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إعالن عن مشروع مرسوم تعديلي ملشروع املرسوم الصادر بالجريدة الرسسية 

بتاريخ  5480 عدد  واإلدارية  والقضائية  القانونية  اإلعالنات   نشرة 

25 أكتوبر )201 الصفحة 14149 يعلن أنه من املنفعة العامة القيام 

بأشغال حذف املسر 0)60 وبناء قنطرة عند ن.ك 54).193 من الخط 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

 STE MANUTENTION

EXPLOITATION BTP

ش.م.م

حي ضرضورة الطابق األول سلون 

الناضور

تأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بسقت�سى 

وضع   2022 أغسطس  فاتح  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية.

 MANUTENTION  : التسسية 

EXPLOITATION BTP ش.م.م.

الغرض اإلجتساعي : 

أشغال البناء وخدمات متنوعة.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

ضرضورة  حي   : اإلجتساعي  املقر 

الطابق األول سلون الناضور.

 100.000.00  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد حبوشة سفيان.

السيد حبوشة سفيان   : الشركاء 

1000 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

أغسطس 2022 تحت رقم 4048.

1 P

 STE EXPLOITATION ET

 MAINTENANCE DES

OUVRAGES
ش.م.م

حي عاريض 1 شارع 59 رقم 1 

الناضور

تأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بسقت�سى 

وضع   2022 أغسطس  فاتح  بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية.

 EXPLOITATION  : التسسية 

 ET MAINTENANCE DES

OUVRAGES ش.م.م.

الغرض اإلجتساعي : 

أشغال البناء وخدمات متنوعة.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

 1 عاريض  حي   : اإلجتساعي  املقر 

شارع 59 رقم 1 الناضور.

 100.000.00  : الشركة  مال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 مقسم  درهم 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد ازكيض عالي.

عالي  ازكيض  السيد   : الشركاء 

1000 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

أغسطس 2022 تحت رقم 4046.

2 P 

STE MADERAS EUROPEAS

ش.م.م

تجزئة العسران رقم 2395

الناضور

تأسيس شركة

بالناضور  عرفي  عقد  بسقت�سى 

بتاريخ 21 يوليو 2022 وضع القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية.

 MADERAS  : التسسية 

EUROPEAS ش.م.م.

الغرض اإلجتساعي : 

تصدير واستيراد الخشب.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

العسران  تجزئة   : اإلجتساعي  املقر 

رقم 2395 الناضور.

 100.000.00  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد حاش هادي حسن نوردين.

هادي  حاش  السيد   : الشركاء 

حسن نوردين 1000 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

25 يوليو  اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 3299.

3 P

STE ARTGRAPHIC
ش.م.م

شارع ابو القاسم الشابي رقم 16 
الناضور

تأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بسقت�سى 

وضع   2022 أغسطس   5 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية.

 ARTGRAPHIC  : التسسية 

ش.م.م.

الغرض اإلجتساعي : 

ذات  الرقسية  الطباعة  أعسال 

الحجم الكبير والصغير.

التعبئة والتغليف.

اإلعالنات التلبيس.

منشورات فالييرز.

الشعارات.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر اإلجتساعي : شارع ابو القاسم 

الشابي رقم 16 الناضور.
 100.000.00  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد زلوغ محسد.

محسد  زلوغ  السيد   : الشركاء 

1000 حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

أغسطس 2022 تحت رقم 4113.

4 P
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STE ANDALUSIA MIDI
ش.م.م

تجزئة العسران رقم )206 سلوان
الناضور

تأسيس شركة
بسقت�سى محضر الجسعية العامة 
اإلستثنائية بتاريخ 4 أغسطس 2022 
 ANDALUSIA شركة  شركاء  صادق 
MIDI ش.م.م على قرار تفويت 3334 
ليصبح  محسد  اشايب  للسيد  حصة 

رأسسال الشركة مقسسا كسا يلي :
 5000 محسد  اشايب  السيد 

حصة.
قرار  على  الشركاء  صادق  كسا 
استقالة السيد لحو عبد اللطيف من 
تسيير الشركة وتعيين السيد اشايب 
محسد كسسير وحيد للشركة وتحيين 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 8 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

أغسطس 2022 تحت رقم 4044.
5 P

شركة بكفي مغرب
SOCIETE BCAFE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إنشاء  تم  يوليو2022   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة خصائصها كالتالي :
مغرب بكفي  شركة   : التسسية 

.SOCIETE BCAFE MAROC
الهدف :

التصدير واإلستيراد.
التجارة.

