE BEAUTY NEEDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

STE BEAUTY NEEDS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل في 
دوار قصبة حرتان غ6 سل4ان عين 

غورما مكناس - 52222 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BEAUTY NEEDS
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
الشعر  تصفيف  مواد  وبيع  استيراد 

ومستمضرات التجميل..
في  ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  سل4ان  غ6  حرتان  قصبة  دوار 
مكناس   52222  - مكناس  غورما 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 522  : املصوري  مممد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : املصوري  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مممد املصوري عنوانه)ا( 
شارع   74 عمارة   14 شقة  العنوان 
املح4ة 6 ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب.
السيدة زينب املصوري عنوانه)ا( 
الحميد  عبد  حي   412 رقم   5 زنقة 
االورابي 6 ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مممد املصوري عنوانه)ا( 
شارع   74 عمارة   14 شقة  العنوان 
املح4ة 6 ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب
السيدة زينب املصوري عنوانه)ا( 
الحميد  عبد  حي   412 رقم   5 زنقة 
االورابي 6 ج مكناس 52222 مكناس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2659 .

684I

Sté AGGLO ASSAKALI

AGGLO ASSAKALI 
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté AGGLO ASSAKALI
22 شارع عالل الفا�سي ، 32222، 

الحسيمة املغرب
 AGGLO ASSAKALI شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 
اتروكوت حي سيدي عابد - 32222 

الحسيمة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGGLO ASSAKALI

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األشغال املختلفة.

17 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 32222  - عابد  سيدي  حي  اتروكوت 

الحسيمة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : حسن  السقالي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  السقالي  السيد 

عابد  سيدي  حي  اتروكوت  زنقة   17

32222 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  السقالي  السيد 

عابد  سيدي  حي  اتروكوت  زنقة   17

32222 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 226.

685I

STE AK MISSION SARL AU

STE TWIN LAND CITY-
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 STE TWIN LAND CITY-SARL-AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
زنقة 228 عين قادوس حي املصلى 

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73467

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TWIN LAND CITY-SARL-AU
املقاولة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و األعمال التجارية .
 32 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املصلى  حي  قادوس  عين   228 زنقة 

فاس 32222 فاس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز اللبار : 1.222 حصة 

بقيمة 122.222 درهم للحصة .
1222 بقيمة   : السيد عزيز اللبار 

122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 7 عنوانه)ا(  اللبار  عزيز  السيد 

 32222 إيموزار  طريق  البركة  تجزئة 
فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه)ا(  اللبار  عزيز  السيد 
 32222 إيموزار  طريق  البركة  تجزئة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4216.
686I

s1 consulting

ECAPTELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ECAPTELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم 8 شارع مممد الخامس صفرو 

صفرو 31222 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECAPTELEC
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التركيبات الكهربائية
اعمال مختلفة.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صفرو  الخامس  مممد  شارع   8 رقم 

صفرو 31222 صفرو املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز الدمغي : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : قسو  جواد  السيد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدمغي  عزيز  السيد 
دوار ايت ال4الب سيدي يوسف بن 

احمد صفرو 31222 صفرو املغرب.
السيد جواد قسو عنوانه)ا( رقم 
صفرو  الرفايف  حي   3 بلوك   544

31222 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدمغي  عزيز  السيد 
دوار ايت ال4الب سيدي يوسف بن 

احمد صفرو 31222 صفرو املغرب
السيد جواد قسو عنوانه)ا( رقم 
صفرو  الرفايف  حي   3 بلوك   544

31222 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2222 تمت رقم 453.

687I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE ABDERRAHMANE
FOOD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ABDERRAHMANE
FOOD SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي جماعة عين عائشة دائرة 
تيسة تاونات - 34222 تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

2161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ABDERRAHMANE

.FOOD SARL

: بيع املواد  بإيجاز  أرض الشركة 

الغذائية.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

دائرة  عائشة  عين  جماعة  الصناعي 

تيسة تاونات - 34222 تاونات املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معاد صادق سوي�سي : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

السيد بالل عبد الباسط سوي�سي 

درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سوي�سي  صادق  معاد  السيد 

 222 رقم  وهران  شارع  عنوانه)ا( 

الزهور 1 فاس 32222 فاس املغرب.

السيد بالل عبد الباسط سوي�سي 

عنوانه)ا( 222 شارع وهران الزهور 1 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالل عبد الباسط سوي�سي 

عنوانه)ا( 222 شارع وهران الزهور 1 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2222 تمت رقم 91.

688I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BRAVO NOVEMBER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BRAVO NOVEMBER شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح ال4ابق التاني الشقة 
رقم 7 - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52887
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
حل  تقرر   2222 يناير   12 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BRAVO NOVEMBER
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 
 122.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع الجيش امللكي إقامة السعيدي 
الشقة  التاني  ال4ابق  الفتح  مكاتب 
نتيجة  املغرب  - 32222 فاس   7 رقم 

لعد6 تمقيق الغرض اإلجتماعي.
و عين:

و  بوقريس  نجيب  السيد)ة( 
حي  امليراج  شارع   3 رقم  عنوانه)ا( 
فاس   32222 صفروا  طريق  األمل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2222 يناير   12 بتاريخ 
السعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 
الشقة  التاني  ال4ابق  الفتح  مكاتب 

رقم 7 - 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3367.

689I

FAD CONSULTING

صوفي أدجان�سي تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
صوفي غدجان�سي تور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62، شارع 

فاس، تجزئة سها6، الرقم 4 ، 
كاليفورنيا، الدار البيضاء - 22152 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: صوفي  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

غدجان�سي تور.
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السياحي.
 ،62  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، 4 شارع فاس، تجزئة سها6، الرقم 
 22152  - البيضاء  الدار  كاليفورنيا، 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : عوكاشا  آد6  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد جاد عوكاشا 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عوكاشا  آد6  السيد 
28، تجزئة اإلسماعيلية، كاليفورنيا، 
الدار البيضاء 22152 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  عوكاشا  جاد  السيد 
 ،62 رقم   ،35 زنقة   ،23 الحسنية 
الدار   22223 البيضاء  مسيك،  ابن 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عوكاشا  آد6  السيد 
28، تجزئة اإلسماعيلية، كاليفورنيا، 
الدار البيضاء 22152 الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  عوكاشا  جاد  السيد 
 ،62 رقم   ،35 زنقة   ،23 الحسنية 
الدار   22223 البيضاء  مسيك،  ابن 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834226.
692I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LAVAGE LAMIAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LAVAGE LAMIAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 871 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

- 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52313

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   12 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LAVAGE LAMIAE
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
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القرويين  تجزئة   871 رقم  اإلجتماعي 
فاس   32222  - الشقف  عين  طريق 
الغرض  تمقيق  لعد6  نتيجة  املغرب 

اإلجتماعي.
و عين:

و  الهراري  خالد  السيد)ة( 
طريق  وردية  تعاونية  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222 الشقف  عين 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
2222 وفي رقم 871  بتاريخ 12 يونيو 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف - 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3368.

691I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE KAJJAJ TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع مممد الخامس 

ال4ابق 2الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

 STE KAJJAJ TRANS TAZA SARL
AU شركة ذات مسؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
مجموعة -5حي االندلس - 35222 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

KAJJAJ TRANS TAZA SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الغير- لحساب  مرافق  بدون  االمتعة 

االشغال املختلفة او البناء/االستراد و 
التصدير.

 52 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 35222  - االندلس  -5حي  مجموعة 

تازة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قجاج عادل : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  قجاج  السيد 
تجزئة االسماعيلية شقة 13 35222 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  قجاج  السيد 
تجزئة االسماعيلية شقة 35222 تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 422.
692I

مكتب الرياني للمماسبة

STE LACTANTIUM SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمماسبة
شارع مممد داود رقم232 ت4وان ، 

93242، ت4وان املغرب
 STE LACTANTIUM SARL AU

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو ان4يرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع ال4ابق االول طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LACTANTIUM SARL AU

األنش4ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ودعم  للممرضات  التدريبية 

التدريس  مجال  في  األشخاص 

التدريب  و  الخارج  في  للتوظيف 

اللغوي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق   33 زنقة  ان4يرنادو  كوليخيو 

الركايع ال4ابق االول طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد شرقي : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شرقي  رشيد  السيد 

ت4وان 93222 ت4وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شرقي  رشيد  السيد 

ت4وان 93222 ت4وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   12 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256458.

693I

CONSTRIF
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مممد الحنودي موثق
3 شارع األندلس ط 1 ، 32222، 

الحسيمة املغرب
CONSTRIF شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الجامعة العربية رقم 24 - 32222 
الحسيمة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3769
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مممادي مكي كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 225.
694I

FIDURIZK

AGRICORIAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13222، بنسليمان املغرب
AGRICORIAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 152/39 

قيصرية القدس بنسليمان - 13222 
بنسليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5769
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 أشت   24 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   AGRICORIAM
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مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي 39/150 قيصرية القدس 
بنسليمان   13222  - بنسليمان 
رضائية  تصفية   : ل  نتيجة  املغرب 

قبل االوان..
و حدد مقر التصفية ب 39/150 
قيصرية القدس بنسليمان - 13222 

بنسليمان املغرب. 
و عين:

السيد)ة( سعيد اريا6 و عنوانه)ا( 
البيضاء  املعاريف  كثير  ابن  زنقة   1
22332 الدار البضاء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 432.
695I

THE RIGHT POINT

MEGAMAQ
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEGAMAQ شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النسيم مجموعة 4 عمارة 5 ال4ابق 
4 شقة 22 - 22222 املحمدية 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.552375

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 5 عمارة   4 مجموعة  النسيم  »إقامة 
ال4ابق 4 شقة 22 - 22222 املحمدية 

زنقة  و  الفارسية  »زنقة  إلى  املغرب« 
 3 ال4ابق  عكاشة  حي   1 رقم  اوزود 
الدارالبيضاء   22222  - السبع  عين 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 26857.
696I

IBTI DOM

LINAZOHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
LINAZOHRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 17 
ا6 الربيع حي حرية بركان - 63322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINAZOHRA
م4ور   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقارات.
 17 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 63322  - بركان  حرية  حي  الربيع  ا6 

بركان املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 145  : معياض  نجاة  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيدة نزهة خرازي : 145 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 142  : معياض  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 142  : معياض  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 142  : معياض  سنة  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 142  : السباعي  زهور  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 142  : العمراوي  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معياض  نجاة  السيدة 

بركان   62322 عليا  ورطاس  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  خرازي  نزهة  السيدة 

بركان   62322 مداغ  زران  بير  اقامة 

املغرب.

عنوانه)ا(  معياض  سعاد  السيدة 
الحوربة  حي  املالح  واد  زنقة   24

62322 بركان املغرب.

السيدة فاطمة معياض عنوانه)ا( 
 142 زنقة  الوفء  شارع  طلحاوي 

62322 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  معياض  سنة  السيدة 
السعادة  حي  عكروش  زنقة   13

62322 بركان املغرب.

عنوانه)ا(  السباعي  زهور  السيدة 

 62322 بوكرع  2حي  حسن  حي   226

بركان املغرب.
العمراوي  حسناء  السيدة 
 62322 عنوانه)ا( حي ورطاس سفلى 

بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معياض  نجاة  السيدة 

املغرب   62322 عليا  ورطاس  حي 

بركان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 441.

697I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE FAKHAMA SECURITE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
72222، العيون املغرب

 STE FAKHAMA SECURITE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الشريف االدري�سي رقم 228 حي 

الوحدة 22 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FAKHAMA SECURITE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحراسة .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   228 رقم  االدري�سي  الشريف 
الوحدة 22 - 72222 العيون املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيدي الصالح االسماعيلي 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .
السيد سيدي الصالح االسماعيلي 

: 1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سيدي الصالح االسماعيلي 
االدري�سي  الشريف  شارع  عنوانه)ا( 
العيون   22 الوحدة  حي   232 رقم 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي الصالح االسماعيلي 
االدري�سي  الشريف  شارع  عنوانه)ا( 
العيون   22 الوحدة  حي   232 رقم 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2458/2022.

698I

COFISCOM

 CENTRE EL BEKKAOUI
D›IMAGERIE MEDICALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 CENTRE EL BEKKAOUI
D›IMAGERIE MEDICALE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

البكاي لهبيل - 63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE EL BEKKAOUI  :

. D’IMAGERIE MEDICALE
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التصوير ال4بي.

23 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
البكاي لهبيل - 63322 بركان املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 643.922 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 6439  : مممد  البكاوي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مممد  البكاوي  السيد 
حي  الخ4ابي  الكريم  عبد  شارع   35

الليمون 63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مممد  البكاوي  السيد 
حي  الخ4ابي  الكريم  عبد  شارع   35

الليمون 63322 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 955.
699I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

OUSSAMA MOTOS  
إعالن متعدد القرارات

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL
 RUE AHMED LOUKILI 3 EME
ETAGE ، 30000، FES MAROC

 OUSSAMA MOTOS  
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: املحل 

الكائن بالعمارة رقم 43 شارع موالي 
رشيد طريق صفرو - 32222 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.69147

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1222 اسامة  كركار  السيد  تفويت 
 1.222 غصل  من  اجتماعية  حصة 
عبد  مجتهد  السيد  لفائدة  حصة 

السال6

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  اسامة  كركار  السيد  استقالة 
منصب املسير و تعيين السيد مجتهد 
أير  ملدة  جديدا  مسيرا  السال6  عبد 

ممددة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رغس املال
على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4242.

722I

 MOGADOR موكادور غسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

 T.L تل مناجمانت
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موكادور غسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال4ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

 T.L MANAGEMENT تل مناجمانت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سون4ر 

» الكائن بالشقة بال4ابق الثاني 
تجزئة البميرة رقم 452-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44222 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.T.L MANAGEMENT مناجمانت
-1 مقاول   : أرض الشركة بإيجاز 
)دار  والخدمات  والتسيير  التدبير  في 

للضيافة (..
: مساكنة  املقر االجتماعي  عنوان 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سون4ر 
الثاني  بال4ابق  بالشقة  الكائن   «
شارع   452-5 رقم  البميرة  تجزئة 
الصويرة   44222  - الصويرة  العقبة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : بنمولود  لقمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : كالب  ان  تيريسا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنمولود  لقمان  السيد 
الرباط   12222 القناصل  شارع   44

املغرب.
السيدة تيريسا ان كالب عنوانه)ا( 
الواليات املتمدة 22 الواليات املتمدة 

الواليات املتمدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنمولود  لقمان  السيد 
الرباط   12222 القناصل  شارع 

املغرب
السيدة تيريسا ان كالب عنوانه)ا( 
الواليات املتمدة 22 الواليات املتمدة 

الواليات املتمدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 11 أشت 

2222 تمت رقم 322.
721I
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CABINET CAGECمكتب كاجيك

املالبس الجاهزة لالرتداء 
 PRET A PORTERنجوم

NOUJOUME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاجيك
128, زنقة رحال بن احمد 22322 

الدار البيضاء، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

 PRET6املالبس الجاهزة لالرتداء نجو
A PORTER NOUJOUME شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

لال ياقوت ال4ابق 5 الشقة د - 
22252 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : املالبس 
 PRET A6نجو لالرتداء  الجاهزة 

.PORTER NOUJOUME
أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير
تسويق املالبس الجاهزة.

عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 
 - د  الشقة   5 ال4ابق  ياقوت  لال 

22252 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مممد إخلف : 422 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد يونس إخلف : 622 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إخلف  مممد  السيد 
بوعزة  دار  ال4يارين  قرية   331
البيضاء  الدار   22122 النواصر 

املغرب.
عنوانه)ا(  إخلف  يونس  السيد 
بوعزة  دار  ال4يارين  قرية   331
البيضاء  الدار   22122 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  إخلف  مممد  السيد 
بوعزة  دار  ال4يارين  قرية   331
البيضاء  الدار   22522 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 832282.
722I

SAHEL CONSULTING

 SAHARA FOODS
SOLUTIONS

إعالن متعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

 SAHARA FOODS SOLUTIONS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوفاق بلوك W رقم 2172 العيون 
72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42371
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تأسيس شركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القانوني  ممثلها  شركة  تأسيس 
اإلجتماعي  مقرها   ، هشا6  العبا�سي 

تجزئة الوفاق بلوك W رقم 2172 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2139/22.

723I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 SOCIETE THERMO
ENERGIE EL AMRI

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 BUSINESS CONSULT CABINE
& ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب
 SOCIETE THERMO ENERGIE
مسؤولية  ذات  شركة   EL AMRI

ممدودة ذات الشريك الوحيد
متجر  االجتماعي  مقرها  وعنوان 
182بوفكران  رقم   3 املنزه  بتجزئة 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.56667

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش4ة  إضافة 

الشركة الحالي :
 غعمال متنوعة غو البناء

 وإزالة النشاط التالي: - الحدادة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2922.

724I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

RENTING ROVERS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
ال4ابق االول رقم 22،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب

RENTING ROVERS شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االميرة ال4ابق االر�سي رقم 462 - 

93122 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RENTING ROVERS

-كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  462 رقم  االر�سي  ال4ابق  االميرة 

93122 الفنيدق املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122  : الدردب  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدردب  مريم  السيدة 
املخازن  واد  شارع  العليا  كنديسة 
الفنيدق   93122  18 رقم   15 زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدردب  ياسين  السيد 
حي كنديسة العليا شارع واد املخازن 
الفنيدق   93122  9 رقم   5 زنقة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   28 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1716.
725I

FINAUDIT

ZAHRA SAMMAK
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
ZAHRA SAMMAK شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 

بلوك 58،ال4ابق االول سيدي 
عثمان،الدارالبيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385128

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2219 دجنبر   27 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ZAHRA الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 SAMMAK مبلغ رغسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي  االول  58،ال4ابق  بلوك   27
22222 الدار  عثمان،الدارالبيضاء - 
صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تمقيق الهدف التجاري.
 27 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي  االول  58،ال4ابق  بلوك 
 22222 املغر  عثمان،الدارالبيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوحردة  ياسين  السيد)ة( 
بلوك  عثمان،  سيدي  عنوانه)ا( 
 22222 الدارالبيضاء   27 58،رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2222 تمت رقم 728157.
726I

FINAUDIT

BUREAU GADGET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
BUREAU GADGET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

شوفليي بيارد،إقامة فالروز
E بلفديرال4ابق االول رقم 2، 
الدارالبيضاء. - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.255599

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فالروز بيارد،إقامة  شوفليي  »زنقة 

 ،2 رقم  االول  بلفديرال4ابق   E
الدارالبيضاء. - 22322 الدار البيضاء 
املغرب« إلى »حي الحسني ، مجموعة 
 B 2 سكنية ، ضحى اليسر ، مجموعة
 22232  - البيضاء  الدار   12 ، عمارة 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834341.
727I

FIDIMPO

KGMP IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

KGMP IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 235 شارع 
يعقوب املنصور إقامة األنفال ب4 

ال4ابق األول حي الراحة, حي الحسني 
الدار البيضاء - 22232 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.475145

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خ4ات  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 
522 حصة اجتماعية من غصل 522 
مص4فى  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

أالب بتاريخ 27 يونيو 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833728.

728I

Cleankech SARL

Cleankech SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كلينكيش Cleankech SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسار، 
رقم 345، طريق اسفي. مراكش - 

42122 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127727
 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Cleankech SARL كلينكيش

القضاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التعقيم،  الضارة،  الحشرات  على 

مماربة القوارض، التنظيف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اسفي.  طريق   ،345 رقم  املسار، 

مراكش - 42122 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غقلعي  ياسين  السيد 

عمارة س5 شقة 41 ، إقامة ليتيراس 

دار السال6، السوي�سي 12122 الرباط 

املغرب.