الصناعات الغذائية.
التعبئة  منتوجات  صناعة 

والتغليف.
التجارية،  العسليات  كل 
التي  العقارية  أو  املالية،  الصناعية، 

تساهم في تطور الشركة.
طنجة  زنقة   8  : اإلجتساعي  املقر 
بييتري  ساحة  األر�سي  طابق  محل 

الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
الشركة.

في  حدد   : اإلجتساعي  املال  رأس 
100.000.00 درهم مقسسة إلى  مبلغ 
 100 واحدة  كل  قيسة  حصة   1.000

درهم محررة كليا.
حصص املساهسين :

500 حصة للسيد يونس ورناش.
500 حصة للسيد علي مجاوي.

من  ابتداء   : اإلجتساعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسس ر من كل سنة.
للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 

السيد علي مجاوي ملدة سنتين.
باملحكسة  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ )1 أغسطس 

2022 تحت رقم 162185.
لإلشارة والبيان

6 P

شركة 2 كا ستوديو
SOCIETE 2 KA STUDIO

شركة ذات مسؤولية محدودة من 
شريك وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
تم   2022 أغسطس   10 بتاريخ 
إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات 
واحد  شريك  من  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي :
كا   2 شركة  شركة   : التسسية 

.SOCIETE 2 KA STUDIOستوديو
الهدف :

مهندس معساري.
املقر اإلجتساعي : 15 شارع األبطال 

رقم 4 الرباط.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
في  حدد   : اإلجتساعي  املال  رأس 
إلى  مقسسة  درهم   10.000.00 مبلغ 
 100 واحدة  كل  قيسة  حصة   100
درهم محررة كليا لفائدة السيد كريم 

هللا خرخور.
من  ابتداء   : اإلجتساعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسس ر من كل سنة.
للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 
غير  ملدة  خرخور  هللا  كريم  السيد 

محدودة.

باملحكسة  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 18 أغسطس 

2022 تحت رقم )16219.
لإلشارة والبيان

7 P

شركة كروب نبيل لإلستيراد 
والتصدير

ش.م.م.ذ ش.و
22 حي اإلنبعاث زنقة كرات�سي رقم 

10 سال
العام  الجسع  ملحضر  تبعا 
يونيو   24 بتاريخ  للشركاء  اإلستثنائي 
 6 بتاريخ  الرباط  في  املسجلة   2022

يوليو 2022 تقرر ما يلي :
مجسوع  أي  1000حصة  بيع 
نبيل محسد  السيد  يسلكها  الحصص 
 AB322328 عدد  الوطنية  البطاقة 
لفائدة السيد بنعبود هشام البطاقة 

.AB236985 الوطنية عد
محسد  نبيل  السيد  إستقالة 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
بنعبود هشام البطاقة الوطنية عدد 
للشركة. جديد  كسسير   AB236985

تحيين النظام الداخلي للشركة.
كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحكسة  الضبط 
2022 تحت عدد  8 أغسطس  بتاريخ 

.39386
8 P

شركة سوجام طراد 
ش.م.م.ذ ش.و

فيال 30، بريستيجيا شاطى األمم 
ألف س2، زردال الغربية، أبي 

القنادل سال
العام  الجسع  ملحضر  تبعا 
يونيو   24 بتاريخ  للشركاء  اإلستثنائي 
 6 بتاريخ  الرباط  في  املسجلة   2022

يوليو 2022 تقرر ما يلي :
مجسوع  أي  1000حصة  بيع 
الحصص يسلكها السيد غرابي جسال 
 A541035 عدد  الوطنية  البطاقة 
سومية  بنسو�سى  السيدة  لفائدة 

.AB1214(9 البطاقة الوطنية عدد

جسال  غرابي  السيد  إستقالة 

السيدة  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

الوطنية  البطاقة  سومية  بنسو�سى 

جديدة  كسسيرة   A541035 عدد 

ووحيدة للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

ش.م.م إلى ش.م.م.ذ ش.و.

تحيين النظام الداخلي للشركة.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكسة  الضبط 

2022 تحت عدد  8 أغسطس  بتاريخ 

.34391

9 P

ZEROUANI MECANIQUE
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

20 أبريل 2022 قد تم تأسيس شركة 

تحسل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالي :

 ZEROUANI  : التسسية 

.MECANIQUE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتساعي : 

إصالح السيارات.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسسة 

100درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   30 عسارة   : اإلجتساعي  املقر 

موالي أحسد لوكيلي حسان الرباط.

عبد  زرواني  السيد   : التسيير 

الرحيم.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

أبريل   18 بتاريخ   160113 رقم  تحت 

.2022

10 P 
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CEMENTO VERDE
S.A.R.L

بتاريخ  املسضية  للعقود  طبقا 
القانون  تحرير  تم   2022 يوليو   28
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية:
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتساعي :

 منعش عقاري.
دهم   2.100.000  : الرأسسال 
فئة  من  حصة   21000 إلى  مقسسة 

100 درهم للحصة.
عشور  كنوني  السيد 
يعادل  ما  درهم   1050000.00

10500 حصة.
ملو�سى  الرحسان  عبد  السيد 
يعادل  ما  درهم   1050000.00

10500 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتساعي : 15 شارع األبطال 

رقم 4 اكدال الرباط.
التسيير : 

السيد كنوني عشور.
ملو�سى  الرحسان  عبد  والسيد 

مسيران للشركة.
كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
التقييد  رقم   12(1(1 رقم  تحت 

بالسجل التجاري 162235.
11 P

NEGOBERG
اإلتفاق  تم  عرفي  عقد  عن طريق 

على ما يلي :
تم اإلتفاق على نقل مقر الشركة 
من 55شاع طوكيو أوصيو الرباط إلى 
املقر الجديد إقامة 28 شقة 2 شارع 

ريستنس أوصيو الرباط.
عن  الرابع  البند  تغيير  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.

السيد  الحالي  املدير  استقالة 
عثسان ال ركي، بسنحه إبراء ذمة ساري 
الالحق  والتعيين  وكامل،  املفعول 
بطاقة  الحاملة  ال ركي  زينب  للسيدة 
 A68(246 رقم  الوطنية  التعريف 
املذكورة  للشركة  جديدة  كسديرة 

وذلك لفترة غير محدودة.
كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تحت   2022 يوليو   28 بتاريخ 

.6353
عن الصورة والنص

12 P

 CONSEILS ET SERVICE
 ENCHASSE CYNEGETIQUE

CSCC
SARL AU

رقم التقييد بالسجل التجاري : 
162223

 CONSEILS ET SERVICE شركة
 ENCHASSE CYNEGETIQUE

CSCC
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2022 يونيو 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
 CONSEILS  : التسسية 
 ET SERVICE ENCHASSE

.CYNEGETIQUE CSCC
املقر اإلجتساعي : 1)4 شاع محسد 
الخامس شقة رقم 3 حسان الرباط.

الهدف :
األحداث  الخدمات،  إرشاد، 

التجارية.
الرأسسال : حدد رأس مال الشركة 
في  بالكامل  مكتتبة  درهم   10000 في 

إسم السيدة سكاري مونة.
الشركاء : السيدة سكاري مونة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر.

التسيير : السيدة سكاري مونة.
باملحكسة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 19 أغسطس 

2022 تحت رقم 161)12.
13P

 METAK DEVELOPPEMENT
AND ENGINEERING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الخصائص التالية :

 METAK  : التسسية 
 DEVELOPPEMENT AND

.ENGINEERING
شارع   410  : اإلجتساعي  املقر 
 1 رقم  شقة  حساد  إقامة  الزرقطوني 

الدار البيضاء
الشركاء :

السيد بدر محسدي.
املسؤولية  ذات  الشركة 
الشريك  ذات  املحدودة 
 C O N S T R U C T I O N لوحيد ا
 DEVELOPPEMENT AND CIVIL

. ENGINEERING
الهدف اإلجتساعي :

أعسال أو إنشاءات متنوعة.
في  حدد   : الشركة  مال  رأس 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

حصة من فئة 100 درهم .
السيد بدر محسدي 500 حصة.