عنوانه)ا(  الفرقاني  ريم  السيدة 
املحيط   17 شقة  برلين  زنقة   45

12242 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غقلعي  ياسين  السيد 

عمارة س5 شقة 41 ، إقامة ليتيراس 

دار السال6، السوي�سي 12122 الرباط 

املغرب

عنوانه)ا(  الفرقاني  ريم  السيدة 
املحيط   17 شقة  برلين  زنقة   45

12242 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم

729I

STE CHCOM SARL

 STE Etabblissement prive
AMIS MONTESSORI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CHCOM SARL

 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

 STE Etabblissement prive AMIS

MONTESSORI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بلوك 
رقم 22 بدر س س ب سيدي قاسم 

 LOT N° 22 BADR SCP SIDI
KACEM 16222 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Etabblissement prive AMIS

. MONTESSORI
التعليم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخصو�سي 
االولي 

ابتداءي
اعدادي 

عنوان املقر االجتماعي : حي بلوك 
22 بدر س س ب سيدي قاسم  رقم 
 LOT N° 22 BADR SCP SIDI
قاسم  سيدي   KACEM 16222

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رغسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 : الزهراوي  الرحيم  عبد  السيد 
 122.222 بقيمة  حصة   165.222

درهم للحصة .
 222.222  : بمباح  ياسين  السيد 
درهم   122.222 بقيمة  حصة 

للحصة.
 95.222  : احمامي  مممد  السيد 
درهم   122.222 بقيمة  حصة 

للحصة.
 125.222  : بمباح  ضحئ  السيدة 
درهم   122.222 بقيمة  حصة 

للحصة.

 : السكتي  خديجة  السيدة 
 122.222 بقيمة  حصة   125.222

درهم للحصة .
 142.222  : الفقير  رضا  السيد 
درهم   122.222 بقيمة  حصة 

للحصة.
 : الفقير  امين  مممد  السيد 
 122.222 بقيمة  حصة   152.222

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزهراوي  الرحيم  عبد  السيد 
5 اقامة عياد  عنوانه)ا( شارع مممد 
قاسم  سيدي   16222  12 شقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  بمباح  ياسين  السيد 
 16222  71 رقم  االسماعلية  حي 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا(  احمامي  مممد  السيد 
قرطبة  تجزئة   6 سكتور  مكرر   157

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  بمباح  ضحئ  السيدة 
 16222  71 رقم  االسماعلية  حي 

سيدي قاسم املغرب.
السكتي  خديجة  السيدة 
 54 رقم  طنجة  طريق  حي  عنوانه)ا( 

16222 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا(  الفقير  رضا  السيد 
 93152  124 رقم  الباهية  تجزئة 

مرتيل املغرب.
الفقير  امين  مممد  السيد 
عنوانه)ا( حي الياسمين بلوك 21 رقم 

126 16222 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بمباح  ياسين  السيد 
 16222  71 رقم  االسماعلية  حي 

سيدي قاسم املغرب
عنوانه)ا(  الفقير  رضا  السيد 
 93152  124 رقم  الباهية  تجزئة 

مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 201/2022.

712I

CHAMS CONSULTING

ERATEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°627
 2eme ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
املسؤولية  ذات  شركة   ERATEN

املحدودة
شقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 -  5 املحاميد   42 رقم  عمارة   26 رقم 

42222 مراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.122417

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل  تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شقة رقم 26 عمارة رقم 42 املحاميد 
إلى  املغرب«  مراكش   42222  -  5
»تجزئة سيدي عباد 1 اقامةالحمراء 
مراكش   42222  -  19 الشقة   312 ا 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138522.
711I

FARISSI GROUPE

FARISSI GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FARISSI GROUPE
ال4ابق األول رقم 296 دراع العيا�سي 

، 47222، قلعة السراأنة املغرب
FARISSI GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال4ابق 

األول رقم 296 دراع العيا�سي - 
47222 قلعة السراأنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARISSI GROUPE

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مواد  بيع  الجملة،  بنصف  العقاقير 

البناء، التجارة العامة .

ال4ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيا�سي  دراع   296 رقم  األول 

47222 قلعة السراأنة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : فار�سي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد مممد فار�سي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فار�سي  يوسف  السيد 

قلعة   47222  2 عواطف   772

السراأنة املغرب.

عنوانه)ا(  فار�سي  مممد  السيد 

قلعة   47222  2 عواطف   772

السراأنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فار�سي  مممد  السيد 

قلعة   47222  2 عواطف   772

السراأنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ 11 

أشت 2222 تمت رقم 326/22.

712I
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CHAMS CONSULTING

ERATEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°627
 2eme ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
املسؤولية  ذات  شركة   ERATEN

املحدودة
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 312 ا  الحمراء  اقامة   1 سيدي عباد 

الشقة 19 - 42222 مراكش املغرب.
رفع رغسمال الشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.122417

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 يوليو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   4.322.222»
«1.222.222 درهم« إلى »5.522.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138522.

713I

COMPTA-FIS

LE MONACO PALACE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

LE MONACO PALACE شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

الياسمين N1 تجزئة السعيدية 2- 
مرجان 1- مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MONACO PALACE

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م4عم.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -2 السعيدية  تجزئة   N1 الياسمين 

52222 مكناس   - 1- مكناس  مرجان 

املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسليمان والعايدي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

والعايدي  اسليمان  السيد 

سبت  كراط  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

الحاجب   51222 الحاجب  جحجوح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

والعايدي  اسليمان  السيد 

سبت  كراط  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

الحاجب   51222 الحاجب  جحجوح 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2791.

714I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

BROCOLI DATA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

BROCOLI DATA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 
زنقة والد زيان ، مركز التسوق غبو 
الذهبي ال4ابق 3 رقم 94 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROCOLI DATA SARL
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والدراسات  والشبكات  الكمبيوتر 
البرمجيات  وت4وير  والخدمات 

واالستشارات.
 84  : االجتماعي  املقر  عنوان 
غبو  التسوق  مركز   ، زيان  والد  زنقة 
 22222  -  94 رقم   3 ال4ابق  الذهبي 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   334  : لغريب  غمين  السيد 

بقيمة 33.422 درهم للحصة .
حصة   333  : بوطيب  غمير  السيد 

بقيمة 33.322 درهم للحصة .
السيد الياس شربنو : 333 حصة 

بقيمة 33.322 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 99 لغريب عنوانه)ا(  غمين  السيد 
موالي  محج   11 شقة  ايمان  اقامة 
 22222 املستشفيات  حي  ادريس 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بوطيب  غمير  السيد 
4 شقة  ابو عالء زهر طابق  57 زنقة 
الدار   22222 املستشفيات  حي   26

البيضاء الدار البيضاء.
عنوانه)ا(  شربنو  الياس  السيد 
 21 ال4ابق  كاليفورنيا  حدائق  تجزئة 
شقة 28 عمارة ب عين الشق 22222 

الدار البيضاء الدار البيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 99 لغريب عنوانه)ا(  غمين  السيد 
موالي  محج   11 شقة  ايمان  اقامة 
 22222 املستشفيات  حي  ادريس 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834212.
715I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
 GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القسا6 بلوك س شارع الخرتو6 رقم 
5 - 26222 س4ات املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5591

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الناصري حنان كمسير وحيد
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بس4ات  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1201/22.

716I

AMDE

ELECROBAT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ELECROBAT شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 ال4ابق 5 النخيل 
 CASABLANCA 22342 البيضاء

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECROBAT
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الكهربائية  الشبكات  تركيب 

لالتصاالت واملراقبة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 ال4ابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 
 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

22342 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 122  : حمراس  ل4يفة  الشركة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمراس  ل4يفة  السيد 
عمارة   12 س   6 االلفة  رياض  اقامة 
الدارالبيضاء  االلفة   8 الشقة   1

22342 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ل4يفة حمراس عنوانه)ا( 
عمارة   12 س   6 االلفة  رياض  اقامة 
الدارالبيضاء  االلفة   8 الشقة   1

22342 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.
717I

غفاك غوديت

ABIYAS CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

غفاك غوديت
2 ساحة الكويت رقم 12 ، 92222، 

طنجة املغرب
ABIYAS CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 483 
طابق االر�سي حي املجد العمارة 
بلوك ج - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122125
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القادر  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   1.222 الحمياني 
من غصل 1.222 حصة لفائدة السيد 
 24 بتاريخ  حمو  االحمدي  بشرى  )ة( 

يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أشت   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256399.

718I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

DL FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عمارة 22 شقة رقم 4 شارع مسعود 
الوفقاوي حي السال6، 82272، 

اكادير املغرب
DL FORAGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
قيسارية الفتح شارع بئر انزران 

الدشيرة الجهادية - 86362 انزكان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
 / والضخ  التغليف  املسح،  الحفر، 
غشغال مختلفة غو في البناء / استيراد 

وتصدير.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
انزران  بئر  شارع  الفتح  قيسارية   12
انزكان   86362  - الجهادية  الدشيرة 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : االبراهيم  فاضل  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : االبراهيم  صونيا  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فاضل االبراهيم عنوانه)ا( 
حي   11 رقم  ج  عمارة  غيمن  ا6  إقامة 

الهدى 82272 اكادير املغرب.
االبراهيم  صونيا  السيدة 
عنوانه)ا( إقامة ا6 غيمن عمارة ج رقم 
11 حي الهدى 82272 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد فاضل االبراهيم عنوانه)ا( 
حي   11 رقم  ج  عمارة  غيمن  ا6  إقامة 

الهدى 82272 اكادير املغرب
االبراهيم  صونيا  السيدة 
عنوانه)ا( إقامة ا6 غيمن عمارة ج رقم 

11 حي الهدى 82272 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1552.
719I

AUDINA

BOOSTCAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINA
 Bd Zerktouni ، 22360، ,55

Casablanca Maroc
BOOSTCAMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

شارع زوليخة ناصري - 22222 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552253

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
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املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOOSTCAMP
أرض الشركة بإيجاز : التكوين.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  - ناصري  زوليخة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   FAR INVEST الشركة 

الرباط 22222 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(   INSTIN الشركة 
الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  حميدة  بلمليح  السيدة 
الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حميدة  بلمليح  السيدة 
الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 833892.
722I

العيون استشارات

HUILE SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
HUILE SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

ال4ناعي النق4ة 42 طريق املر�سى - 
72222 املر�سى العيون املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19263

العا6  الجمع  بمقت�سى 

غبريل   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رغسمال  رفع  تم   2221

درهم«   4.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   9.222.222« من  غي 
«13.222.222 درهم« عن طريق : رفع 

القيمة اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2221 تمت رقم 1297.

721I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTI POISSON FRAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

ال4ابق االول رقم 22،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب

CASTI POISSON FRAIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

حفصة ا6 املؤمنين رقم 43 حي 

بوجراح الوس4ى - 93222 ت4وان 

املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28359

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل  تم   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  املؤمنين  ا6  حفصة  »شارع 

 93222  - الوس4ى  بوجراح  حي   43

عبد  »شارع  إلى  املغرب«  ت4وان 

الكريم الخ4ابي ال4ابق االر�سي رقم 

68 - 93122 الفنيدق املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1556.

722I

SUCCES JOBS CONSULTIN

AHL GAIROF
إعالن متعدد القرارات

SUCCES JOBS CONSULTIN

شارع البعث رقم 36 حي القدس 

العيون ، 72222، العيون املغرب

AHL GAIROF »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1832 

حي العودة - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24425

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 19 يوليو 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

نصيب  من  حصة   1222 بيع  مايلي: 

لصالح  كيروف  مص4فى  السيد 

درهم  بمائة  ندور  العتيق  السيد 

للحصة

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تمويل املقر الجتماعي للشركة 

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تغيير املسير 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

مايلي: شريك جديد • 

حصة   1222 ندور  العتيق  السيد 

بمائة درهم للحصة

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: تمويل املقر الجتماعي للشركة 
و  بلوك   744 رقم   : التالي  للعنوان 

تجزئة الوحدة العيون

على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

العتيق  للسيد  التسيير  يعهد  مايلي: 

ندورملدة أير ممددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2528.

723I

QUALIFID - SARL AU 

 PRODUCTION DES
 TECHNOLOGIES

 INTELLIGENTES ET
 INGENIERIE INDUSTRIELLE

)(PT3I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALIFID - SARL AU
14 ملتقى زنقتي مممد القري و 

826، إقامة ميموزا مكتب رقم 1 ، 
14222، القني4رة املغرب
 PRODUCTION DES

 TECHNOLOGIES
 INTELLIGENTES ET INGENIERIE
INDUSTRIELLE (PT3I( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

هارون الرشيد اقامة الفردوس رقم 
3 - 14222 القني4رة املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63639
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أشت 2222 تم تمويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة هارون الرشيد اقامة الفردوس 
رقم 3 - 14222 القني4رة املغرب« إلى 
 - الساكنية  توسعة،  االرشاد   589»

14222 القني4رة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالقني4رة  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 92264.

724I

GESTION

PRINT LOT
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
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PRINT LOT شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
ا طريق 1 رقم -17الدارالبيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.524269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تمويل 
طريق  ا  القدس  »حي  من  للشركة 
 22222  - -17الدارالبيضاء  رقم   1
»اسبرانس  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
2 طريق 1 رقم 6 عين السبع - 22222 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تمت رقم 834234.
725I

ABA GESTION SARLAU

JKARII MONEY
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC

JKARII MONEY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ممل 

تجاري 3 بال4ابق األر�سي تجزئة 121 
تجزئة ملصلى - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61625
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 25 أشت 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة مدير الشركة وتسمية مدير 

جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت  اجقارعي  كمال  السيد  قا6 
 1222 هي  التي  و  حصصه  جميع 
خرازي  عرو�سي  علمي  لسيدة  حصة 

سها6
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
السيد  الشركة  مسير  قا6  مايلي: 
استقالته  بتقديم  اجقارعي  كمال 
علمي  السيدة  لتصبح  الشركة  من 
املسيرة  سها6  خرازي  عرو�سي 

الجديدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 4261.
726I

CABINET RAMI EXPERTISE

PEP›S HABIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

PEP›S HABIBAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ف 

تجزئة البرادعي بلوك غ1 ال4ابق 
الثالث الشقة 95 بنسودة - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   PEP’S HABIBAT
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
البرادعي  تجزئة  ف  عمارة  اإلجتماعي 
 95 الشقة  الثالث  ال4ابق  غ1  بلوك 
بنسودة - 32222 فاس املغرب نتيجة 
وليس  نشاطها  الشركة  تبدغ  لم   : ل 

لديها غصول وال ديون متعاقد عليها

عمارة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
ال4ابق  غ1  بلوك  البرادعي  تجزئة  ف 
 32222  - بنسودة   95 الشقة  الثالث 

فاس املغرب. 
و عين:

و  ماثيوز  برايس  السيد)ة( 
ريتشيبين  جين  شارع   27 عنوانه)ا( 
ميدارد-إن-جالس  سانت   33162
ميدارد-إن- سانت   33162 فرنسا 

جالس فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( حبيبة باشا و عنوانه)ا( 
 69682 ديالج  غأس4س   24 شارع 
شاسيو فرنسا 69682 شاسيو فرنسا 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تمت رقم 3355.
727I

CAF MANAGEMENT

ASSECUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
22212، الدار البيضاء املغرب

ASSECUR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 214 حي 
الهنا شارع ابن سينا - 22212 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328879

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 92.222 رغسمالها  مبلغ   ASSECUR
 214 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 22212  - سينا  ابن  شارع  الهنا  حي 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

إنعدا6 األنش4ة للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 214 حي 
الدار   22212  - ابن سينا  الهنا شارع 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سبيحي  وجيه  مممد  السيد)ة( 
زنقة  و  املدن  حارة  تقاطع  عنوانه)ا( 
الدار   22212 انفا  البرتقال  غشجار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834272.
728I

CAF MANAGEMENT

NEAR COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
22212، الدار البيضاء املغرب
 NEAR COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 214 حي 

الهنا شارع ابن سينا - 22212 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.245389
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 NEAR الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   COMMUNICATION
وعنوان  درهم   152.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي 214 حي الهنا شارع 
البيضاء  الدار   22212  - سينا  ابن 
األنش4ة  إنعدا6   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 214 حي 
الدار   22212  - ابن سينا  الهنا شارع 
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البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سبيحي  وجيه  مممد  السيد)ة( 
زنقة  و  املدن  حارة  تقاطع  عنوانه)ا( 
الدار   22212 انفا  البرتقال  غشجار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834271.
729I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SLOOOW
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

SLOOOW
 21 قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالوي  مص4فى  غع4ى   2222 غبريل 
 72679 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
دكالة  باب  السويقة   142 برقم  ب 
مراكش،   42222  -  - غوزال  ،عرصة 
 5 ملدة   SLOOOW لفائدة  املغرب 
و   2222 أشت   12 من  تبتدئ  سنة 
تنتهي في 31 مارس 2227 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 42.222 درهم.
732I

LEADER FIDUCONSEIL

KARIMELK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LEADER FIDUCONSEIL
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 22252، الدارالبيضاء 

املغرب
KARIMELK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزركتوني ، ال4ابق الثاني ، الشقة 

رقم 6 - 22252 الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.527327
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت   2222 يوليو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مممد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   55,52 بوافي  املحفوض 
حصة   194,52 غصل  من  اجتماعية 
بوافي  عبدالكريم  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ 18 يوليو 2222.
بوافي  الحسن  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   55,52
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   194,52
يوليو   18 بتاريخ  بوافي  عبدالكريم 

.2222
بوافي  فاطنة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   27,82
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   194,52
يوليو   18 بتاريخ  بوافي  عبدالكريم 

.2222
بوافي  نعيمة  )ة(  السيد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   27,82
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   194,52
يوليو   18 بتاريخ  بوافي  عبدالكريم 

.2222
رشيدة  زهراء  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   27,82 بوافي 
السيد  لفائدة  حصة   194,52 غصل 
)ة( عبدالكريم بوافي بتاريخ 18 يوليو 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834268.
731I

O CAPITAL GROUP

 Société Agricole des
Chiadma

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

O CAPITAL GROUP
 AVENUE DES FAR 14E 81

 ETAGE، 20000، CASABLANCA
MAROC

 Société Agricole des Chiadma
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي غولجا دي 
شيادما بير جديد 24152 الجديدة 

اململكة املغربية.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
 بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تغيير  تم   2222 فبراير   23 في  املؤرخ 
 Société« من  الشركة  تسمية 
 CAP« إلى  »Agricole des Chiadma

. «CHIADMA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832275.
732I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

اصل تجاري
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص ال4بيعيون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 31 بتاريخ  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
مارس 2222، تم فسخ عقد التسيير 
املتواجد  التجاري  لألصل  الحر 
 142 برقم  الثاني،  و  األول  بال4ابق 
غوزال  ،عرصة  دكالة  باب  السويقة 
السيد  طرف  من  املوقع  مراكش، 
مص4فى بالوي بصفته مالك لألصل 
الحلفاوي  بدرب  الساكن  و  التجاري 
رقم 154 باب دكالة مراكش و شركة 
OY10&quot;  &quot; ش.6.6. ذات 
الشريك الوحيد، بصفتها مسيرة حرة 

لألصل التجاري،
التجاري  بالسجل  املسجلة 
71255 و الكائن  بمراكش تمت رقم 
املذكور  بالعنوان  االجتماعي  مقرها 

غعاله.
733I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

PLANTATION NORD
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES
مكناس ، 12222، مكناس املغرب

PLANTATION NORD شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 11، 

ال4ابق الثاني، عمارة 12، زنقة 
القني4رة،6.ج، مكناس - 52252 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLANTATION NORD
األعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املختلفة غو البناء
املساخات  و  البستنة  غعمال 

الخضراء
متاجر.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،12 الثاني، عمارة  ال4ابق   ،11
 52252  - مكناس  القني4رة،6.ج، 

مكناس املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : متيسر  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  متيسر  سفيان  السيد 
حي االمل زنقة فاس درب 13 رقم 12 

ويسالن 52252 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  متيسر  سفيان  السيد 
حي االمل زنقة فاس درب 13 رقم 12 

ويسالن 52252 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2222 تمت رقم 2916.
734I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

LARA COUTURE
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
ال4ابق 5 رقم 9 ت4وان ، 93222، 

ت4وان املغرب
LARA COUTURE شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحي الجديد الش4ر الثاني رقم 198 

- 92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.COUTURE
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخياطة و الت4ريز
بيع، شراء و تسويق جميع املالبس 

التقليدية و العصرية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي الجديد الش4ر الثاني رقم 198 

- 92222 العرائش املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : حماني  خديجة  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة حماني عنوانه)ا( 
 92222  53 رقم  الباشا  جنان 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة حماني عنوانه)ا( 
 92222  53 رقم  الباشا  جنان 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 12 أشت 

2222 تمت رقم 1422.
735I

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة

PASARELA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة
شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
1 ال4ابق االول رقم 3 ، 93222، 

ت4وان املغرب
PASARELA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 12 

ماي - 93222 ت4وان املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3449

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم اإلعال6   2222 يوليو   24 في  املؤرخ 
و  امزيب  مص4فى  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

فبراير   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
2222 بالشكل األتي :

 2.222  ، امزيب  مممد  السيد)ة( 
حصة .