املسؤولية  ذات  الشركة 
الشريك  ذات  املحدودة 
 C O N S T R U C T I O N لوحيد ا
 DEVELOPPEMENT AND CIVIL

ENGINEERING 500 حصة.
بدر  السيد  طرف  من   : التسير 

محسدي.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 834850.
 14 P

 CDG DYNAMIC COURT
TERME

صندوق تدبير أموال مشتركة
املقر الجبائي ساحة موالي الحسن 

عسارة املامونية الرباط
تغيير قانون التدبير

 22 بتاريخ  مداوالت  بسقت�سى 
إدارة  مجلس  قرر   ،2021 أكتوبر 

جيستيون  كابيتال  س.د.ج  شركة 
مؤسسة التدبير رخصة صندوق تدبير 
 CDG DYNAMIC مشتركة  أموال 
COURT TERME لغرض تخصيصه 
تغيير  وجب  ولهذا  الوحيد  ملستثسره 
صندوق  وذكر  املعلومات  مذكرة 
مؤسساتيون  بدل  والتدبير  اإليداع 
األشخاص  استثناء  دون  مغاربة 
الذاتيون  واألشخاص  املعنويون 

اآلخرون.
تست املصادقة على قانون التدبير 
املغربية  الهيئة  طرف  من  املحين 
ماي   25 بتاريخ  الرساميل  لسوق 

.GP 220(5 2022 تحت املرجع
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
 2 بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكسة 
أغسطس 2022 تحت رقم 126924.

من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

15 P

CDG CROISSANCE SICAV
شركة استثسار ذات رأسسال متغير

املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  بسقت�سى 

2022إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

رشيد  السيد  مهام  إنتهاء  من 
كابيتال  سيديجي  وشركة  العشاب 
من  دينيا  فانين  بالسيدة  مسثلتا 
تجديدها  وقرر  كستصرفين  مهامهم 
انعقاد  يوم  تنتهي  سنوات   6 ملدة 
الذي  السنوي  العادي  العام  الجسع 
املالية  السنة  حسابات  في  سيبت 

املختتسة بتاريخ 31 ديسس ر 2022.
توفيق  السيد  تعيين  على  صادق 
للسيدة  خلفا  متصرف  بصفة  الغازا 
وفاء مريوح ملدة 6 سنوات تنتهي بعد 
انعقاد الجسع العام العادي السنوي 
السنة  حسابات  في  سيبث  الذي 
ديسس ر   31 بتاريخ  املختتسة  املالية 

.202(
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
 2 بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكسة 
أغسطس 2022 تحت رقم 126918.

من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

16 P

CDG IZDIHAR SICAV
شركة استثسار ذات رأسسال متغير

املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  مقت�سى 

2022إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

توفيق  السيد  تعيين  على  صادق 
للسيدة  خلفا  متصرف  بصفة  الغازا 
وفاء مريوح ملدة 6 سنوات تنتهي يوم 
انعقاد الجسع العام العادي السنوي 
السنة  حسابات  في  سيبث  الذي 
ديسس ر   31 بتاريخ  املختتسة  املالية 

.202(
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكسة 
رقم  تحت   2022 أغسطس   2

.126916
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

17 P

 SICAV OBLIGATIONS
PERENNITE

شركة استثسار ذات رأسسال متغير
املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  بسقت�سى 

2022إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

 RCAR شركة  مهام  إنتهاء  من 
كستصرف  بناني  أمين  بالسيد  مسثلة 
سنوات   6 ملدة  تجديدها  وقررت 
تنتهي يوم انعقاد الجسع العام العادي 
حسابات  في  سيبت  الذي  السنوي 
 31 بتاريخ  املختتسة  املالية  السنة 

ديسس ر )202.
رشيد  السيد  تعيين  على  صادق 
خلفا  متصرفا  بصفته  العشاب 
سنوات   6 ملدة  مريوح  وفاء  للسيدة 
تنتهي يوم انعقاد الجسع العام العادي 
حسابات  في  سيبت  الذي  السنوي 
 31 بتاريخ  املختتسة  املالية  السنة 

ديسس ر )202.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
 2 بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكسة 
أغسطس 2022 تحت رقم 126922.

من أجل اإليداع والنشر
مؤسسة التدبير

18 P

CDG TRESORERIE SICAV
شركة استثسار ذات رأسسال متغير

املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  بسقت�سى 

2022 إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

توفيق  السيد  تعيين  على  صادق 
للسيدة  خلفا  متصرف  بصفة  الغازا 
وفاء مريوح ملدة 6 سنوات تنتهي بعد 
انعقاد الجسع العام العادي السنوي 
السنة  حسابات  في  سيبث  الذي 
ديسس ر   31 بتاريخ  املختتسة  املالية 

.202(
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكسة 
رقم  تحت   2022 أغسطس   2

.12691(
19 P

CDG TAWFR SICAV
شركة استثسار ذات رأسسال متغير

املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  بسقت�سى 

2022إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

رشيد  السيد  تعيين  على  صادق 
خلفا  متصرف  بصفة  العشاب 
سنوات   6 ملدة  مريوح  وفاء  للسيدة 
العام  الجسع  انعقاد  بعد  تنتهي 
في  سيبت  الذي  السنوي  العادي 
املختتسة  املالية  السنة  حسابات 

بتاريخ 31 ديسس ر )202.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة   : القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكسة 
رقم  تحت   2022 أغسطس   2

.126923
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

20 P

CDG PATRIMOINE SICAV
شركة استثسار ذات رأسسال متغير

املقر اإلجتساعي : ساحة موالي 
الحسن عسارة املامونية الرباط

 مهام متصرفين
ماي   30 بتاريخ  محضر  بسقت�سى 

2022إن الجسع العام العادي قد :
تأكد :

من إنتهاء مهام السيدة وفاء مريوح 
كستصرفة.

رشيد  السيد  مهام  إنتهاء  من 
كابيتال  سيديجي  وشركة  العشاب 
رشيد  بالسيد  مسثلة  جيستيون 
كستصرفين  مهامهم  من  العشاب 
تنتهي  6 سنوات  ملدة  تجديدها  وقرر 
العادي  العام  الجسع  انعقاد  يوم 
حسابات  في  سيبث  الذي  السنوي 
بتاريخ  املختتسة  املالية  السنة 

31ديسس ر )202.

توفيق  السيد  تعيين  على  صادق 
للسيدة  خلفا  متصرفا  بصفة  الغازا 
وفاء مريوح ملدة 6 سنوات تنتهي يوم 
انعقاد الجسع العام العادي السنوي 
السنة  حسابات  في  سيبت  الذي 
ديسس ر   31 بتاريخ  املختتسة  املالية 

.202(
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى   : القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكسة 
رقم  تحت   2022 أغسطس   2

.126919
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

21 P

شركة اويادا
ش.م.م )ش.و(

تجزئة املدينة الجديدة إقامة وسيم 
1 الدريوش

املوضوع : نشر إعالن عن تأسيس 
شركة

 بسحضر عقد موقع بتاريخ 25 يوليو
محدودة  شركة  تأسست   2022
 املسؤولية بشريك واحد ذات األوصاف

التالة :
اويادا  شركة   : الكامل  اإلسم 

ش.م.م )ش.و(.
املهنة : 

نقل البضائع للغير.
األشغال والبناء.

املدينة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
الجديدة إقامة وسيم 1 الدريوش.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
 100.000.00  : الشركة  رأسسال 
1000 سهم بقيسة  درهم مقسم على 

100 درهم للسهم .
املساهسين :

 1000 اويادا  الحكيم  عبد  السيد 
سهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
عبد الحكيم اويادا) 10)4)4 س(.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
والتسجيل  الضبط  مكتب  سكرتير 
 15 بتاريخ  الدريوش  بسحكسة 

أغسطس 2022 تحت رقم 156.

22 P
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شركة الحسابات
 – التسيير –

 الدراسات و الجبايات
 SOCIETE DE GESTION ETUDES

 FISCALITE & COMPTABLITE 
 S O G E F C O : L’INFORMATIQUE AU

SERVICE DE LA GESTION

 SOCIETE WISDOM
SCHOOL PRIVE S.N.C

 188 AV MLY RACHID LOT 
WAFAE ROUTE DE SEFROU FES
بتاريخ عرفي  عقد   بسقت�سى 
املصادقة  تست   ،2022 أغسطس   9
25 حصة إجتساعية من  على تفويت 

طرف :
لفائدة  أمين  الخضراوي  السيد 

السيدة املساوي نسيبة.
 SOCIETE  : التسسية   -  1
 WISDOM SCHOOL PRIVE

 .S.N.C
-2 تغيير رأسسال الشركة : 

حصة   25 حسيد  زيان  السيد 
إجتساعية.

السيدة املساوي نسيبة 25 حصة 
إجتساعية.