 1.222  ، امزيب  الزهرة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( سعيدة امزيب ، 1.222 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2143.
736I

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة

PASARELA
إعالن متعدد القرارات

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة
شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
1 ال4ابق االول رقم 3 ، 93222، 

ت4وان املغرب
PASARELA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 9 شارع 
12 ماي - 93222 ت4وان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3449
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  طرف  من  حصة   2222 هبة 
من  حصة   1222 و  امزيب  مممد 
طرف السيدة سعيدة امزيب و 1222 
الزهرة  السيدة  طرف  من  حصة 

غمزيب لفائدة السيد مروان املروني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  الشركة  تسمية  و  شكل  تغير 
املسؤولية  ذات   PASARELA شركة 
ذات   PASARELA لشركة  املحدودة 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

يمثلها السيد مروان املروني
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل املادة 1 و 2 و 6 و 7 من النظا6 

األسا�سي للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 
ذات  لشركة  ممدودة  املسؤولية 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  الشركة  تسمية  تغيير 
PASARELA ذات املسؤولية املحدودة 
ذات   PASARELA املسماة  للشركة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  في  الحصص  جميع  تجمع 
السيد  لفائدة  حصة   8222 عددها 

مروان املروني 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تجمع رغسمال الشركة قدره 822222 

لفائدة السيد مروان املروني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2145.
737I

Librairie moustaslim

 LIBRAIRIE - مكتبة مستسلم 
MOUSTASLIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Librairie moustaslim
 Lot erraha num 223 av

 abderahman bno abi bakr
 quartier el qods Laayoune،

70000، Laayoune Maroc
 LIBRAIRIE - مكتبة مستسلم 
MOUSTASLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
تجزئة الراحة شارع عبد الرحمان بن 
غبي بكر الصديق رقم 223 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

41851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
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 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LIBRAIRIE  - مستسلم  مكتبة 

.MOUSTASLIM
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عامة - التصدير واالستيراد.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد  شارع  الراحة  تجزئة  القدس 
رقم  الصديق  بكر  غبي  بن  الرحمان 
العيون   72222  - العيون   223

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مستسلم  حمزة  السيد 
حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد 
رقم  الصديق  بكر  غبي  بن  الرحمان 
223 العيون 72222 العيون املغرب.

السيد مممد مستسلم عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد 
رقم  الصديق  بكر  غبي  بن  الرحمان 
223 العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مستسلم  حمزة  السيد 
حي القدس تجزئة الراحة شارع عبد 
رقم  الصديق  بكر  غبي  بن  الرحمان 

223 العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تمت رقم 1545.
738I

la marocaine des bilans

RAHMOUNIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم 8 عمارة 
غدرار حي الداخلة ، 82262، غكادير 

املغرب
RAHMOUNIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 A 112 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
تجزئة الكردان 2 - 83222 تارودانت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2135

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يوليو   27 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ   RAHMOUNIA
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجتماعي رقم A 112 تجزئة الكردان 
نتيجة  املغرب  تارودانت   83222  -  2

ل : توقيف كلي للنشاط التجاري.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 83222  -  2 الكردان  تجزئة   A  112

تارودانت املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عمر هياللي و عنوانه)ا( 
 83222 الكردان   1 رقم  الداخلة  حي 
)ة(  كمصفي  املغرب  تارودانت 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 27 يوليو 

2222 تمت رقم 476.
739I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

ETHNO TOURS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 45222، قلعة امكونة املغرب

 ETHNO TOURS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار اأر6 
ملولن بومالن دادس - 45222 تنغير 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2397
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تغيير  تم   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
 ETHNO« من  الشركة  تسمية 
إلى   »TOURS MOROCCO
. «MYTHIC MOROCCO TOURS»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2222 تمت رقم 271.
742I

MSEFER & ASSOCIES

OMNICAP اومنيكاب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 22382،    88

الدار البيضاء املغرب
اومنيكاب OMNICAP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرق4وني ال4ابق السادس مكتب 
رقم 15-16 - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.467219

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 ماي   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
اومنيكاب OMNICAP مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
الزرق4وني  شارع   46 اإلجتماعي 
ال4ابق السادس مكتب رقم 15-16 - 
22122 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - املنافسة الشديدة,
- مخلفات جائمة كورونا,

- تراجع عدد الزبائن .....
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
مكتب  السادس  ال4ابق  الزرق4وني 
البيضاء  الدار   22122 - 15-16 رقم 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( الصقلي الحسيني سعاد 

عمارة  اليسر  اقامة   48 عنوانه)ا(  و 
احمد  زنقة   12 الشقة   2 طابق  غ 

البيضاء  الدار   22372 انفا  الشر�سي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

 48  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

2 الشقة  اقامة اليسر عمارة غ طابق 
12 زنقة احمد الشر�سي انفا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832571.

741I

FICAGEST

NEW TRAMDEC
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

NEW TRAMDEC شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي أانم رقم 158 

ال4ابق األول مكتب رقم 32 - 

42222 مراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمويل  تم   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»الحي الصناعي سيدي أانم رقم 158 

ال4ابق األول مكتب رقم 32 - 42222 

إلى »ال4ابق التمت  مراكش املغرب« 

غر�سي ممل رقم 21 على اليمين اقامة 
 - أانم  سيدي  املعزوزية   126 رقم 

42222 مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2222 تمت رقم 138476.
742I

MSEFER & ASSOCIES

كونطوار دو ليزوالسيو طغميك 
 COMPTOIR DE إ فونيك

 L›ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 22382،    88

الدار البيضاء املغرب
كون4وار دو ليزوالسيو طغميك 

 COMPTOIR DE إ فونيك
 L›ISOLATION THERMIQUE ET
PHONIQUE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3، زنقة 
إسحاق ابن هاني وشارع يعقوب 

املنصور ال4ابق األول الشقة رقم1 - 
22382 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225815
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2222 يوليو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املجيد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
الجواهري 122 حصة اجتماعية من 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   122 غصل 
مبارك وحمان بتاريخ 24 يوليو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2222 تمت رقم 832577.
743I

AJDEN MOHAMED

 STE EL HAISSOUFI
HUILERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AJDEN MOHAMED

 BP 1367 TAZA GARE ، 35000،
TAZA MAROC

 STE EL HAISSOUFI HUILERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار زكيكة 
الجماعة القروية بني افتح باب 

مروج - 35222 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HAISSOUFI HUILERIE
 HUILES  : بإيجاز  الشركة  أرض 
 par procédés de presse continue
 Traitement et

. commercialisation des olives
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
افتح  بني  القروية  الجماعة  زكيكة 

باب مروج - 35222 تازة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 512  : رشيد  الهيسوفي  السيد 
حصة بقيمة 51.222 درهم للحصة .

 192  : السعدية  السيدة املحورك 
حصة بقيمة 19.222 درهم للحصة .

السيد الهيسوفي بدر الدين : 152 
حصة بقيمة 15.222 درهم للحصة .

 152  : عماد  الهيسوفي  السيد 
حصة بقيمة 15.222 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الهيسوفي رشيد عنوانه)ا(  السيد 
بني  القروية  الجماعة  زكيكة  دوار 

افتح باب مروج 35222 تازة املغرب.
السعدية  املحورك  السيدة 
 75 2 رقم  3 بلوك  عنوانه)ا( القدس 

35222 تازة املغرب.
الدين  بدر  الهيسوفي  السيد 
 75 2 رقم  3 بلوك  عنوانه)ا( القدس 

35222 تازة املغرب.
عنوانه)ا(  عماد  الهيسوفي  السيد 
 35222  75 رقم   2 بلوك   3 القدس 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهيسوفي رشيد عنوانه)ا(  السيد 
بني  القروية  الجماعة  زكيكة  دوار 

افتح باب مروج 35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 422.

744I

nador conseil sarl au

TRASAY
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
TRASAY شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع سبو 
رقم 14 العروي - 62552 الناظور 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15629

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمويل  تم   2222 يوليو   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع سبو رقم 14 العروي - 62552 
سهل  »زنقة  إلى  املغرب«  الناظور 
اوالد  حي  تغزوت  حي   22 رقم  دكالة 
الناظور   62222  - احدادا  بوطيب 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 أشت 

2222 تمت رقم 3966.

745I

Soft finances sarl

MALYKA AUTO
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئر غنزران عمارة زينب رقم 4 ، 

16222، سيدي قاسم الغرب
MALYKA AUTO شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
طريق طنجة رقم 112 - 16222 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALYKA AUTO
-كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

السيارات بدون سائق
-أسل السيارات
- استغالل مقهى.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 16222  -  112 رقم  طنجة  طريق 

سيدي قاسم املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222  : شنكا�سي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف شنكا�سي عنوانه)ا( 
تجزئة طريق طنجة رقم 112 16222 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 
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ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف شنكا�سي عنوانه)ا( 
تجزئة طريق طنجة رقم 112 16222 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 222.
746I

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة

PASARELA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة
شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
1 ال4ابق االول رقم 3 ، 93222، 

ت4وان املغرب
PASARELA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 12 

ماي - 93222 ت4وان املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3449

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
«792.222 درهم« غي من »822.222 
درهم«   1.592.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2144.
747I

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة

PASARELA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

األستاذة يسرا بلفضيل موثقة
شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
1 ال4ابق االول رقم 3 ، 93222، 

ت4وان املغرب
PASARELA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 12 
ماي - 93222 ت4وان املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3449
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 يوليو   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 
من  غي  درهم«   792.222« قدره 
 822.222« إلى  درهم«   1.592.222»
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بت4وان  االبتدائية 

2222 تمت رقم 2144.
748I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

MOUHOUB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA MAROC
MOUHOUB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 

املجموعة 15 حي مباركة القدس 
البرنو�سي - 22422 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

326267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2215 غبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUHOUB TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البضائع 

نقل االشخاص واملسافرين
النقل ال4رقي الدولي.

 4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس  مباركة  حي   15 املجموعة 
البيضاء  الدار   22422  - البرنو�سي 

املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : موهوب  مممد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم موهوب : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  موهوب  مممد  السيد 

سيرفان 93272 سيرفان فرنسا.
موهوب  الرحيم  عبد  السيد 
زنقة   17 رقم  غ  عمارة  عنوانه)ا( 
 22422 الخيا6  عمر  شارع  االبجال 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
موهوب  الرحيم  عبد  السيد 
زنقة   17 رقم  غ  عمارة  عنوانه)ا( 
 22422 الخيا6  عمر  شارع  االبجال 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2215 تمت رقم 574859.
749I

COFIDET SARL

ECC SERVICE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFIDET SARL
 RUE MARRAKECH RESIDENCE

 NAJD 4eme ETAGE N 38
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ECC SERVICE SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كوماريسبا 

شارع 7 اقامة » ك » ال4ابق »2» 

رقم 273 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

125273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE SARL AU

الكهرباء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة.

عنوان املقر االجتماعي : كوماريسبا 

شارع 7 اقامة » ك » ال4ابق »2« رقم 

273 طنجة - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : ابوعاللي  ال4يب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ال4يب ابوعاللي عنوانه)ا( 

 16222 قاسم  سيدي  الكداري  دار 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ال4يب ابوعاللي عنوانه)ا( 

 16222 قاسم  سيدي  الكداري  دار 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم -.

752I
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DAMO CONSULTING SARL

CITY BLEU TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

CITY BLEU TANGER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طنجة مممد الخامس اقامة طنجة 

بولفار بلوك 5 رقم 21 - 92222 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85229
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تعيين  تم   2219 يونيو   13 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الركادي مممد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2219 تمت رقم 224798.
751I

FIDUGRA

فيول الين ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع مممد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 ال4ابق الثالث انزكان ، 
86152، اكادير املغرب

فيول الين ماروك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مستوطنة 
لدى رقم 271، شارع 17 الحسنية 
1، شارع املقاومة املحمدية 28812 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31175
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 ماي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيول   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الين ماروك.
و  نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

توزيع البضائع.
عنوان املقر االجتماعي : مستوطنة 
الحسنية   17 شارع   ،271 رقم  لدى 
 28812 املحمدية  املقاومة  شارع   ،1

املحمدية املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد وديني غشرف 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : الهامي  السيد عادل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غشرف  وديني  السيد 
انزكان   86362 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  الهامي  عادل  السيد 

املحمدية 28812 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهامي  عادل  السيد 

املحمدية 28812 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1543.
752I

nador conseil sarl au

MIFACOP
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MIFACOP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ميناء 
الصيد بني انصار - 6222 الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4831

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 22 أشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اقرار بيع السيد ادريس بويش جميع 
ياسر  للسيد  الشركة  في  حصصه 

السمغيني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بويش  ادريس  السيد  استقالة  قبول 

من منصب تسسير الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 1.232.222.22 الشركة  رغسمال 
حصة   12322 ل  مقسم  درهم 

اجتماعية بقيم 122 درهم للحصة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 8612 السمغيني  ياسر  السيد  يملك 
 3692 متشيخ  هشا6  والسيد  حصة 

حصة اجتماعية 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: تسيير الشركة من قبل السيد 

ياسر السمغيني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 أشت 

2222 تمت رقم 4219.
753I

METREK COMPTA PRO

SOTRADIVEN
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
SOTRADIVEN شركة ذات 

مسؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 27 
رقم 13 حانوت رقم 22 حي املسجد - 

14222 سيدي سليمان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2475

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 أشت   29 في  املؤرخ 
ذات  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOTRADIVEN الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رغسمالها  مبلغ 
 27 زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
املسجد  حي   22 رقم  حانوت   13 رقم 
املغرب  سليمان  سيدي   14222  -
أالء  مالية  صعوبات   : ل  نتيجة 

االسعار.
و حدد مقر التصفية ب زنقة 27 
رقم 13 حانوت رقم 22 حي املسجد - 

14222 سيدي سليمان املغرب. 
و عين:

و  البهلولي  فاطمة  السيد)ة( 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا( 
19 مكرر غوالد الغازي 14222 سيدي 
سليمان املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة 27 
املسجد  حي   22 رقم  حانوت   13 رقم 

سيدي سليمان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 12 

أشت 2222 تمت رقم 157.
754I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA BOUKHOUR
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

DAKHLA BOUKHOUR شركة 
ذات مسؤولية ممدودة ذات 
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الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارات 

الحمر، رقم 1562 - 73222 

الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DAKHLA BOUKHOUR

و  تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
بيع جميع غنواع البخور 

عنوان املقر االجتماعي : العمارات 
الحمر، رقم 1562 - 73222 الداخلة 

املغرب .

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : يحجبهه  فراجي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يحجبهه  فراجي  السيدة 

الداخلة   73222 الحمر  العمارات 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يحجبهه  فراجي  السيدة 

الداخلة   73222 الحمر  العمارات 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

أشت 2222 تمت رقم 1293.

755I

CABINET NORD ASSISTANCE

K A H TRANS
شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 42

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

K A H TRANS شركة ذات 
مسؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص مكتب 26 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K A H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع املحلية والدولية.
29 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عمر ابن العاص مكتب 26 - 92222 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد الشحموطي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشحموطي  خالد  السيد 
فضيلة  تجزئة  البرانص  عنوانه)ا( 

رقم 57 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الشحموطي  خالد  السيد 
فضيلة  تجزئة  البرانص  عنوانه)ا( 

رقم 57 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  ب4نجة  التجارية 

2222 تمت رقم 256513.
756I

KISSAN CONSULTING 

LEAP INNOVATION
شركة املساهمة

رفع رغسمال الشركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
22222، الدار البيضاء املغرب
LEAP INNOVATION شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 157، 

شارع انفا إقامة رسين غ نفا، 
ال4ابق 7الشقة 72، - 22122 الدار 

البيضاء. املغرب .
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.464921

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   2222 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم«   2.122.222»
«6.322.222 درهم« إلى »8.422.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834413.
757I

زوبير بوتغماس

STE GUALDAMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

STE GUALDAMANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 96 حي 
السعادة تازة - 35222 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2289
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
حل  تقرر   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE GUALDAMANE
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 - تازة  السعادة  حي   96 اإلجتماعي 
النعدا6  نتيجة  املغرب  تازة   35222

املردودية .
و عين:

و  لشهب  العربي  السيد)ة( 
 424 رقم  الرحمة  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب  العرائش   92222 العرائش 

كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( حميد هربيل و عنوانه)ا( 
تازة  الحسني  حي  س  مجموعة   41
)ة(  كمصفي  املغرب  تازة   35222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي   96 وفي   2222 يونيو   22 بتاريخ 

السعادة تازة - 35222 تازة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تمت رقم 252.
758I

LUNE CONSEIL

D.N IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUNE CONSEIL
 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE
 VUE B 6EME ETG N 1 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
D.N IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47، شارع 

مممد بن عبد هللا إقامة املنظر 
الجميل ال4ابق 6 الرقم 1 - 22222 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 أشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 D.N  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMMOBILIER
أرض الشركة بإيجاز : اعمال بناء

 ،47  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع مممد بن عبد هللا إقامة املنظر 
 22222 - 1 6 الرقم  الجميل ال4ابق 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد يوسف نعيم 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
 522  : الخودي  إيمان  السيدة 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

522 بقيمة  السيد يوسف نعيم : 
52.222 درهم.

 522  : الخودي  إيمان  السيدة 
بقيمة 52.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعيم  يوسف  السيد 
رقم  ورأة  واد  شارع   3 العالية 
الدار   22222 البيضاء  االلفة   47

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الخودي  إيمان  السيدة 
تجزئة الرضا 6 س 4غ عمارة 19 شقة 
الدار   22222 البيضاء  االلفة   13

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نعيم  يوسف  السيد 
رقم  ورأة  واد  شارع   3 العالية 
الدار   22222 البيضاء  االلفة   47

البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  الخودي  إيمان  السيدة 
تجزئة الرضا 6 س 4غ عمارة 19 شقة 
الدار   22222 البيضاء  االلفة   13

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت 2222 تمت رقم 834237.
759I

ELJAMHARI CONSULTING

ECLAT MAISON ِميزو 
ْ
ط

َ
ال

ْ
ِإك

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

 ECLAT MAISON ِميزو 
ْ
ط

َ
ال

ْ
ِإك

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 236 
زنقة باسكيي عمارة إف 8 مكتب 6 
شارع عبد املومن. - 22242 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
521693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 غكتوبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 
ْ
ط

َ
ال

ْ
: ِإك اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ECLAT MAISON ِميزو
و  تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 236 
 6 مكتب   8 إف  عمارة  باسكيي  زنقة 
الدار   22242  - املومن.  عبد  شارع 

البيضاء اململكة املغربية..