مسير  حسيد  زيان   : التسيير   3-
وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   2022 أغسطس   19 بتاريخ 
التجاري  السجل   2022/3437 رقم 

 .25393
23 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
 SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT 
BAHA

 TEL : 05-28-81-96-40
 FAX : 05-28- 81- 96- 41

STE TAZAD TRANS 
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

فاتح  بتاريخ  بسقت�سى عقد عرفي   
شركة  محضر  حرر  أغسطس2022 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تقرر ما يلي:

املصادقة على تصفية الشركة. 
تحديد مقر تصفية الشركة:

االجتساعي  باملقر  التصفية  تست 
شالي  ال  حي  اإلعدادية  املدرسة  زنقة 

بيوكرى.
الهادي  عبد  تزاض  السيد  تعيين 

مصفي للشركة. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
باملحكسة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 19 أغسطس

2022 تحت رقم 1610 . 
24 P

STE. MARJAN NETTOYAGE
سجل تجاري رقم 98545

تحويل املقر اإلجتساعي
 وتغير إسم الشركة

يناير   1( بتاريخ  بعقد عرفي مؤرخ 
2022 مسجل بالرباط تم ما يلي :

 GS إلى  الشركة  إسم  تغيير 
.MARJAN

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
جبل  شارع   4 شقة   24 عسارة  التالي 

توبقال أكدال الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تحت   2022 ماي   4 بتاريخ 

. 124329
25 P

 STE. LOG CANADA
IMMIGRATION

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بسقت�سى 
وضع  تم   2022 يوليو   23 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات التالية :
الهدف :

اإلستشارة القانونية.
اإلستشارة اإلدارية.

زياد  ابن  طارق  141 شارع   : املقر 
حي املغرب العربي املسيرة 2 تسارة.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
محدودة من طرف السيدة العرفاوي 

لطيفة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتسارة  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تحت   2022 أغسطس   4 بتاريخ 
8645 رقم السجل التجاي 136929.
26 P

STE DICARLUB
SARL AU

رأسسالها : 1.000.000 درهم
مقرها الرئي�سي بسراكش إقامة 

السالم رقم 18 شارع األمير موالي 
عبد هللا

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء 
االتفاق  تم   ،2022 يونيو   2( بتاريخ 

باإلجساع على النقاط التالية :
قبول تفويت حصص اجتساعية.

اللطيف  عبد  السيد  استقالة 
الحق  عبد  السيد  وتعيين  الركراكي 
وحيد  وشريك  كسسير  الركراكي 

للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسراكش  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   1( بتاريخ 

عدد 11122020513)40.
واإلضافات  التغييرات  تقييد  تم 
بالسجل التجاري لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بسراكش  التجارية  باملحكسة 
عدد  تحت   2022 أغسطس   1(

.8(61
27 P

 AZATUR
S.A.R.L AU

العامة  الجسعية  مداولة  حسب 
يوليو   2( بتاريخ  املنعقدة  الطارئ 
AZATUR S.A.R.L لشركة   2022 

AU تم االتفاق على ما يلي :
السابق  املسير  الشريك  استقالة 
مسير  وتعيين  حسن  بوفارس  السيد 
غير  ملدة  رشيد  بوحيل  السيد  اجير 

محدودة.

للسيد  التوقيع  صالحية  منح  تم 
أمام  الشركة  لتسثيل  رشيد  بوحيل 
والخاصة  العامة  اإلدارات  جسيع 

والبنكية لفترة غير محدودة.
تسديد غرض الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
االبتدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
 2033 أغسطس   16 بتاريخ  بتزنيت 

تحت رقم 253/2022.
التجاري  السجل  في  واملسجل 

تحت رقم 1)5.
28 P

VILLA SOUNI شركــة
السـجــل الـتـجــاري رقـــم 52509 – 

أكـــاديـــر
بتاريخ  عرفي،  عقد  بسقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2022 20 يوليوز 
ذات  محدودة،  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
 ،VILLA SOUNI  : التسسية 

ش.م.م. 
 الهدف اإلجتساعي : تهدف الشركة،
سواء داخل املغرب أو في الخارج، إلى 

تحقيق األهداف التالية :
اإلنعاش والتسيير العقاري بجسيع 
الشراء،  طريق  عن  سواء  أشكاله، 
البيع  التقسيم،  التبادل،  التحيين، 
كانت  سواء  املباني  لجسيع  والتجزئة 
حضرية أو قروية، مبنية او غير مبنية 