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : الخباز  امان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخباز  امان  السيدة 

طابق  الشرازي  اسحاق  ابو  زنقة   26

الدار   22372 املعاريف   3 شقة   3

البيضاء. اململكة املغربية..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الخباز  امان  السيد 

طابق  الشرازي  اسحاق  ابو  زنقة   26

الدار   22372 املعاريف   3 شقة   3

البيضاء. اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2221 تمت رقم 799425.

762I

fidjuris sarl

TRULIFE

شركة ذات مسؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 232

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

TRULIFE شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 ، 

الزرق4وني ريس الزهور ال4ابق 

الثامن رقم 24 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

552337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 أشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRULIFE

بيع   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

مستمضرات التجميل ،

• تنظيم امللتقيات واملؤتمرات ،.

 ،  59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال4ابق  الزهور  ريس  الزرق4وني 

الدار   22222  -  24 رقم  الثامن 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة:  رغسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : مممد  ل4في  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ل4في مممد عنوانه)ا( 13 

 28812 السفلي  ال4ابق  طنجة  زنقة 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ل4في مممد عنوانه)ا( 13 

 28812 السفلي  ال4ابق  طنجة  زنقة 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز  رقم  تمت   2222 أشت   11

الجهوي لالستثمار.

761I
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املحكمة التجارية بوجدة
ملف عدد : 2222/29
حساب عدد : 2962

إشهار مستخرج عقد صدقة لحقوق 
مشاعة في غصل تجاري

ممررمن  عرفي  عقد  بمقت�سى 
غحمد  وذ.  قن4ري  إيمان  ذ.ة  طرف 
بدائرة  املنتصبان  العدالن  عزيزي 
بوجدة،  اإلبتدائية  املحكمة  نفوذ 
بتاريخ 17يونيو 2222 مسجل بوجدة 
بتاريخ 17يونيو 2222 تصدق السيد: 
بإقامة  الساكن  عاروني  رابح 
حي   2 الشقة   37 عمارة  البستان 

الفتح ح.ي.6. الرباط.
عاروني  هللا  عبد   : السيد  على 
الحلوة  زنقة  األندلس  بحي  الساكن 

رقم 56 وجدة.
املقدرة  املشاعة  حقوقه  بجميع 
التجاري  األصل  في  بالنصف 
سراج  نشاط  ملزاولة  املخصص 
عباد  بن  املعتمد  زنقة   2 ب  الكائن 
التجاري تمت  بالسجل  وجدة املقيد 
تقييد  تم  وقد  تمليلي   92196 رقم 
التسجيل  لغرض  التجاري  األصل 

بمبلغ قدره 35.222.22 درهم.
املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 
غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
84 من مدونة  للمادة  ت4بيقا  الثانية 

التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

21 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في غصل تجاري
ملف رقم : 2222/23
حساب رقم : 2878

تجاري  غصل  بيع  عقد  بمقت�سى 
وغحمد  قن4ري  إيمان  العدالن  حرره 
لإلشهاد  املنتصبان  العدالن  عزيزي 
االستئناف  ممكمة  نفوذ  بدائرة 

 ،2222 مارس   18 بتاريخ  بوجدة 
مسجل بوجدة بنفس التاريخ، وعقد 
بتاريخ  العدلين  نفس  حرره  إصالحي 
13 ماي 2222 مسجل بوجدة بتاريخ 

فاتح يوليو 2222 باع السيد :
بوجدة،  الساكن  بوخة،  حسن 
بن  حبيب  زنقة  العسكرية،  التجزئة 
السيدة  عن  نيابة   ،12 رقم  سالم 

فاطمة بوخة.
للسيدة :

الساكنة  بوحسن،  سليمة 
زنقة  العسكرية،  التجزئة  بوجدة، 

حبيب ابن سالم، رقم 12.
في األصل  املشاعة  جميع حقوقها 
 ،121 رقم  بوجدة،  الكائن  التجاري 
نشاط  فيه  املزاول  غحفير،  شارع 
مقهى، املقيد بالسجل التجاري تمت 
قدره  بمبلغ  تمليلي،   63232 رقم 

62.222 درهم.
املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 
غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 
املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 
للنشرة الثانية ت4بيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

93 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في غصل تجاري
ملف رقم : 2222/24
حساب رقم : 2877

العدالن  حرره  بيع  عقد  بمقت�سى 
مشيور  هللا  وعبد  عجرود  سعيد 
العدالن املنتصبان لإلشهاد باملحكمة 
17 ديسمبر  بتاريخ  االبتدائية بوجدة 
2218، مسجل بوجدة بتاريخ 7 يناير 
حرره  استدراكي  وإشهاد   ،2219
 2222 ماي   32 بتاريخ  العدلين  نفس 
مسجل بوجدة بتاريخ 4 يوليو 2222 

باع السيد :

بوجدة،  الساكن  بوخة،  حسن 
بن  حبيب  زنقة  العسكرية،  التجزئة 

سالم رقم 12، نيابة عن :
1 - السيدة عزيزة بوخة ؛

2 - السيدة غمينة الزاوش ؛
3 - السيد مراد بوخة ؛

4 - السيدة خديجة بوخة ؛
5 - السيدة ليلى بوخة ؛

6 - السيد يوسف بوخة ؛
7 - السيدة ل4يفة بوخة ؛

8 - السيدة سميرة بوخة.
للسيدة سليمة بوحسن، الساكنة 

بوجدة، 36 شارع عالل بن عبد هللا.
موكليه  واجب  جميع  الشياع،  في 
األصل  في  112ج(  من  ج   72( وقدره 
 ،121 رقم  بوجدة،  الكائن  التجاري 
مقهى،  على  املشتمل  غحفير،  شارع 
تمت  التجاري  بالسجل  املقيد 
قدره  بمبلغ  تمليلي،   63232 رقم 

462.222 درهم.
املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 
غقصاه  غجل  داخل  بوجدة  التجارية 
املوالية  يوما   )15( عشر  خمسة 
للنشرة الثانية ت4بيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

94 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

 فسخ مخ4ط االستمرارية
 وفتح مس4رة تصفية قضائية

 في مواجهة شركة جوهرة العمران
في شخص 6.ق

ملف رقم : 2218/8328/111
مضمو6 له ملف : 2222/8328/47

اشعار
بمقت�سى الحكم عدد 2022/138 
 2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
2018/8308/111 مضمو6 له ملف 
املحكمة  قضت   2222/8328/47

التجارية بمراكش :

االستمرارية  مخ4ط  بفسخ 

القضائية  التصفية  مس4رة  وفتح 

العمران  جوهرة  شركة  مواجهة  في 

املسجلة  هللا  عبد  6.ق  شخص  في 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

 36949 التجارية بمراكش تمت رقم 

في  الدفع  عن  التوقف  تاريخ  وتمديد 

املدة املحددة سابقا بمودجب الحكم 

التسوية  مس4رة  بفتح  القا�سي 

القضائية.

الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا،

سنديكا  جنفي  علي   : والسيد 

مصفيا والكائن : 74 تجزئة السعادة 

طريق املنارة عين مزوار مراكش.

الدائنين  من  فامل4لوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

هذا  نشر  تاريخ  من   * شهرين  اجل 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

 722 719 و  584 و  ملقتضيات املواد 

من مدونة التجارة.
للدائنين  بالنسبة  بشهرين  األجل  يمددهذا   *

القاطنين خارج اململكة املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

14

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فتح مس4رة التسوية القضائية

 في مواجهة شركة املركب السياحي 

واستراحة اسنفو

 COMPLEXE TOURISTIQUE ET

 AIR DE REPOS ASSOUNFOU

ملف عدد : 2222/8315/127

إشعار

بمقت�سى الحكم عدد 2022/139 

 ،2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 

عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2022/8315/127

التجارية بمراكش :

 II. - إعالنات قضائية
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القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 

املراكب  شركة  شركة  مواجهة  في 

اسنفو واستراحة  السياحي 

 COMPLEXE TOURISTIQUE ET

 ،AIR DE REPOS ASSOUNFOU

بالسجل  املسجلة  6.ق  شخص  في 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بابن جرير تمت رقم 423.

وتمديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.

العاطي  عبد   : السيد  وعينت 

والسيد  منتدبا  قاضيا  االزهري 

عنه،  نائبا  اسميح  الرحيم  عبد 

الكائن  سنديكا  املجبر  فهد  والسيد: 

سينا  ابن  شارع  جليز  مقاطعة   : ب 

 44 رقم  الرابع  ال4ابق  لونواي  اقامة 

مراكش.

الدائنين  من  فامل4لوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

 722 719 و  584 و  ملقتضيات املواد 

من مدونة التجارة.

يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فتح مس4رة التسوية القضائية

 في مواجهة شركة الصالحي بريك 

SALHI BRIQUES في شخص 6.ق 

ملف عدد : 2222/8222/122

إشعار

بمقت�سى الحكم عدد 2022/140 

 ،2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 

عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2022/8302/120

التجارية بمراكش :

القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 
الصالحي  شركة  شركة  مواجهة  في 
شخص  في   SALHI BRIQUES بريك 
التجاري لدى  بالسجل  6.ق املسجلة 
املحكمة التجارية بمراكش تمت رقم 

.18741
وتمديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.
الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 
عبد  والسيد  منتدبا  قاضيا  اسميح 
والسيد:  عنه،  نائبا  االزهري  العاطي 
: الكائن ب  الدين سهير سنديكا   نور 

الحي   2 ال4ابق   9 رقم  شقة   257
الصناعي سيدي أانم مراكش.

الدائنين  من  فامل4لوب  عليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 
هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 
 722 719 و  584 و  ملقتضيات املواد 

من مدونة التجارة.
يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 
اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مس4رة االنقاذ
 في مواجهة 

ملف عدد : 2222/8315/86
إشعار

بمقت�سى الحكم عدد 2022/141 
 ،2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8315/86

التجارية بمراكش :
حق  في  االنقاذ  مس4رة  بفتح 
 STE للجنوب  والتعمير  البناء  شركة 
 D EDIFICATION ET BATIMENT
املسجلة  6.ق  شخص  في   DU SUD
املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بمراكش تمت رقم 7521.

العاطي  عبد   : السيد  وعينت 

عبد  والسيد  منتدبا  قاضيا  االزهري 

الرحيم اسميح نائبا عنه، 

والسيد عبد الغني هابيل سنديكا 

عمارة  البقال  مممد  زنقة   : ب 

 1 ال4ابق   11 رقم  الشقة  املسكون 

جليز مراكش.

الدائنين  من  فامل4لوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 

امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

 722 719 و  584 و  ملقتضيات املواد 

من مدونة التجارة.

يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2222-82

حساب : 4962

RA163621218MA

بيع غصل تجاري
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  2221 واملسجل  غكتوبر   27

شركة  باعت  غكتوبر   27 تاريخ  في 

لرقم  الحاملة   ،BENSIMMO SARL

 RC N° 79235 التجاري  السجل 

 7 كلم  ب  االجتماعي  مقرها  والكائن 

شركة  لفائدة  آسفي،  طريق   17 رقم 

لرقم  الحاملة   ITKANE PRO SARL

 RC N°112297 التجاري  السجل 

 7 كلم  ب  االجتماعي  مقرها  والكائن 

االصل  جميع  آسفي  طريق   17 رقم 

التجاري الكائن بشارع موالي عبد هللا 

عمارة املهدي رقم 4 مراكش واملسجل 

 79235 رقم  تمت  التجاري  بالسجل 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ 352.222 درهم.

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 
اليو6  في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

االعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : 81/2222

حساب رقم : 4969
 PHARMACIE TALLAGHT

 MARRAKECH
SARL AU

تقديم غصل تجاري حصة في شركة
 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوليو 2222 ومسجل بمراكش بتاريخ 
السيدة  قدمت   2222 يوليو   22
لب4اقة  الحاملة  دمناتي  حفصة 
 E637246 رقم  الوطنية  التعريف 
الجنوبي  144النخيل  رقم  حي تالأت 

مراكش.
 PHARMACIE لشركة 
 TALLAGHT MARRAKECH SARL

.AU
مراكش  تالأت  فرم�سي  شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ملسؤول وحيد.
حي  في  اإلجتماعي  مقرها  الكائن 
الجنوبي  النخيل   144 رقم  تالأت 

مراكش في طور التأسيس.
في  الكائن  التجاري  األصل  جميع 
حي تالأت رقم 144 النخيل الجنوبي 
واملسجل  كصيدلية  واملعد  مراكش 
بجميع   99262 التجاري  بالسجل 
كمصة  واملعنوية  املادية  عناصره 
 1222222.22 مبلغ  قو6  الشركة  في 

درهما.
فعلى دائني مقد6 الحصة املذكور 
إلى  بتصريماتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول ويتنهي في 
اليو6 الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط 

19 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2222/82

حساب رقم : 4979

بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد موثق تلقاه األستاذ 

بتاريخ  بمراكش  موثق  بوملان  ر�سى 

بتاريخ  املسجل   ،2222 يوليو   13

املداخيل  سجل   ،2222 يوليو   18

غمر   ،2222-2255157-11271

توصيل   ،45753 باستخالص 

السيدة  باعت   22221521911249

لجواز  الحاملة  لومباردو  سيلين 

بصفتها   22EH52897 عدد  السفر 

شركة  اترنيل  الروز  شركة  في  مسيرة 

واملسجلة  ممدودة  مسؤولية  ذات 

تمت  بمراكش  التجاري  بالسجل 

عدد 61475 لفائدة السيد لودوفيك 

لجواز  الحامل  دورلي  أوستاف  ماري 

بصفته   ،14CY52974 عدد  السفر 

شركة  رومانجمنت  شركة  ممثل 

واملسجلة  ممدودة  مسؤولية  ذات 

عدد  بمراكش  التجاري  بالسجل 

التجاري  األصل  جميع   126477

اصبان  درب   9 رقم  بمراكش  الكائن 

بالسجل  واملقيد  العروس  رياض 

 61475 عدد  تمت  ملراكش  التجاري 

عدد  وتمت  التمليلي  السجل  من 

بجميع  الترتيبي  السجل  من   1436

عناصره املادية واملعنوية وذلك بثمن 

قدره 632.382.22 درهم.

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليو6  في  ويتنهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط 

20 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف رقم 2222/79
حساب رقم 4945

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
32 سبتمبر 2219 ومسجلين بمراكش 
السيد  باع   2219 18 ديسمبر  بتاريخ 
لب4اقة  الحامل  مممد،  خالد  م�سي 
 EE11637 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن برقم 8 طريق الكندافي رياض 
لفائدة  مراكش  القديم،  الزيتون 
السيد مجاطي عبد الرحيم، الحامل 
 EE357552 رقم  التعريف  لب4اقة 
الساكن الش4ر 8 رقم 128 حرف د، 

مراكش.
الكائن  التجاري  األصل  جميع 
اكناو،  باب  اتفاق  قسارية   49 برقم 
بجميع  الحالقة  ملهنة  املعد  مراكش 
واملسجل  واملعنوية  املادية  عناصره 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
مقابل   125272 رقم  تمت  بمراكش 

مبلغ 222.222 درهما.
غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 
اليو6  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم غصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2222/78
حساب رقم 4928

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2222 يونيو   17
رقم  سجل   2222 يونيو   18 بتاريخ 

.2222224813311271
 قد6 السيد رمضاني عبد الرحمان، 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
رقم D112991 جميع األصل التجاري 
الشتوي  امزوغ  دوار   : ب  الكائن 
واملعد  مراكش  اميزميز،  تكركوست 

ملقاول اإلنشاءات الفوالدية واملسجل 

 91482 رقم  تمت  التجاري  بالسجل 

بجميع عناصره املادية واملعنوية بمبلغ 

شركة  في  حصة  درهما   5.177.222

MECOSO شركة ممدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد.

غعاله  املذكور  املقد6  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليو6  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

99 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 132736

حساب : 21898

بيع غصل تجاري
الصويرجي  ل4يفة  السيدة  فوتت 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 

.K822125

لفائدة السيد عبد الغاني السبحي 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

.BE664432

املعد  التجاري  األصل  مجموع 

العمالة  صيدلية  املسماة  لصيدلية 

املتواجدة بالدار البيضاء شارع النيل 

بلوك 33 رقم 23 سيدي عثمان.

عدد  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.195864

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشرة  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   )15(

والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 34 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف عدد : 132738

حساب : 21923

عقد تقدمة
ق�سي  لحلو  ابتسا6  السيدة 

.C294265 الحاملة للب4اقة الوطنية

ال4بيعي  بصفتها ممثلة للشخص 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

 293256 عدد  تمت  البيضاء 

وبصفتها مسيرة وحيد لشركة في طور 

التكوين........

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE HASSANA SARL

.AU

 119-118 ب   : االجتماعي  مقرها 

الحي  الخزامة  تجزئة   13/12 إقامة 

الحسني الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال4بيعي  للشخص  التجاري  االصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  االنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

البيضاء. ب 118-119 إقامة 13/12 

الدار  الحسني  الحي  الخزامة  تجزئة 
التجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

بالدار البيضاء تمت رقم 293256.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

خمسة  غجل  داخل  البيضاء  بالدار 

عشرة يوما )15( املوالي للنشرة األولى 

والثانية.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

 35 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

بيع غصل تجاري

ملف رقم 132722

حساب رقم 21199

فوت كل من السادة :

السيد الهاشمي حفيض، الحامل 

لب4اقة التعريف الوطنية B121976 ؛

حفيض،  الرحمان  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

B692893 ؛

الحامل  حفيض،  علي  السيد 

لب4اقة التعريف الوطنية BK28854 ؛

حفيض،  السال6  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

BK239166 ؛

الحاملة  حفيض،  نادية  السيدة 

لب4اقة التعريف الوطنية BK128974 ؛

الحاملة  حفيض،  خدوج  السيدة 

لب4اقة التعريف الوطنية BK28727 ؛

الحامل  تومليلت،  طارق  السيد 

لب4اقة التعريف الوطنية BK163921 ؛

الحامل  تومليلت،  هشا6  السيد 

لب4اقة التعريف الوطنية BK197358 ؛

الحامل  تومليلت،  زكرياء  السيد 

.BK241226 لب4اقة التعريف الوطنية

لفائدة :

الحامل  الرضواني،  عمر  السيد 

.WB66541 لب4اقة التعريف الوطنية

معد  التجاري  األصل  مجموع 

بالدار  املتواجد  الغذائية  املواد  لبيع 

البيضاء حي بوجدور 35 زنقة واد زيز 

والغير املسجل بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   )15( عشر  خمسة  غجل  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

100 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم 132724
حساب رقم 21242

الحامل  البعتماني،  عبد  السيد 
 B353535 رقم  الوطنية  للب4اقة 
ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 
البيضاء تمت رقم 121774 وبصفته 
طور  في  لشركة  الوحيد  املسير 

التكوين، خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
ذات  شركة   SODISGAZ SARL AU
واحد،  بشريك  ممدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب 38 زنقة ال4بري، 

املعاريف، الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
ال4بري،  زنقة   38 البيضاءب  بالدار 
واملسجل  البيضاء  الدار  املعاريف، 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تمت رقم 121774.
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 
مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

101 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم 132726
حساب رقم 21242

الحامل  بنمدية،  مممد  السيد 
 BK221226 رقم  الوطنية  للب4اقة 
ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 372412 وبصفته 
مسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 DINAMICPHARMA SARL AU
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
االجتماعي  مقرها  واحد،  بشريك 
شارع عبد القادر الصحراوي، إقامة 

البيضاء 2 عمارة 1 رقم 1.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
القادر  عبد  شارع  البيضاء  بالدار 
 الصحراوي، إقامة البيضاء 2 عمارة 1 
التجاري  بالسجل  واملسجل   1 رقم 

بالدار البيضاء تمت رقم 372412.
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 
مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

102 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132712
حساب رقم : 21328

عقد تقدمة
الحامل  لحلو  عادل   : السيد 
 BJ129864 رقم  الوطنية  للب4اقة 
ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 278832 وبصفته 
التكوين  في طور  مسير وحيد لشركة 

خصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما يلي :
طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 
 PHARMACIE TESSEMA بالشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
 CITE DJEMAA, JAMILA : االجتماعي
6 AVENUE JOULANE N°168-

.172
الشركة  في  املساهمة  تمت 
املذكورة غعاله بجميع عناصر غصول 
للشخص  التجاري  األصل  وخصو6 
مالكة  الشركة  وتصبح  ال4بيعي 
ابتداء من يو6  بها  للعناصر املساهم 

تسجيلها في السجل التجاري.
املستفيدة  للشركة  سيكون 
امللكية  كامل  التقدمة  هده  من 
تقدمته  الحال  التجاري  لألصل 
العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 
ابتداء  االنتفاع  غيضا  لها  وسيكون 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  من 
الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 
 CITE DJEMAA, البيضاء،  بالدار 
 JAMILA 6 AVENUE JOULANE

.N°168-172
التجاري  بالسجل  واملسجل 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 278832.
تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
املوالي  يوما   15 غجل  داخل  البيضاء 

للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132712
حساب رقم : 21333
تفويت غصل تجاري

 GROUPE« الشركة  فوتت 
 SCOLAIRE PONTS DE L’AVENIR
عبد  السيد  يمثلها  التي   »SARL AU
لب4اقة  الحامل  فياللي  الل4يف 
 B22215 رقم  الوطنية  التعريف 

لفائدة :
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بنجلون،  را�سي  مريم  السيدة 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 
شركة  تمثل  التي   BE49742 رقم 
 GROUPE SCOLAIRE HENRI»

.«ROUSSEAU PRIVE
املتكون  التجاري  األصل  تفويت 
البيضاء  بالدار  الكائنة  مدرسة  من 
حي  الليمون  حي   47 ه  ه  طريق   -
يمتوي  الشق  عين   22222 الحسني 
التجاري  األصل  املكونات  جميع  على 
من زبائن وحق الكراء وغجهزة العمل.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تمت رقم 156599.

تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

104 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132714
حساب رقم : 21412

بيع غصل تجاري
اسحامد  سليمة  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 

رقم S179296 لفائدة :
الحاملة  زمراني،  أزالن  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 
بوليا6  العيد  والسيد   S455613
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

.BK329465 رقم
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 - البيضاء  بالدار  املتواجد  مل4عم 
ريفيرا  إقامة  ميموزا  زنقة  بوسيجور 
التجاري  بالسجل  واملسجل   1 رقم 

رقم 321882.
تسجل التعرضات  فان   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132716

حساب رقم : 21432

عقد تقدمة
الحامل  اضراب،  علي  السيد 

 B117254 رقم  الوطنية  للب4اقة 

ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 169798 وبصفته 

التكوين  في طور  مسير وحيد لشركة 

خصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 FELLAH AL MOUSTAKBAL SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   AU

 : االجتماعي  مقرها  واحد،  بشريك 

125، شارع عبد هللا بن ياسين بالدار 

البيضاء.

الشركة  في  املساهمة  تمت 
املذكورة غعاله بجميع عناصر غصول 

للشخص  التجاري  األصل  وخصو6 

مالكة  الشركة  وتصبح  ال4بيعي 

ابتداء من يو6  بها  للعناصر املساهم 

تسجيلها في السجل التجاري.

املستفيدة  للشركة  سيكون 

امللكية  كامل  التقدمة  هده  من 

تقدمته  الحال  التجاري  لألصل 

العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 

ابتداء  االنتفاع  غيضا  لها  وسيكون 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  من 

الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 

بالدار البيضاء، 125، شارع عبد هللا 

بن ياسين بالدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 169798.

تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

البيضاء.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

106 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132718

حساب رقم : 21442
تفويت غصل تجاري

الدمنهري  جواد  السيد  فوت 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

رقم B13825 لفائدة :

 SOCIETE SPECTACLES ET

 ATTRACTIONS GRILL ROOM

.«BECASSINE S.A

تفويت األصل التجاري معد ملقهى 

حانة  ليلي  وملهى  ملقهى  مستعمل 

كاباري كائنة بالدار البيضاء - 3 زنقة 

شريف امزيان سابقا زنقة برانلي.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 239266.

تسجل التعرضات  فان   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132722

حساب رقم : 21471
تفويت غصل تجاري

كريم  مممد  بنونة  السيد  فوت 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

السيد   : لفائدة   BK157625 رقم 

لب4اقة  الحامل  حسن  اكزال 

 .D649572 التعريف الوطنية رقم

الحامل  مممد  اكزال  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 

 .D752242

معد  التجاري  األصل  تفويت 

بالدار  الكائن  بالجملة  األثواب  لبيع 

املشروحي  زنقة   27  - البيضاء 

بوشعيب.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 378118.

تسجل التعرضات  فان   وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

108 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132722

حساب رقم : 21482

عقد تقدمة
حجري،  السعدية  السيدة 

رقم  الوطنية  للب4اقة  الحاملة 

للشخص  ممثلة  بصفتها   BE96541
التجاري  بالسجل  ومسجلة  ال4بيعي 

 415212 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

في  لشركة  وحيدة  مسيرة  وبصفتها 

طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 LA SOCIETE SH BRANDING

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 

 LOT SAKANI BLOC  : االجتماعي 

 I N° 1122 AHL LOGHLAM

.CASABLANCA

الشركة  في  املساهمة  تمت 
املذكورة غعاله بجميع عناصر غصول 

للشخص  التجاري  األصل  وخصو6 

مالكة  الشركة  وتصبح  ال4بيعي 

ابتداء من يو6  بها  للعناصر املساهم 

تسجيلها في السجل التجاري.

املستفيدة  للشركة  سيكون 

امللكية  كامل  التقدمة  هده  من 

تقدمته  الحال  التجاري  لألصل 

العقد  هذا  توقيع  من  ابتداء 

ابتداء  االنتفاع  غيضا  لها  وسيكون 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  من 

الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 

 LOT SAKANI البيضاء،  بالدار 

 BLOC I N° 1122 AHL LOGHLAM

.CASABLANCA
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التجاري  بالسجل  واملسجل 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 415212.
تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
املوالي  يوما   15 غجل  داخل  البيضاء 

للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

109 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم : 132384
حساب رقم : 16339

شلح،  مل4يري  مممد  السيد 
رقم  الوطنية  للب4اقة  الحامل 
للشخص  ممثل  بصفته   C422747
التجاري  بالسجل  ومسجل  ال4بيعي 
 322536 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور 

التكوين، خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 
 STE PARA TAHRIA SARL لشركة 
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
االجتماعي  مقرها  واحد،  بشريك 
متجر رقم 29-12 غهل الغال6، الدار 

البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
 12-29 رقم  متجر  البيضاء  بالدار 
غهل الغال6، الدار البيضاء واملسجل 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تمت رقم 322536.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

151 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم : 132728

حساب رقم : 21275

الحامل  هللا،  عقد  واعش  السيد 

 G9882 رقم  الوطنية  للب4اقة 

ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 298292 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 MODERNE L.O PHARMA SARL
ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
بشريك واحد، مقرها االجتماعي 132 

شارع O حي الفالح، الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 
البيضاء 132 شارع O حي الفالح، الدار 
التجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

بالدار البيضاء تمت رقم 298292.
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 
مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

152 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم : 132724

حساب رقم : 21542

السيد ايت األي ادريس، الحامل 

 D339581 رقم  الوطنية  للب4اقة 

ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 295722 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 

 PHARMACIE EL HAY لشركة 

شركة   LA NOUVELLE SARL AU

بشريك  ممدودة  مسؤولية  ذات 

 BLOC P االجتماعي  مقرها  واحد، 

 MAGASIN N°6 DAR LAMANE

.HAY MOHAMMADI AIN SEBAA

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

وسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 

اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع  غيضا  لها 

التجاري  الشركة األصل  لهذه  النهائي 

 BLOC P البيضاء  بالدار  الكائن 

 MAGASIN N°6 DAR LAMANE

 HAY MOHAMMADI AIN SEBAA

بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تمت رقم 295722.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

153 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم : 132726

حساب رقم : 21552

الحاملة  العماري،  إلها6  السيدة 

 BE724644 رقم  الوطنية  للب4اقة 

ال4بيعي  للشخص  ممثل  بصفتها 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

البيضاء تمت رقم 362718 وبصفته 

طور  في  لشركة  وحيدة  مسيرة 

التكوين، خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 

 SOCIETE PHARMACIE لشركة 

 EL OMARI A.B.C BOUSKOURA

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد،  بشريك  ممدودة 

 DOUAR BOUJAADIA االجتماعي 

 LAHOUAMI BOUSKOURA

.CASABLANCA

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال4بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

غيضا  لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

 DOUAR BOUJAADIA البيضاء 

 LAHOUAMI BOUSKOURA

بالسجل  واملسجل   CASABLANCA

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.362718

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

مكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

154 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع غصل تجاري

ملف رقم : 132728
حساب رقم : 21571

فوت كل من السادة :
الحاملة  نظري،  عائشة  السيدة 
لب4اقة التعريف الوطنية NB11146 ؛

السيد عبد الغاني الباعوظ، الحامل 
لب4اقة التعريف الوطنية AR822392 ؛

الحامل  الباعوظ،  عزيز  السيد 
لب4اقة التعريف الوطنية BK87628 ؛

الحاملة  الباعوظ،  زينب  السيدة 
لب4اقة التعريف الوطنية BK116256 ؛

الباعوظ،  ابراهيم  ياسين  السيد 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

.AR822311
لفائدة :

السيد بلقاسم الكابوس، الحامل 
.J82729 لب4اقة التعريف الوطنية

تفويت األصل التجاري عبارة عن 
إقامة  البيضاء  بالدار  كائن  مقهى 
غبواب غ6 الربيع ملتقى موالي التهامي 
بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تمت رقم 436932.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   )15( عشر  خمسة  غجل  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

155 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تفويت غصل تجاري
ملف رقم : 132732
حساب رقم : 21682

»صيدلية  املسماة  الشركة  فوتت 
 PHARMACIE MERS »مرس السكار
ريضا  غبو  السيد  يمثلها   SOKAR
التعريف  لب4اقة  الحامل  حمزة، 

.T194726 الوطنية
فار6«  ميرال  »الشركة  لفائدة 
MIRALPHARM تمثلها السيدة ليلى 
التعريف  لب4اقة  الحاملة  جالل، 

.BE878579 الوطنية

مجموع األصل التجاري عبارة عن 

صيدلية كائنة بالدار البيضاء مديونة 

بالسجل  واملسجلة  سكار  مرس   54

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.497247

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   )15( عشر  خمسة  غجل  داخل 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

156 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
هبة غصل تجاري 

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الولجي،  الصديق  األستاذ  بمكتب 

موثق بمكناس بتاريخ 22 يونيو 2222 

و22 يونيو 2222، لقد وهبت السيدة 

لب4اقة  الحاملة  وعموش،  فاطمة 

 D364312 رقم  الوطنية  التعريف 

الساكنة برقم 22 اي مرجان 1 الش4ر 

األول مكناس، إلى ابنها : نزار وحيدي، 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

 22 برقم  والساكن   D825875 رقم 

1 الش4ر األول، مكناس.  اي مرجان 

واملستعمل  التجاري  األصل  كافة 

1 الش4ر  الكائنة بمرجان  كصيدلية 

بالسجل  املسجل  مكناس.   ،18 رقم 

التجاري رقم 46142 بمكناس مقابل 

تقديرية  كقيمة  درهم   122.222

لألصل التجاري املذكور غعاله.

العناصر املادية : 52.222 درهم.

العناصر املعنوية : 52.222 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

يوما   )15( عشر  خمسة  غجل  داخل 

املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

110 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

اشعار
شركة اوكاطر انسميد 

ش.6.6.
 STE LOCATRANSMED

SARL
RC N° : 62277

بياريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
رقم  امللف  في   ،2222 يوليو   28
الحكم  رقم   2022/8302/29
التجارية  املحكمة  قضت   2022/38

ب4نجة :
القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 
انسميد  لوكاطر  شركة  مواجهة  في 
LOCATRANSMED SARL، قضائيا 
أاندي  مهاتما   : االجتماعي  مقرها 
 24 رقم  الثاني  ال4ابق  ايمان  اقامة 
التجاري  بالسجل  واملسجل  طنجة 
باملحكمة التجارية ب4نجة تمت رقم 

.62277
تاريخ التوقف عن الدفع  بتمديد 

منذ تاريخ 16 غكتوبر 2222.
سعيد  مممد  السيد  بتعيين 
والسيد  منتدبا  قاضيا  الحجاجي 
مممد الزن4اري نائبا له والسيد احمد 
من  فامل4لوب  وعليه  سنديكا  كريمو 
الدائنين التصريح بديونهم للسنديك 
تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن  املعين 
املبالغ امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك 
تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل  داخل 
بالجريدة الرسمة طبقا  هذا االشعار 

للمواد 584.
حرر بتاريخ 29 يوليو 2222

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

43

املحكمة التجارية ب4نجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

اشعار
السيدة حياة بنكيران صاحبة 
RC 114832 صيدلية البوأاز

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
عدد  امللف  في   2222 يوليو   28
الحكم  رقم   2222/8322/32
التجارية  املحكمة  قضت   2222/39

ب4نجة :

القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 
بنكيران  حياة  السيدة  مواجهة  في 
 : عنوانها  البوأاز  صيدلية  صاحبة 
واملسجل  طنجة  املكسيك  شارع   78
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

ب4نجة تمت رقم 114832.
تاريخ التوقف عن الدفع  بتمديد 

منذ تاريخ 28 يناير 2221.
سعيد  مممد  السيد  بتعيين 
والسيد  منتدبا  قاضيا  الحجاجي 
مممد الزن4اري نائبا له والسيد احمد 
من  فامل4لوب  وعليه  سنديكا  كريمو 
الدائنين التصريح بديونهم للسنديك 
تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن  املعين 
املبالغ امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك 
تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل  داخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

للمواد 584.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

44 

املحكمة التجارية ب4نجة
رقم : 2222/1142

ملف رقم : 2222/32
ملف تفويت نصف

غصل تجاري عن طريق الهبة
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب4نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
مؤرخ  عدلي  هبة  عقد  بمقت�سى  غنه 
عن  التنازل  تم   ،2022/07/04 في 
نصف  في  املوروثة  الحصص  جميع 
ب4نجة  الكائن  التجاري  االصل 
واملسجل  غبريل   9 ساحة   30/31
بالسجل التجاري تمت رقم 127222 
الحسن  املرحو6  ورثة  طرف  من 
: السادة  وهم  الحسيني  سعيد   بن 

 ،K151254 الحسيني  فاطمة 
وزينب   ،K82762 الحسيني  ومممد 
وغحمد   ،K151251 الحسيني 
وعائشة   ،K161975 الحسيني 
BJ163886، لفائدة السيد  الحسيني 
الوطينة  ب4اقته  الحسيني  ابراهيم 
قيمة  وحددت   ،BJ119989 رقم 
في  الهبة  موضوع  املوروثة  الحصص 

مبلغ اجمالي قدره 428.222 درهم.
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وعليه فان جميع التعرضات تقد6 
داخل  املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 
اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 
من  ومايليه   84 للفصل  طبقا  الثاني 

مدونة التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
البوعزيزي صفاء 

42 مكرر

املحكمة التجارية ب4نجة
ملف تفويت غصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2222/29

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب4نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  غنه 
غيوب  السيد  باع   ،2222 يونيو   22
التعريف  لب4اقة  الحامل  غكومي، 
واملسجل   K396246 رقم  الوطنية 
رقم  تمت  ب4نجة  التجاري  بالسجل 
التجاري  األصل  مجموع   ،81882
إقامة  مالباطا  شارع  ب4نجة  الكائن 
ايت  ليلى  السيدة  لفائدة  هناء، 
التعريف  لب4اقة  الحاملة  حماموش 
وحددت   BE723627 رقم  الوطنية 
البيع  موضوع  التجاري  األصل  قيمة 
 1.222.222 قدره  إجمالي  مبلغ  في 

درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقد6 
داخل غجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

اإلمضاء : كمال مع4اكة
عن رئيس كتابة الضبط

111 مكرر

املحكمة التجارية ب4نجة
ملف تفويت غصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2222/28

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب4نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
مصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى  غنه 
 ،2221 يونيو  فاتح  في  اإلمضاء 

وملحق عقد مصادق اإلمضاء بتاريخ 

السيدة  باعت   ،2221 يونيو   24

لب4اقة  الحاملة  حماموش،  إيمان 

 CD212153 رقم  الوطنية  التعريف 

ب4نجة  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

حصتها  جميع   ،93636 رقم  تمت 

ب4نجة  الكائن  التجاري  األصل  في 
بن  مممد  شارع  القوس  بورج  زنقة 

عبد هللا عمارة رقم 38 متجر رقم 3، 

للحالقة،  ممل  عن  عبارة  هو  الذي 

سالك  سكينة  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 
L523439 وحددت قيمة حصة  رقم 

األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجمالي قدره 42.222 درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة  تقد6 

داخل غجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
اإلمضاء : كمال مع4اكة

عن رئيس كتابة الضبط

112 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مكتب صعوبات املقاولة

ملف تصفية قضائية لشركة 

 GIECO
رقم : 74/8321/2222

اشعار
عن  الصادر  الحكم  بمقت�سى 

 28 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

رقم  التجاري  امللف  في   ،2222 يوليو 

74/8301/2020 الحكم 59.

بالرباط  التجارية  املحكمة  قضت 

القضائية  التصفية  مس4رة  بفتح 

مجموعة   ،GIECO جييكو  لشركة 

في  الجماعات  لتجهيز  مهندسين 

شخص ممثلها القانوني ذات السجل 

مقرها  الكائن   ،28725 رقم  التجاري 
 12 رقم  سبتة  زنقة   9 ب  االجتماعي 

عبو  ليلى  السيدة  وعينت  الرباط، 

قاضية منتدبة.

امهارش  القادر  عبد  والسيد 
التجارية  باملحكمة  والكائن  سنديكا 
تاريخ  وباعتبار  الرباط   3 ال4ابق 
شهرا   18 هو  الدفع  عن  التوقف 

السابقة لهذا الحكم.
الدائنيين  من  فامل4لوب  وعليه 
املعين  لسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  تتضمن  موقعه  قائمة  ضمن 
امل4لوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  غجل 
مع  الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
اململكة  خارج  القاطنين  الدائنين  الى 
584 و722 من  املغربية طبقا للمواد 

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

40

املحكمة التجارية بالرباط
مكتب صعوبات املقاولة

شعبة صعوبات املقاولة ملف 
تصفية قضائية

لشركة ل ج 6 دونيم
رقم : 2229/18/131
ملف حصر القائمة

رقم : 2215/8324/142
امر رقم : 346

الصادر بتاريخ : 27/27/2222
اسم السنديك السيد علي والل 

بيان
بإيداع قائمة الديون

)املادتين 733-732 من مدونة 
التجارة(

الديون  غن  العمو6  علم  في  ليكن 
مس4رة  إطار  في  تمقيقها  تم  التي 
6 ج  ل  لشركة  القضائية   التصفية 

بكتابة  قائمتها  وضعت  قد  دونيم، 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط، شعبة صعوبات املقاولة.
ملقتضيات  وت4بيقا  عليه،  بناء 
يمكن  التجارة  مدونة  من   732 املادة 
لالأيار االطالع عليها وتقديم ما لديهم 
غجل  داخل  وم4الب  شكايات  من 
البيان  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.

االطالع  شخص  لكل  يمكن  كما 
ت4بيقا  الضبط  بكتابة  عليها 
مدونة  من   733 املادة  ملقتضيات 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

41

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/65
حساب رقم : 5561

ال4رف األول :
ب4اقة  رقم  صديق  مجدولين 
 AD 168698  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
ال4رف الثاني :

 STE KENI-SOINS شركة 
القانوني  مسيرها   MAJDOULINE
مجدولين صديق رقم ب4اقة التعريف 

.AD 168698 : الوطنية
ال4بي  ترويض   : التجاري  االصل 
العنوان : تجزئة الوفاق 1 رقم 1225 

تمارة.
رقم السجل التجاري : 99438.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/62
حساب رقم : 5469

ال4رف األول :
مريم بنعمر، رقم ب4اقة التعريف 
مغربية   A338423  : الوطنية 

الجنسية.
ال4رف الثاني :

مسيرها   SAYDALIATI شركة 
ب4اقة  رقم  جبال،  اية  القانوني 

.A396137 : التعريف الوطنية
األصل التجاري : صيدلية.

شارع  مكرر   72 الرباط   : العنوان 
شالة الرباط.
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رقم السجل التجاري : 91226.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15( عشر  خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

123 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

حساب عدد:2222-133

السيدة نزهة حمزاوي مالكة 
صيدلية حمزاوي حساب 

عدد : 2022/8320/106

إشعار
 بمقت�سى الحكم عدد 2222-156

 2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8302/106

التجارية باكادير .
القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 
مالكة  نزهة حمزاوي  التاجرة  في حق 
بشارع  الكائنة  حمزاوي  صيدلية 
فيصل بن عبد العزيز الدشيرة إنزكان 
باملحكمة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

اإلبتدائية بانزكان تمت عدد 6114.
الدفع  عن  التوقف  فترة  بتمديد 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.
بسكر  خديجة  األستاذة  بتعيين 
كريمة  واألستاذة  منتدبة  قاضية 

اضرضور نائبة للقاضية املنتدبة.
ملين  الل4يف  عبد  السيد  بتعيين 
مراقبة  في  مهمته  وتمديد  سنديكا 
بإعداد  تكلفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
للمقاولة،  واإلقتصادية واإلجتماعية 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل  داخل 

صدور هذا الحكم.
مللخص  الفوري  بالتسجيل 
التجاري  بالسجل  الحكم  هذا 
يدعو  بالحكم  إشعار  للشركة،ونشر 
بدينوهم  التصريح  إلى  الدائنين 
صحيفة  في  املعين  للسنديك 

القانونية  اإلعالنات  نشر  لها  مخول 

الجريدة  وفي  واإلدارية  والقضائية 

غيا6   )8( ثمانية  الرسمية داخل غجل 

لهذا  الفوري  وبالتعليق  صدوره،  من 

لهذا  املعدة  اللوحة  على  اإلشعار 

الغرض بهذه املحكمة.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

أرفة  بجلسة  امللف  بإدارج 

مع   2222 نوفمبر   22 ليو6  املشورة 

تقريره على  السنديك بعرض  تكليف 

قبل  املنتدب  القا�سي  السيد  غنظار 

موعد الجلسة.

الدائنين  من  فامل4لوب  وعليه 

بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصريح 

اآلتي عبد الل4يف ملين الكائن بشارع 

الحسن األول عمارة الصفوة ال4ابق 

ضمن  غكادير  املسيرة   5 رقم  الثاني 

قائمة تتضمن املبالغ امل4لوبة مرفقة 

بالوثائق وذلك داخل غجل شهرين من 

تاريخ نشر اإلشعار بالجريدة الرسمية 

 721-722-719-584 للمواد  طبقا 

التجارة ويمدد هذا األجل  من مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

22

املحكمة التجارية بأكادير

مكتب صعوبات املقاولة

معالجة صعوبة املقاولة رقم 

2222/8312/136

لشركة ميسمبيكس 

إشعار

بمقت�سى الحكم عدد 2022/152 

 ،2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 

عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2022/8312/136

التجارية باكادير :

بقفل عمليات التصفية القضائية 

 ،MESIMPEX ميسمبيكس  لشركة 

 28 برقم  االجتماعي  مقرها  الكائن 

كفاية  لعد6  غكادير  انزران  بئر  زنقة 

االصول.

عبد  السيد  السنديك  بتكليف 
شأن  في  تقرير  بإيداع  االجي  الرزاق 
ضبط  بكتابة  التصفية  حسابات 
هذه املحكمة داخل غجل شهرين من 

تاريخ هذا الحكم.
بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيا6 
بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 
إشعار  ونشر  فورا  للشركة  التجاري 
نشر  لها  مخول  صحيفة  في  بالحكم 
الجريدة  وفي  القانونية  االعالنات 
من  غيا6   8 غجل  داخل  الرسمية 
على  االشعار  هذا  وتعليق  صدور 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحكمة.

حرر باكادير بتاريخ 26 يوليو 2222

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ادريس الزاهيد

23

املحكمة التجارية بأكادير
ملف تبليغ عدد 2222/8326/146

حق شركة السيسيليانا بيزيريا 
 LA SICILIANA PIZZERIA اي4اليانا

ITALIANA
حساب عدد : 2221-93

 بمقت�سى الحكم عدد 2222-151
 2222 يوليو   26 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8306/146

التجارية بأكادير.
بالتصفية القضائية في حق شركة 
 LA اي4اليانا  بيزيريا  السيسيليانا 
 ،SICILIANA PIZZERIA ITALIANA
في  ممدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  القانوني  ممثلها  شخص 
الحسن  بشارع  االجتماعي  مقرها 
بالسجل  املسجلة  غكادير  الثاني، 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم 1251 تمليلي.
مص4فى  السيد  على  باإلبقاء 
عمر  والسيد  منتدبا  قاضيا  ادحمو 
والسيد  عنه،  نائبا  قاضيا  را�سي 

حسن بخوش سنديكا.
الدفع  عن  التوقف  تاريخ  باعتبار 
هو التاريخ املحدد في الحكم القا�سي 

بفتح مس4رة التسوية القضائية.

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيا6 

ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري 

للشركة فورا، ونشر إشعار بالحكم في 

اإلعالنات  نشر  لها  مخول  صحيفة 

الرسمية  الجريدة  وفي  القانونية 

اللوحة  على  اإلشعار  هذا  وتعليق 

مع  باملحكمة  الغرض  لهذا  املعدة 

تبليغ الحكم إلى املقاولة والكل داخل 

غجل )8( غيا6 من صدوره.

ضم الصائر إلى مصاريف املس4رة 

واعتبارها امتيازية في االستخالص.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 24

املحكمة التجارية بأكادير

مصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية لشركة اليك 

رودالنيز

بيان

بصدور غمر بالتوزيع

)املادة 668 من مدونة التجارة(

التصفية  دائني  علم  في  ليكن 

القضائية لشركة اليك رودانيز الكائن 

مقرها االجتماعي ب4ريق غوالد برحيل 

املحي4ة تارودانت.

 غن األمر بالتوزيع عدد 314-2222

الصادر بتاريخ فاتح غأس4س 2222 

 2221/8324/521 عدد  ملف 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة  مودع 

املقاولة(  صعوبات  )مكتب  التجارية 

لالطالع  املعنية  لألطراف  ويمكن 

عليه.

فيه  ال4عن  حقهم  من  وبأن 

الخمسة  غجل  داخل  باالستئناف 

تاريخ نشر هذا  )15( من  يوما  عشرة 

البيان بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 46
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

عدد 2222-8322-127
RISLANE SERVICE شركة
رقم الحساب 2222-149

إشعار
 161 عدد  الحكم  بمقت�سى 
 2222 غأس4س   2 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2222/8322/127

التجارية بأكادير.
بفتح مس4رة التصفية القضائية 
 RISLANE SERVICE شركة  حق  في 
 133 برقم  االجتماعي  مقرها  الكائن 
غكادير،  الداخلة  حي   F17 بلوك 
التجاري  السجل  في  واملقيدة 
للممكمة التجارية بأكادير تمت رقم 

.16483
الدفع  عن  التوقف  فترة  بتمديد 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.
قاضيا  را�سي  عمر  السيد  بتعيين 
منتدبا والسيد مص4فى إدحمو نائبا 

له.
ملين  الل4يف  عبد  السيد  بتعيين 
مباشرة  في  مهمته  وتمديد  سنديكا 
كما  القضائية  التصفية  إجراءات 
وضع  مع  قانونا  عليها  منصوص  هي 
تقارير يعرض فيها املراحل التي اتبعها 

في ذلك.
بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فامل4لوب  وعليه 
بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصريح 
الكائن  ملين  الل4يف  عبد   : اآلتي 
الصفوة عمارة  األول  الحسن   بشارع 

املسيرة  حي  الثاني  ال4ابق   5 الرقم 
املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  غكادير، 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  امل4لوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  غجل  داخل 
الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
 721-722-719-584 للمواد  طبقا 
التجارة ويمدد هذا األجل  من مدونة 
القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

عدد : 112-8322-2222
شركة بير الصحراء

حساب عدد : 2222-134
إشعار

 164 عدد  الحكم  بمقت�سى 
 2222 غأس4س   2 بتاريخ  الصادر 
عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2022/8302/110

التجارية بأكادير.
القضائية  التسوية  مس4رة  بفتح 
شركة  الصحراء،  بير  شركة  حق  في 
شخص  في  ممدودة  مسؤولية  ذات 
بمقرها  الكائن  القانوني  ممثلها 
أشت   22 بشارع  بأكادير  االجتماعي 
في  املسجلة  غكادير،  تكاديرت  مركب 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بأكادير تمت رقم 897 تمليلي.
الدفع  عن  التوقف  فترة  بتمديد 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 
األستاذ  بتعيين  الحكم  هذا  صدور 
والسيد  منتدبا،  قاضيا  شبو  املهدي 

عمر را�سي نائبا له.
ادحلي  الحسين  السيد  بتعيين 
مراقبة  في  مهمته  وتمديد  سنديكا، 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  غعمال 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل  داخل 

صدور هذا الحكم.
بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

أرفة  بجلسة  امللف  بإدراج 
مع   2222 نوفمبر   29 ليو6  املشورة 
تقريره على  السنديك بعرض  تكليف 
موعد  قبل  املنتدب  القا�سي  انظار 

الجلسة.
الدائنين  من  فامل4لوب  وعليه 
بعنوانه  للسنديك  بديونهم  التصريح 
شارع  الكائن  ادحلي  الحسين   : اآلتي 
ايليغ  دار  عمارة  اسماعيل  موالي 
غكادير،   314 رقم  الثالث  ال4ابق 
ضمن قائمة تتضمن املبالغ امل4لوبة 
غجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
االشعار  هذا  نشر  تاريخ  من  شهرين 

للمواد طبقا  الرسمية   بالجريدة 

مدونة  من   721-722-719-584

شهرين  األجل  هذا  ويمدد  التجارة 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة

عدد 2222-8315-122

شركة فريكوندال

رقم الحساب 2222-131

إشعار

 157 عدد  الحكم  بمقت�سى 

 2222 غأس4س   2 بتاريخ  الصادر 

عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2022/8315/102

التجارية بأكادير.

بفتح مس4رة التصفية القضائية 

في حق شركة فريكوندال، شركة ذات 

مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 

االجتماعي  مقرها  الكائن  االجتماعي 

الداخلة،  السال6  الصناعي  بالحي 

واملقيدة في السجل التجاري باملحكمة 

عدد  تمت  الذهب  بواد  االبتدائية 

395 تمليلي.

الدفع  عن  التوقف  فترة  بتمديد 

عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

بسكر  خديجة  السيدة  بتعيين 

خديجة  والسيدة  منتدبة  قاضية 

الكعب نائبة لها.

االجي  الرزاق  عبد  السيد  بتعيين 

مراقبة  في  مهمته  وتمديد  سنديكا 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

للمقاولة،  واالقتصادية واالجتماعية 

لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 

تاريخ  من  غشهر  غربعة  غجل  داخل 

صدور هذا الحكم.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.

أرفة  بجلسة  امللف  بإدراج 

مع   ،2222 نوفمبر   29 ليو6  املشورة 

تقريره على  السنديك بعرض  تكليف 

موعد  قبل  املنتدب  القا�سي  غنظار 

الجلسة.

 وعليه فامل4لوب من الدائنين التصريح

بديونهم للسنديك عبد الرزاق االجي 

ال4ابق  سوس  غمل  بعمارة  الكائن 

املسيرة  األول  الحسن  محج  الثالث 

املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  غكادير، 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  امل4لوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  غجل  داخل 

الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

 721-722-719-584 للمواد  طبقا 

التجارة ويمدد هذا األجل  من مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 49 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

ملف عدد : 2222/28

حساب خصو�سي : 3494

تفويت غصل تجاري
النشرة األولى

املحرر  التوثيقي  العقد  بمقت�سى 

موريد  مص4فى  األستاذ  بمكتب 

يو6 واملؤرخ  غكادير  بهيئة   ممامي 

13 نوفمبر 2219.

باع السيد العربي فكري بن احمد 

مممد الحامل للب4اقة الوطنية رقم 

بن  فكري  حسن  للسيد   J181568

للب4اقة  الحامل  احمد  بن  إبراهيم 

األصل   ،JE92857 رقم  الوطنية 

تجزئة   159 برقم  الكائن  التجاري 

لعمالة  التابعة  انزا  بمن4قة  الوحدة 

بالسجل  واملسجل  إداوتنان  غكادير 

التجاري عدد 53914 وهو عبارة عن 

وذلك  بالتقسيط  مواد  لبيع  ممل 

بثمن اجمالي قدره 122.222 درهم.
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كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

غن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط، 

الضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

باملحكمة التجارية بأكادير داخل غجل 

املوالية   )15( يوما  عشرة  الخمسة 

من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف رقم : 2222/12

حساب خصو�سي : 12168

إعالن عن عقد تقديم األصل 

التجاري حصة في شركة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية باملحمدية :

غنه بموجب العقد املسجل بتاريخ 

بتقديم  القيا6  تم   2222 غبريل   26

لألشخاص  اململوك  التجاري  األصل 

التاليين :

السيد الحسين احساين، الحامل 

 B422557 رقم  الوطنية  للب4اقة 
القاطن ب 8 زنقة السين بولو، الدار 
التجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

تمت رقم 19238 ؛

الحامل  احساين،  علي  السيد 

 B127935 رقم  الوطنية  للب4اقة 
القاطن ب 7 زنقة عبد العزيز بن ادريس 

واملسجل  البيضاء  الدار  الوازيس، 

بالسجل التجاري تمت رقم 19242 ؛

الحامل  احساين،  عمر  السيد 

 B355198 رقم  الوطنية  للب4اقة 

الرمي4اج،  اللير  ممر   29 ب  القاطن 

بالسجل  واملسجل  البيضاء  الدار 

التجاري تمت رقم 19236 ؛

احساين،  الكريم  عبد  السيد 

رقم  الوطنية  للب4اقة  الحامل 

بكاليفورني  القاطن   B364354

املدينة   264 فيال  رسور  كولف 

الدار  النواصر،  بوسكورة،  الخضراء 
التجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

تمت رقم 19226 ؛

السيدة عائشة احساين، الحاملة 

 B364346 رقم  الوطنية  للب4اقة 

تجزئة  مكة  طريق   123 ب  القاطن 

الدار  كاليفورنيا،  ادريس  موالي 
التجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

تمت رقم 19242 ؛

السيدة رشيدة احساين، الحاملة 

 BE619254 رقم  الوطنية  للب4اقة 

امليلودي،  التازي  بتجزئة  القاطن 

الدار  كاليفورنيا،   7 رقم  مكة  إقامة 
التجاري  بالسجل  البيضاء واملسجلة 

تمت رقم 19232 ؛

السيدة خديجة احساين، الحاملة 

 B419382 رقم  الوطنية  للب4اقة 

تجزئة  مكة  طريق   123 ب  القاطن 

الدار  كاليفورنيا،  ادريس  موالي 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  البيضاء 

تمت رقم 19228 ؛

السيدة فاطمة احساين، الحاملة 

للب4اقة الوطنية رقم I8117 القاطن 
ب 24 بلوك ل رقم 5 زنقة القيسو6، 

واملسجلة  الرباط  الرياض،  حي 

بالسجل التجاري تمت رقم 19234 ؛

السيدة ل4يفة احساين، الحاملة 

 BE447225 رقم  الوطنية  للب4اقة 

الخضراء  املدينة   176 ب  القاطن 
بوسكورة واملسجلة بالسجل التجاري 

تمت رقم 19232.

حصة في شركة في طور التكوين :

 HSAINE LHOUSSIN ET

ذات  شركة   CONSORTS SARL

القانوني  ممثلها  ممدودة  مسؤولية 

الحامل  احساين،  الحسين  السيد 

.B422557 للب4اقة الوطنية رقم

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تسجيلها  يو6  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

كتابة ضبط هذه  إلى  تقد6  غن  يجب 

عشر  خمسة  غجل  داخل  املحكمة 

)15( يوما من تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 
الغرب

ملف رقم : 22/2222
حساب : 6322

ملخص بيع غصل تجاري
تجاري  غصل  بيع  عبد  بمقت�سى 
املحرر   2218 غبريل   5 في  املؤرخ 
الهرامي  السعيد  األستاذ  طرف  من 
باعت  القني4رة،  بهيئة  املحامي 
الساكنة  فهمي  ليلة  فاطمة  السيدة 
بموالي بوسلها6 لال ميمونة والحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 
G57288 للسادة مكر6 فهمي الساكن 
لب4اقة  الحامل  بنعودة  بقرية 
 ،GB49389 رقم  الوطنية  التعريف 
زنقتي  بزاوية  الساكنة  فهمي  ونادية 
األميرة عائشة وعمر الريفي الشقة 6 
التعريف  لب4اقة  الحاملة  القني4رة 
جميع   G119172 رقم  الوطنية 
عناصره  بجميع  التجاري  األصل 
عن  عباة  وهو   : واملعنوية  املادية 
الغدائية  املواد   - م4عم   - مقهى 
)املسمى ديدي( والكائن بمركز موالي 
بوسلها6، واملسجل بالسجل التجاري 
غربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب تمت رقم 24212.
من  غو  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
يدعي حقا على األصل التجاري غعاله 
تقييد  على  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بسوق غربعاء الغرب إلى أاية 15 يوما 

املوالية لنشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
رشيد فريقش

118 مكرر

االبتدائية بوادي الذهب
بيع غصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
الذهب  بوادي  االبتدائية  باملحكمة 
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى  غنه 
عزيز  السيد  باع   2222 ماي   13 في 
التعريف  لب4اقة  الحامل  قادري، 
تنوب  الذي   A631698 رقم  الوطنية 

الحاملة  السبحي  مريم  السيدة  عنه 
رقم  الوطنية  التعريف  لب4اقة 
WA195788 لفائدة السيد مص4فى 
التعريف  لب4اقة  الحامل  الصبحي 
مجموع   WA175782 رقم  الوطنية 
بالسجل  املسجل  التجاري  األصل 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
وهو   ،3272 رقم  تمت  بالداخلة 
»صيدلية  ب  العمو6  لدى  معروف 
الصحراء«، الكائن بشارع الوالء رقم 

725 بالداخلة.
والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من  يوما   15 غجل  داخل  بالداخلة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

125 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع غصل تجاري

ملف البيع رقم 2222/27/ب غ ت
حساب رقم 13442 6

نمن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   83 الفصل  للمقتضيات  ت4بيقا 
 15-95 رقم  القانون  التجارة،  مدونة 

نعلن ما يلي :
بمكتب  موثق  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  علجي  غحمد  األستاذ 
 ،2222 يوليو   27 بتاريخ  البيضاء، 
الساكنة  طائي  لبنى  السيدة  باعت 
ريسور  كولف  كاليفورنيا   353 برقم 
البيضاء،  الدار   - الخضراء  املدينة 
الساكن  صابر  غمين  السيد  لفائدة 
معروف  سيدي  لينا  تجزئة   3 برقم 
األصل  جميع  البيضاء،  الدار   -
 12184 رقم  تمت  املسجل  التجاري 
بالسجل التمليلي لدى كتابة الضبط 
وهو  بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 
الشعار  تممل  صيدلية  عن  عبارة 
الكائنة  املقاومة،  التجاري - صيدلية 
 - املقاومة  شارع   184-186 برقم 

خريبكة.
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تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 

بخريبكة  التجاري(  السجل  )مكتب 

داخل غجل غقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

166 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري

الرقم التمليلي : 6352
بيع غصل تجاري

ملف البيع رقم 2222/26 ب غ ت

حساب خاص 13332 6

كتابة  مصلحة  رئيس  نمن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بخريبكة، ت4بيقا ملقتضيات الفصل 

القانون رقم  التجارة،  83 من مدونة 

95 - 15 نعلن ما يلي :

بمكتب  موثق  عقد  بمقت�سى 

األستاذ عمر الغالوي موثق بخريبكة، 

السيد  باع   ،2222 يوليو   14 بتاريخ 

 52 برقم  الساكن  حزيم  عمر 

املسيرة  شارع  السوق  األمل  تجزئة 

السيدة  لفائدة  خريبكة،  الخضراء، 

رانية املظفار الساكنة برقم 33 زنقة 

صالح،  بن  الفقيه  الباهية،  حي   3

التجاري املسجل تمت  جميع األصل 

لدى  التمليلي  بالسجل   6352 رقم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

صيدلية  عن  عبارة  وهو  بخريبكة 

صيدلية   - التجاري  الشعار  تممل 

حزيم - الكائنة برقم 52 تجزئة األمل 

السوق، خريبكة.

تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 

بخريبكة  التجاري(  السجل  )مكتب 

داخل غجل غقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

126 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجاري
الرقم التمليلي : 14234

بيع غصل تجاري
ملف البيع رقم 2222/25 ب غ ت

حساب خاص 13196 6
نمن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   83 الفصل  ملقتضيات  ت4بيقا 
مدونة التجارة، القانون رقم 95 - 15 

نعلن ما يلي :
بمكتب  موثق  عقد  بمقت�سى 
األستاذ عمر الغالوي موثق بخريبكة، 
باعت   ،2222 يونيو   22 بتاريخ 
السيدة زوهير خديجة الساكنة برقم 
121 ق4اع 6 حي الزيتونة - خريبكة، 
الكائن مقرها   GSDZ PRIVE لشركة 
حي   6 ق4اع   122 برقم  االجتماعي 
األصل  جميع  خريبكة،   -  1 الزيتونة 
 14234 رقم  تمت  املسجل  التجاري 
بالسجل التمليلي لدى كتابة الضبط 
وهو  بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 
الخاص،  للتعليم  مدرسة  عن  عبارة 
حي   6 ق4اع   121 برقم  الكائنة 

الزيتونة 1 - خريبكة.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل  )مكتب 
داخل غجل غقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

127 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف : التنفيذ.
رقم : 22/6121/1387

إعالن عن بيع عقار
باملزاد العلني

لفائدة : صالح جابري ومن معه.
ينوب عنه : االستاذ عبد الكريم 
اخواض املحامي بهيئة بني مالل.
ضد : الصالحة جبري ومن معها.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بني  الضبط لدى املحكمة االبتدائية 

 ،2222 سبتمبر   22 بتاريخ  غنه  مالل 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع 
املتكون من  للعقار  العلني  باملزاد  بيع 
من  للسكنى  دار  بها  غرضية  ق4عة 
الجهة الغريبة الشمالية للعقار ككل 
عياد  بأوالد  الكائنة  ال4ريق  بممذاة 
 819 مساحتها  مالل  بني  ع4و  ألوالد 
6 6 تقريبا حدودها قبلة ممر عرضه 
وجنوبا  اسمنتية،  ساقية  تم  متر   22
وايت  زهور  وخالف  السعدية  جابري 
عبيد  اوالد  الرزاق  وعبد  الحسين 
ومممد غوالد عبيد والشرادي ونعيمة 
جابري، وشماال ساقية ميتة، وأروبا 
متر   17 حوالي  طول  على  ال4ريق 
وجابري نعيمة، ويشتمل العقار على 
باملاء  مجهزة  سفلية  سكنية  بناية 
 152 مساحة  على  مشيدة  والكهرباء 
و24  صالون  من  تتكون  مربع  متر 
ارضيتها  وفناء  ودوش  وم4بخ  أرف 
على  سترته  وس4ح  بالزليج،  مزلجة 
البناية  وبممذاة  فارغ،  متر   22 علو 
عبارة  والباقي  مراب  القبلة  جهة  من 
عن حديقة بها غشجار مختلفة زيتون 

ليمون برتقال رومان وتين.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

العقار في مبلغ 682.222 درهم.
غن  املزايدة  عليه  رست  من  وعلى 
يؤدي الثمن فوار مع زيادة 3 % واجب 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتممالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

50

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف : التنفيذ.
رقم : 22/6101/952
إعالن عن بيع عقار

باملزاد العلني
لفائدة : مممد مع4اوي ومن معه.
ينوب عنه : االستاذة نعيمة أيالل 

املحامية بهيئة بني مالل.
ضد : ورثة الزوهرة املوحي ومن معه.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بني  الضبط لدى املحكمة االبتدائية 

 ،2222 سبتمبر   27 بتاريخ  غنه  مالل 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع 
الذي عبارة  للعقار  العلني  باملزاد  بيع 
تتكون  البناء  قديمة  سكنية  دار  عن 
مستقالن،  بابان  لهما  طابقين  من 
بيوت   3 من  يتكون  السفلي  ال4ابق 
صغير،  ومراح  ومرحاض  وم4بخ 
بيوت   3 من  يتكون  االول  وال4ابق 
ومراح  ومرحاض  وم4بخ  وبراكات 
ضيفة  ممدودة  بزنقة  والكائنة 
 81 رقم  الشهداء  شارع  من  امتدادا 
 6  42 حوالي  تبلغ  مساحتها  مالل  بني 
6 تقريبا حدودها قبلة الزنقة، يممينا 
الزنقة أروبا ايت الحاج بوعزة، يمينا 

الزنقة وشماال ايت الحاج بوعزة.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

العقار في مبلغ 132.222 درهم.
غن  املزايدة  عليه  رست  من  وعلى 
يؤدي الثمن فوار مع زيادة 3 % واجب 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتممالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

51

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف : التنفيذ.
رقم : 21/6121/2238

إعالن عن بيع عقار
باملزاد العلني

لفائدة : يوسف الحمدانية.
ينوب عنه : االستاذ بودال عبد هللا 

ممامي بهيئة بني مالل.
ضد : حفيظة باملادن ومن معها.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بني  الضبط لدى املحكمة االبتدائية 
 ،2222 غكتوبر   24 بتاريخ  غنه  مالل 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
املحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
ذي  للعقار  العلني  باملزاد  بيع  سيقع 
 ،10/19342 رقم  العقاري  الرسم 
 7 مساحته  الحمدانية  املسمى  امللك 
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فيال  عن  عبارة  الذي  سنتيار   13 آر 

صالونين  به  ار�سي  طابق  من  تتكون 

وثالث أرف وقبو وس4ح وجزء عاري 

كذلك  وتشتمل  حديقة،  عن  عبارة 

على  يستغالن  تجاريين  مملين  على 

: يستغل  االول  املحل   : التالي  الشكل 

كصيدلية مكترى للغير واملحل الثاني 

ال4بي  للترويض  كعيادة  يستغل 

شارع  االداري  بالحي  والكائنة  مكترى 

عبد الكريم الخ4ابي زنقة سبتة رقم 

1 بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

4.991.222 درهم.

غن  املزايدة  عليه  رست  من  وعلى 

يؤدي الثمن فوار مع زيادة 3 % واجب 

الخزينة العامة.

يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتممالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

52

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعالن عن هبة غصل تجاري

ملف رقم : 2222/15
حساب رقم : 12783

مصادق  عدلي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   2222 يوليو   6 بتاريخ  عليه 
2222 فإن  4 يوليو  ببني مالل بتاريخ 
راشد،  مغربي  مممد،  بناري  السيد 
الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 
األدارسة،  حي  الساكن   I12721 رقم 
 شارع الحسن الثاني رقم 67 بني مالل 
بهذه  التجاري  بالسجل  مسجل 
وهب  قد   2336 رقم  تمت  املحكمة 
جميع األصل التجاري والكائن ساحة 
بني مالل واملستعمل   23 الحرية رقم 
بشرى  لفائدة  الذهب  لبيع  كممل 
لب4اقة  الحاملة  مممد،  بنت  بناري 
حدد  وقد   I274942 رقم  التعريف 
 1.222.222 مبلغ قدره  في  الهبة  تمن 

درهم.

تقديم  األخير  هذه  دائني  فعلى 
تعرصاتهم إلى مكتب السجل التجاري 
داخل  مالل  بني  االبتدائية  باملحكمة 
املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  غجل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

159 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
تمويل غصل تجاري من شخص 

طبيعي إلى شخص معنوي
ملف رقم 2222/28

حساب رقم 25683/2222
مصادق  عرفي  عقد  بمقت�سى 
عليه بتاريخ 16 فبراير 2222 ومسجل 
تمويل  تم   ،2222 ماي   16 بتاريخ 
األصل  موضوع  طبيعي  شخص 
عن  عبارة   112224 رقم  التجاري 
صيدلية املسماة »AL RAZI« الكائنة 
 5 عمارة   17 رقم  متجر  عتيق  بعين 
شركة  إلى  تمارة   2 الحمد  مشروع 
 PHARMACIE AL RAZI AIN اسمها
ATIQ ذات الشريك الوحيد رغسمالها 

622.222 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
التجاري  السجل  مكتب   - بتمارة 
للنشرة  املوالي  يوما   15 غجل  داخل 

األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

167 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
ملف تنفيذي عقاري

عدد 2222/122
اعالن عن بيع عقار باملزادالعلني

حساب : 15257
برادة  مممد  السيدة  لفائدة 
حبيبة  املحجورة  زوجته  عن  املقد6 

رايس.
البشير ديكة  : األستاذ  ينوب عنه 

املحامي بالرباط.
ضد الحق العا6.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 
بتاريخ  ستقع  عمومية  سمسرة  غن 
6 غكتوبر 2222 على الساعة العاشرة 
بهذه   5 البيوعات رقم  بقاعة  صباحا 

املحكمة قصد :
نصيب  العلني  باملزاد  يباع 
بنت  رايس  حبيبة  السيدة  املحجورة 
 «1 »شامة  املسمى  امللك  في  مممد 
 50/1429 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
وقدره 120/20 سهم وهو عبارة عن 
العمارة  من  األر�سي  بال4ابق  شقة 
إقامة   1 رقم  الغزان  زنقة   6 رقم 
الرياض،  حي   22 ق4اع  الوفاق 

مساحتها واملتكونة من :
82 مساحتها  املفرزة رقم  القسمة 
شقة  على  املشتملة  مربع  متر   134

بال4ابق األر�سي.
 A82 رقم  املفرزة  القسمة 
املشتملة  مربع  متر   9 مساحتها 
ال  الس4ح،  بال4ابق  بوكس  على 
ثمن  حدد  وقد  بها،  للمكتري  وجود 
مبلغ  في  العلني  باملزاد  البيع  ان4الق 
إليه  يضاف  درهم   233333.28
املائة  في   3 الدولة  خزينة  واجب 

ومصاريف التنفيذ؟
تقديم  غو  املعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب  االتصال  يمكن  عروض 
التنفيذ املدني العقاري بهذه املحكمة 

مأمور إجراءات التنفيذ : خالد نبيه.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 25

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري عدد : 4224

ملف بيع عدد : 2222/4
اعالن عن بيع غصل تجاري

املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 
واملسجل   2222 يوليو   8 في  اإلمضاء 
السيد  باع   2222 يوليو   18 بتاريخ 
عبد الفتاح العسري الحامل لب4اقة 
 EB21823 رقم  الوطنية  التعريف 
: علي ابودرار الحامل لب4اقة  للسيد 
 EB26552  : رقم  الوطنية  التعريف 
املستغل  التجاري  األصل  كامل 
كسيارة لألجرة الصنف األول واملقيد 

بايمنتانوت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تمت   ،2211 يوليو   6 بتاريخ 

4224 من السجل االيضاحي.

ثمن قدره 52.222 درهم.

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

من  يبتدئ  غجل  داخل  بايمنتانوت 

في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليو6 الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات

املحكمة االبتدائية بالخميسات

ملف رقم : 2222/12

حساب رقم : 17252

اعالن
عن بيع غصل تجاري

 24 بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

السال6  عبد  السيد  باع   ،2221 ماي 

رقم  ل.ب.ت.و.  الحامل  ملغاري 

X137997 ، للسيدة ل4يفة الغوازي 

 ،  X149792 ل.ب.ت.و.  الحاملة 

االصل التجاري الكائن رقم 25 مكرر 

الخميسات  الخامس  مممد  شارع 

عبارة عن صناك للماكوالت الخفيفة 

بثمن   39822 رقم  تمت  واملسجل 

عناصره  بجميع  درهم،   162.222

 1122 مبلغ  في  الكراء  ثمن  وحدد 

درهم للشهر.

لذلك فان جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  غن 

غجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 

النشرة  صدرو  تاريخ  من  يوما   15

الثانية.

النشرة األولى

53 مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي
املحكمة االبتدائية بالخميسات

مكتب السجل التجاري
س/ت : 41342
حساب رقم : 32249

اعالن بيع غصل تجاري
من  و84   83 للمادتين  ت4بيقا 
مدونة التجارة، وبمقت�سى عقد شراء 

املؤرخ في 2022/04/22 باسفي.
باعو ورثة مممد زنتور بن الحسن 
مجموع  زنتور،  هللا  عبد  للسيد 
عناصره  بجميع  التجاري  االصل 
 16 باسفي  الكائن  واملعنوية  املادية 
االمير  نجاح  حي  هشا6  موالي  زنقة 
واملسجل بالسجل التجاري تمت رقم 
املنصوص  الشروط  حسب   ،41342
عليها بعقد البيع، بثمن قدره 42.222 

درهم.
يتعرضوا  غن  البائع  لدائني  يجوز 
غجل  داخل  البيع  ثمن  غداء  على 
غقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضمونة  رسالة  بواس4ة  االعالن 
مع االشعار بالتوصل، غو بإيداع هذا 
التعرض مقابل وصل بكتابة الضبط 
يبين  غن  ويجب  املحكمة،  بهذه 
مبلغ  الب4الن  طائلة  تمت  التعرض 
الدين وغسبابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

ملف : 2022/05
حساب رقم :12515

اشهار بيع غصل تجاري
تلقاه  توثيقــــــــــــــــــــــــــــــــي  عقد  بمقت�سى 
ذ/ عمر جسوس املوثق بفاس بتاريخ 
27 يوليو 2222، مسجل بفاس في 27 

يوليو 2222.
 LA شركة  ممثل  باع  بموجبه 
 ،CASCADE BLEU SARL AU
مممد  السيد  وحيد  شريك  بصفته 
 ،C526736 ب4اقته  زبادي  منالي 
الساكن رقم 5 زنقة البديع شقة رقم 

5 طريق ايموزار فاس.

ب4اقته  اقشور  سعيد  للسيد 

زنقة   5 رقم  الساكن   ،UA129239

البديع شقة رقم 5 طريق كلميمة.

هو  الذي  التجاري  االصل  كافة 

بايموزار  الكائنة  مقهى  عن  عبارة 

كندر متجر رقم 1 حي لال عربية صفرو 

بصفرو  التجاري  بالسجل  واملقيدة 

بثمن   2945 التمليلي  الرقم  تمت 

إجمالي قدره 322.222 درهم، حسب 

الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.

بكتابة  التعرضات  تقبل  بميث 

باملحكمة االبتدائية بصفرو  الضبط 

ابتداء  يوما   15 اليتعدى  غجل  داخل 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون التجاري ومايليه.

النشرة األولى

55 P

محكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2611/32 

ملف ابتدائي : 2218/2612/49

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : افرياط.

االسم الشخ�سي : خلوق.

ابن : بوبكر بن عي�سى.

 وغمه : حدهو6 بنت مممد.

املولود بتاريخ : 1945.

قيادة  الزراردة  دوار   : الساكن 

الزراردة دائرة تاهلة اقليم تازة

حكم عليه بتاريخ : 2022/03/16.

وبعد  املستأنف  القرار  بإلغاء 

التصدي إدانة املتهم وعقابه بسنتين 

حبسا نافذا مع الصائر.

�سيء  في  عمدا  النار  ايقاد   : ألجل 

موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق 

نتج عنه حريق غشجار.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

56 P

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي
رقم : 2221/2611/27 

ملف ابتدائي : 2222/2629/46

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : براك.

االسم الشخ�سي :مممدين.

ابن : امممد بن مممد.

 وغمه : ميمونة بنت قسو.

املولود بتاريخ : 1977 ببركين.

الساكن : دوار واد االخضر جماعة 

وقيادة الزراردة.

حكم عليه بتاريخ : 2021/10/13.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 

التنفيذ  موقوف  حبسا  بسنتين 

وتمميل املتهم الصائر مجبرا في األدنى.

بظرفي  املقترنة  السرقة   : ألجل 

الليل والتعدد.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

57

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي
رقم : 2221/2611/123 

ملف ابتدائي : 2221/2629/8

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : امزوغ.

االسم الشخ�سي : عزيز.

ابن : علي بن علي .

 وغمه : تشفة بنت احمد.

املولود بتاريخ : 1992/09/25.

جماعة  ازالفن  دوار   : الساكن 

وقيادة مغراوة اقليم تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2021/11/10.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 

التنفيذ  موقوف  حبسا  بسنتين 

وتمميل املتهم الصائر مجبرا في األدنى.

ألجل : اضرا6 النار عمدا في أابة.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

58

ممكمة االستئناف بتازة
 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2612/93 
ملف ابتدائي : 2222/2612/88

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : اليمياوي.
االسم الشخ�سي : انوار.
ابن : الحسن بن عمرو .

 وغمه : خديجة بنت حمو.
املولود بتاريخ : 1997/06/13.

ابراهيم  اوالد  دوار   : الساكن 
جماعة وقيادة كاف الغار تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2021/10/27.
)بسنتين  املستأنف  القرار  بتأييد 
والباقي  سنة  حدود  في  نافذا  حبسا 
املتهم  وتمميل  التنفيذ(  موقوف 

الصائر مجبرا في األدنى.
بظروف  املقرونة  السرقة   : ألجل 

التعدد والكسر والليل.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

59

ممكمة االستئناف بتازة
 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2645/2 
ملف ابتدائي : 2216/2646/1

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : العريبي.
االسم الشخ�سي : امممد.

ابن : عبد السال6 بن بوجمعة.
 وغمه : زهرة بنت احمد.

املولود بتاريخ : 1991/11/11.
الساكن : دوار واد ميمون جماعة 

وقيادة امسيلة تايناست تازة.
حكم عليه بتاريخ : 2021/11/10.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 
خمس سنوات حبسا نافذا وتممليه 

الصائر مجبرا في األدنى.
ألجل : هتك عرض قاصر بالعنف 

نتج عنه افتضاض.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

60
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ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2611/157 

ملف ابتدائي : 2215/2612/123

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : الذهبي.

االسم الشخ�سي : عبد الرحيم.

ابن : مممد .

 وغمه : شميمشة بنت حسن.

املولود بتاريخ : 1996/07/25.

الساكن : دوار حمو جرسيف.

حكم عليه بتاريخ : 2021/12/29.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 

سنة  حدود  في  نافذا  حبسا  بسنتين 

التنفيذ  موقوف  والباقي  واحدة 

وتمميله الصائر مجبرا في األدنى.

بظروف  املقترنة  السرقات   : ألجل 

واستعمال  والتسلق  والليل  التعدد 

الكسر.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

61

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2615/7 

ملف ابتدائي : 2222/2613/8

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : سميح.

االسم الشخ�سي : زكرياء.

ابن : عبد الحق بن عبد القادر .

 وغمه : محجوبة بنت بوشتى.

 2000/12/04  : بتاريخ  املولود 

بفاس.

1 مجموعة  الساكن : حي القدس 

4 رقم 31 تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2021/12/29.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 

التنفيذ  موقوف  واحدة  بسنة 

وليه  بواس4ة  الصائر  وتمميله 

القانوني مجبرا في األدنى.

بظروف  املقترنة  السرقة   : ألجل 

بالعنف  والتهديد  والليل  التعدد 

ظروف  في  السالح  حيازة  وجنمة 

االموال  سالمة  تهديد  شأنها  من 

واالشخاص.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

62

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي
رقم : 2221/2645/4 

ملف ابتدائي : 2211/2612/85

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : أدار.

االسم الشخ�سي : مص4فى.

ابن : احمد .

 وغمه : فاطمة بنت امممد.

املولود بتاريخ : 1985/11/22.

 1447 رقم  حمرية  حي   : الساكن 

جرسيف.

حكم عليه بتاريخ : 2021/12/15.

وبعد  املستأنف  القرار  بإلغاء 

األفعال  غجل  التصدي مؤاخذته من 

ذلك  عن  وعقابه  إليه  املنسوبة 

بخمس سنوات سجنا نافذا وتمميله 

الصائر مجبرا في األدنى.

واالخت4اف  االحتجاز   : ألجل 

واأتصاب قاصرة نتج عنه افتضاض 

وحيازة  والجرح  والضرب  بكارتها 

السالح دون مبرر مشروع.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

63

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي
رقم : 2221/2612/122 

ملف ابتدائي : 2222/2612/72

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : التايدي.

االسم الشخ�سي : مممد.

ابن : عبد الجبار بن ملفضل .

 وغمه : سلمى بنت مص4فى.

 1978/10/18  : بتاريخ  املولود 

ب4نجة.

بحي  زنقة   15 رقم   : الساكن 

القصبو طنجة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/02/16.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتأييد 

بسنة واحدة حبسا نافذا مع تممليه 

الصائر مجبرا في األدنى.

املقرونة  السرقة  مماولة   : ألجل 

بظرف الليل.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

64 مكرر

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2222/2645/1 

ملف ابتدائي : 2211/82

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : خ4اب.

االسم الشخ�سي : بلقاسم.

ابن : مممد بن بلقاسم .

 وغمه :خديجة بنت مممد.

 1979/09/29  : بتاريخ  املولود 

ببركين.

الساكن : دوار حمرية جرسيف.

حكم عليه بتاريخ : 2022/02/16.

وبعد  املستأنف  القرار  بإلغاء 

األفعال  غجل  التصدي مؤاخذته من 

ذلك  عن  وعقابه  إليه  املنسوبة 

بخمس سنوات سجنا نافذا وتمميله 

الصائر مجبرا في األدنى.

يقل  قاصرة  اأتصاب   : ألجل 

عنه  نتج  سنة   18 عن  عمرها 

افتضاض.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

65

ممكمة االستئناف بتازة
 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2611/44 
ملف ابتدائي : 2222/2629/42

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : بوهداد.
االسم الشخ�سي : عماد.

ابن : عالل بن بوهداد .
 وغمه : اموت بنت احمد.

املولود بتاريخ : 1985/05/28.
الخالق  عبد  شارع   : الساكن 

ال4ريس رقم 391 وجدة.
حكم عليه بتاريخ : 2022/02/23.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتاييد 
نافذا  حبسا  واحدة  بسنة  املتهم  على 
وتمميله الصائر بالتضامن مجبرا في 

األدنى.
ألجل : الضرب والجرح الناتج عنه 

عاهة مستديمة.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

66

ممكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي رقم : 

 2221/2612/182
ملف ابتدائي : 2221/2612/57

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : لخضر.
االسم الشخ�سي : سعيد.
ابن : لحسن بن امممد .

 وغمه : فاطمة بنت الحسين.
املولود بتاريخ : 1982/01/01.

الزراردة جماعة وقيادة   : الساكن 
الزراردة دائرة تاهلة اقليم تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/03/09.
القا�سي  املستأنف  القرار  بتاييد 
نافذا  حبسا  غشهر  بستة  املتهم  على 
الصائر  مع  درهم   1222 وأرامة 

تضامنا مجبرا في األدنى.
ألجل : اخفاء غشياء متمصل عليها 

من جناية.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

67
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ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2611/182 

ملف ابتدائي : 2221/2629/35

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 

الغيابية

االسم العائلي : لشخم.

االسم الشخ�سي : يوسف.

ابن : بوجمعة بن احمد .

 وغمه : فاطمة بنت مممد.

املولود بتاريخ : 2000/08/27.

 222 رقم  الشهداء  حي   : الساكن 

تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/03/23.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتاييد 

التنفيذ  موقوف  حبسا  واحدة  بسنة 

وتمميل املتهم الصائر مجبرا في األدنى.

بظرف  املقترنة  السرقة   : ألجل 

التسلق.

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

68

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2222/2612/17 

ملف ابتدائي : 2221/2612/19 

ضم له 2221/2612/41

و 2221/2612/37

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : شهبون

االسم الشخ�سي : مممد انوار.

ابن : مممد الصغير بن احمد.

 وغمه : رقية بنت مممد.

املولود بتاريخ : 1991/12/01.

الساكن بساحة ال4يران رقم 456 

تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/06/15.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتاييد 

اليه  املنسوب  غجل  من  بمؤاخذته 

نافذا  حبسا  بسنتين  ومعاقبته 

في  مجبرا  تضامنا  الصائر  وتمميله 

األدنى.

بظروف  املقترنة  السرقة   : ألجل 

مفاتيح  واستعمال  والكسر  الليل 

مزورة واملشاركة في ذلك.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

69

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2645/29 

ملف ابتدائي : 2221/2641/11 

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 

الغيابية

االسم العائلي : بوشن4يا.

االسم الشخ�سي : فريدة.

ابن : مممد بن عبد القادر.

 وغمه : حادة بنت مممد.

الساكن   1986  : بتاريخ  املولود 

بفدان بن سعاد بتازة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/03/23.

القا�سي  املستأنف  القرار  بتاييد 

مع  التنفيذ  موقوف  حبسا  بسنتين 

الصائر واإلجبار في األدنى.

ألجل : قتل اال6 لوليدها..

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

70

ممكمة االستئناف بتازة

 ملف جنائي استئنافي

رقم : 2221/2643/23 

ملف ابتدائي : 2221/2642/13 

مخلص القرار بعد إجراء املس4رة 
الغيابية

االسم العائلي : بورقبة.

االسم الشخ�سي : فريد.

ابن : ادريس بن احمد.

 وغمه : فاطمة بنت احمد.

املولود بتاريخ : 1984/03/13.

بورقبة  علي  بسيدي  الساكن 

إقليم  اكنول  دائرة  تيزي وسلي  قيادة 

تازة.

حكم عليه بتاريخ : 2022/03/23.

بإلغاء القرار املستأنف فيما ق�سى 

به من براءة املتهم من جناية مماولة 

مؤاخذته  التصدي  وبعد  االأتصاب 

من غجلها وتاييده في الباقي مع تعديله 

بالرفع من العقوبة الحبسية في حقه 

وتمميله  نافذا  حبسا  سنتين  الى 

الصائر مجبرا في األدنى.

: مماولة اأتصاب وجنمتي  ألجل 

االيداء العمدي والسكر العلني البين.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

71
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو   15 بتاريخ   2022/1232 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي  »ياسمينة«  املسمى 

العقاري عدد 07/259210 املتواجد 

بالجماعة الترابية عين بيضاء، دائرة 

احواز فاس، إقليم فاس، ابتداء من 

أاية إلى   2222 غأس4س   12  تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   17

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   5 مساحة 

لب4اقة  الحامل  ياسمينة،  احبي4ي 

.S736784 التعريف الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو   15 بتاريخ   2022/1233 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي   »32 »ادريسية  املسمى 

املتواجد   07/88580 عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية عين بيضاء، دائرة 

احواز فاس، إقليم فاس، ابتداء من 

أاية إلى   2222 غأس4س   12  تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   17

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

مساحة 5 هكتارا لفائدة السيد مرابو 

التعريف  لب4اقة  الحامل  حكيم، 

.C527552 الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو   15 بتاريخ   2022/1239 ح.ج 

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي  »السواني«  املسمى 

املتواجد   27/16490 عدد  العقاري 

دائرة  الحما6،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية إلى   2222 غأس4س   16  تاريخ 

علني  بمث   2222 غأس4س   25

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

غجل  من  منهما،  املاء  وجلب  ثقبين 

سقي مساحة 5.4741 هكتارا لفائدة 

لب4اقة  الحامل  نبيل،  صبري  السيد 

.WB27958 التعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ  2022/1089 ح.ج   رقم 

على  سيجرى  الذي   2222 يوليو   15

الرسم  ذي  »ت4وين«  املسمى  العقار 

املتواجد   27/22820 عدد  العقاري 

دائرة  الحما6،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم  غكلموس، 

أاية إلى   2222 غأس4س   16  تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   25

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   1.1626 مساحة 

لب4اقة  الحامل  نبيل،  صبري  السيد 

.WB27958 التعريف الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ  2022/1201 ح.ج   رقم 

على  سيجرى  الذي   2222 يوليو   15
العقارين املسميين »الرمل وبومليل« 
اثبات واجب متروك  ذي عقد لفيف 
املتواجدين   145 ص   119 بعدد  ض 
تمكناي،  عين  الترابية  بالجماعة 
ابتداء  صفرو،  إقليم  املنزل،  دائرة 
 من تاريخ 8 غأس4س 2222 إلى أاية

في  علني  بمث   2222 غأس4س   19
ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
سقي  غجل  من  منه،  املاء  وجلب 
السيد  لفائدة  هكتارا   2 مساحة 
لب4اقة  الحامل  احمد،  بودويرة 

.SH32427 التعريف الوطنية
31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ  2022/1234 ح.ج   رقم 

على  سيجرى  الذي   2222 يوليو   15
ذي  حماري«  »فدان  املسمى  العقار 
 27 بتاريخ  فالحية  بالد  كراء  عقد 
بالجماعة  املتواجد   2222 فبراير 
دائرة  بوعبان،  غوطا  الترابية 
من  ابتداء  تاونات،  إقليم  تيسة، 
أاية إلى   2222 غأس4س   15  تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   25
ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
وجلب املاء منه، من غجل االستعمال 
مساحة  وسقي  املاشية  وارواء  املنزلي 
1.9545 هكتارا لفائدة السيد سويس 
التعريف  لب4اقة  الحامل  طارق، 

.ZT32372 الوطنية
32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ  2022/1203 ح.ج   رقم 

15 يوليو 2222 الذي سيجرى بالعقار 
يو�سي  غيت  الساللية  للجماعة  التابع 
فالحية  ارض  عن  تنازل  عقد  ذي 
 2221 غأس4س   28 بتاريخ  حرر 
ايجار  41 وعقد  ادارية عدد  وشهادة 
بالجماعة  املتواجد   07/194 عدد 
دائرة  اخيار،  سيدي  كندر  الترابية 
من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 
أاية إلى   2222 غأس4س   8  تاريخ 

علني  بمث   2222 غأس4س   19
بجلب  الترخيص  مشروع  شأن  في 
سقي  غجل  من  ثقب،  من  املاء 
السيدة  لفائدة  2.72 هكتارا  مساحة 
لب4اقة  الحاملة  رجاء،  البنقاسمي 

.C827396 التعريف الوطنية
33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
 2222 2022/1224 بتاريخ 28 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   »1 »نجاح 
بالجماعة  املتواجد   13/16085
6 اإلدارية  امللحقة  القني4رة   الترابية 

القني4رة،  إقليم  اوجيه  غوالد  دائرة 
 2222 ابتداء من تاريخ 17 غأس4س 
بمث   2222 غأس4س   27 أاية  إلى 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 
السادة  لفائدة  باملاء  حما6  تزويد 
بفلوسن  وإيمان  بفلوسن  مممد 
الوطنية  التعريف  لب4اقتي  الحاملين 

.G921163 و G8659
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو   28 بتاريخ   2022/1238

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

العايدي«  »غوالد  املدعو  الجماعي 

الدواأر  الساللية  للجماعة  التابع 

رقم  اإلستغالل  شهادة  ذي  بهت 

املتواجد   2222 يوليو   4 بتاريخ   121

قيادة  الصفافعة  الترابية  بالجماعة 

إقليم  القصيبية  دائرة  الصفافعة 

تاريخ  من  ابتداء  سليمان،  سيدي 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

2.32 هكتار لفائدة السيد عبد القادر 

التعريف  لب4اقة  الحامل  اعويشة 

.GA41689 الوطنية

73 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1237 بتاريخ 28 يوليو 

األرضية  الق4عة  على  سيجرى  الذي 

دوار  بتراب  الرقيوق  مرج  املسماة 

تتعلق  إدارية  شهادة  ذي  أابة  دار 

باالستغالل رقم 2223 بتاريخ 5 يوليو 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2222

إقليم  زومي  دائرة  زومي  قيادة  زومي 

17 غأس4س  تاريخ  ابتداء من  وزان، 

 2222 غأس4س   27 أاية  إلى   2222

بمث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من غجل 

اإلستعمال املنزلي لفائدة السيد فريد 

التعريف  لب4اقة  الحامل  عماري 

.LC45496 الوطنية

74 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1236 بتاريخ 28 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

غوالد  املسمى  باملكان  »ازدغ«  املدعو 

للجماعة  التابع  الشرقية  انصر 

الساللية غوالد انصر فرقة الصمامدة 

بتاريخ   14 عدد  إدارية  شهادة  ذي 

بالجماعة  املتواجد   2222 يونيو   27

امللحقة  ال4يبي  سيدي  الترابية 

ال4يبي  سيدي  باشوية   2 اإلدارية 

تاريخ  من  ابتداء  القني4رة،  إقليم 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

2.1223 هكتار لفائدة السيد سعيد 

التعريف  لب4اقة  الحامل  حربول 

.G464182 الوطنية

75 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1235 بتاريخ 28 يوليو 

األرضية  الق4عة  على  سيجرى  الذي 

ذات شهادة التصرف عدد 21 بتاريخ 

بالجماعة  املتواجد   2222 يونيو   27

ميمونة  لال  دائرة  ميمونة  لال  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  القني4رة،  إقليم 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

2.9896 لفائدة السيدة فوزية بلكانة 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحاملة 

.CB33259

76 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1231 بتاريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  مممد«  »بالد 

غوالد  بقبيلة  الكائن   R/12007 عدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  يميى 

إقليم  سليمان  سيدي  دائرة  ازأار 

تاريخ  من  ابتداء  سليمان،  سيدي 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

املهدي  معزوز  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

.GA24514

77 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1230 بتاريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي   »2676 بقعة  »حدادة 

الكائن   110069/13 عدد  العقاري 

بتجزئة حدادة طريق مهدية املتواجد 

امللحقة  القني4رة  الترابية  بالجماعة 

عمالة  اوجيه  غوالد  دائرة   5 اإلدارية 

تاريخ  من  ابتداء  القني4رة،  إقليم  غو 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حديقة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

املنزل مساحتها 2.21 هكتار بالتنقيط 

العلمي  مشيش  كوثر  السيدة  لفائدة 

التعريف  لب4اقة  الحاملة  معها  ومن 

.G348648 الوطنية

78 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1227 بتاريخ 28 يوليو 

اململوك  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي  الكساكسة  الساللية  للجماعة 

عقد إيجار عدد 482 بتاريخ 12 يونيو 

املتواجد   16258 عدد  ملف   2222

قيادة  بوسلها6  الترابية  بالجماعة 

لالميمونة  دائرة  بوسلها6،  موالي 

تاريخ  من  ابتداء  القني4رة،  إقليم 

 27 أاية  إلى   2222 غأس4س   17

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

غثقاب   4 بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي  غجل  من  منها،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتار   122 مساحة 

لب4اقة  الحامل  شاوي  بلعسال 

.G49923 التعريف الوطنية

79 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1228 بتاريخ 28 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

املدعو »ازدغ« ذي شهادة إدارية عدد 

املتواجد   2222 يونيو   27 بتاريخ   12

ال4يبي  سيدي  الترابية  بالجماعة 

سيدي  باشوية   2 اإلدارية  امللحقة 

من  ابتداء  القني4رة،  إقليم  ال4يبي 

تاريخ 17 غأس4س 2222 إلى أاية 27 

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  غجل  من  منه،  املاء 

2.1223 هكتار لفائدة السيد مممد 

التعريف  لب4اقة  الحامل  اكشيش 

.G263677 الوطنية

80 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1226 بتاريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  اإلداري  التمديد  موضوع 

DA125-D ذي عقد إيجار عدد 229 

املتواجد   2222 مارس   28 بتاريخ 

بوسلها6  موالي  الترابية  بالجماعة 

لال  دائرة  بوسلها6  موالي  قيادة 

من  ابتداء  القني4رة،  إقليم  ميمونة 

تاريخ 17 غأس4س 2222 إلى أاية 27 

شأن  في  علني  بمث   2222 غأس4س 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من غجل سقي مساحة 55 

هكتار لفائدة السيد احمايدة البزوي 

الوطنية  التعريف  لب4اقة  الحامل 

.G114342

81 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 2022/1225 بتاريخ 28 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي  بلحسن«  مممد  سيدي  »فير6 

الرسم العقاري عدد R/1864 الكائن 

بالجماعة  املتواجد  مالك  بني  بقبيلة 

الترابية لال ميمونة قيادة لال ميمونة 

القني4رة،  إقليم  ميمونة  لال  دائرة 

 2222 ابتداء من تاريخ 17 غأس4س 

بمث   2222 غأس4س   27 أاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من غجل 

سقي مساحة 4.8633 هكتار لفائدة 

السيد احمد اجبيلو الحامل لب4اقة 

.GB4442 التعريف الوطنية
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ملخص قرار

افتتاح البمث العلني

مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

يوليو   28 بتاريخ   2022/1223

الق4عة  على  سيجرى  الذي   2222

البرية  يسمى  بمكان  الكائنة  األرضية 

ذات  الهساكرة  بدوار  الكائنة  يوكة 

املتواجدة   1227 رقم  إدارية  شهادة 

زومي  قيادة  زومي  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  وزان،  إقليم  زومي  دائرة 

أاية  إلى   2222 غأس4س   17 تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   27

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من غجل االستعمال 

السيد  لفائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

لب4اقة  الحامل  قصري  الدين  نور 

.GM122642 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البمث العلني
مديرة  غصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

 2222 15يوليو  بتاريخ   2022/1229

الذي سيجرى على العقارات املسماة 

وتغزربي«  ربي  وتوأز  »توأزربي 

شراء  عقود  ذي  توأزربي  وفدان 

مضمنة بعدد 552 وعدد 584 وعدد 

ربي  تغزى  وفدان   554 وعدد   553

 41/41468 عدد  امللكية  شهادة  ذي 

تازوطة  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة صفرو إقليم صفرو، ابتداء من 

أاية  إلى   2222 غأس4س   15 تاريخ 

في  علني  بمث   2222 غأس4س   25

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين 

سقي  غجل  من  منهما،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتار   18 مساحة 

لب4اقة  الحامل  الغني  عبد  عيوش 

.C377843 التعريف الوطنية
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