؛
بناء  تطبيق،  تصسيم،  دراسة، 
والخاصة  العامة  الشروط  وتحقيق 
إنشاء أي مجسع  اإلنتهاء من  إلى حين 
تسويق  األغراض،  لجسيع  عقاري 
مبنى  أي  وإدارة  وتأجير  وبيع  وشراء 

وأرض وغيرها.
وصيانة  وإصالح  تأهيل  إعادة 
وامتالك جسيع العقارات سواء تعلق 
األمر بالعقارات ذات الصبغة املهنية 

أو التجارية أو السكنية ؛
املتعلقة  العسليات  بجسيع  القيام 
يتعين  التي  التهيئة  وأعسال  بالبناء 
من  الغير  مع  والتعاقد  بها  القيام 
أعسال  جسيع  لتنفيذ  الباطن 
الهندسة املدنية وجسيع أعسال البناء 
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املستلكات  البيع  بإعادة  تسسح  التي 

قبل  من  شراؤها  تم  التي  العادية 

الشركة وتأجير العقارات املفروشة ؛

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

وتجارة جسيع املنتجات.

جسيع أنشطة املتاجرة باملستلكات 

وتنفيذها، وذلك من خالل اإلستعانة 

بسقاولين من الباطن املؤهلين إلنجاز 

األعسال  بجسيع  والقيام  املباني 

الالزمة إلعادة البيع للبضائع واملباني 

وتجديدها  شراؤها  تم  التي  املكتسبة 

وتحويلها من أجل إعادة بيعها كسا هي 

أو بعد إنجاز التغييرات الالزمة.

غير  أو  مباشرة  بطريقة  املشاركة 

العسليات  جسيع  في  للشركة  مباشرة 

ومقاولة األعسال الحرفية والعسليات 
تكون  قد  التي  املالية  أو  التجارية 

مرتبطة بغرض الشركة.

العسليات  جسيع  وعسوما، 

التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 

والعقارية املتعلقة بالهدف اإلجتساعي 

بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 

أو التابع لها والتي يسكن أن تساهم في 

نشاط الشركة وفي تنسيتها.

متجر  اكادير،   : االجتساعي  املقر 
أر�سي،  التحت  الطابق   ،11 رقم 

عسارة اومليل، شارع الحسن الثاني.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التجاري ما عدا  السجل  في  تسجيلها 

الحل املسبق او التسديد.

من  يتكون   : االجتساعي  الرأسسال 

 1000 الى  مقسم  درهم،   100.000

للسهم  درهم   100,00 فئة  من  سهم 

الواحد.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

Nocolas DRONIOU، مسيرا وحيدا 

تأسيسيا للشركة، ملدة غير محدودة.

الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي، 

السالف  للسسير  الوحيد  باإلمضاء 

الذكر.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

 لدى املحكسة التجارية بأكادير، بتاريخ

)1 غشت 2022، تحت 118042.

29 P

 VILLA D’EMMA شركــة
السـجــل الـتـجــاري رقـــم 26669 – 

انـــزكـــان
بتاريخ  عرفي،  عقد  بسقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2022 20 يوليوز 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املواصفات التالية :
 ،VILLA D’EMMA  : التسسية 

ش.م.م. محدودة بشريك وحيد.
 الهدف اإلجتساعي : تهدف الشركة،
سواء داخل املغرب أو في الخارج، إلى 

تحقيق األهداف التالية :
اإلنعاش والتسيير العقاري بجسيع 
الشراء،  طريق  عن  سواء  أشكاله، 
البيع  التقسيم،  التبادل،  التحيين، 
كانت  سواء  املباني  لجسيع  والتجزئة 
حضرية أو قروية، مبنية او غير مبنية ؛
بناء  تطبيق،  تصسيم،  دراسة، 
والخاصة  العامة  الشروط  وتحقيق 
إنشاء أي مجسع  اإلنتهاء من  إلى حين 
تسويق  األغراض،  لجسيع  عقاري 
مبنى  أي  وإدارة  وتأجير  وبيع  وشراء 

وأرض وغيرها.
وصيانة  وإصالح  تأهيل  إعادة 
وامتالك جسيع العقارات سواء تعلق 
األمر بالعقارات ذات الصبغة املهنية 

أو التجارية أو السكنية ؛
املتعلقة  العسليات  بجسيع  القيام 
يتعين  التي  التهيئة  وأعسال  بالبناء 
من  الغير  مع  والتعاقد  بها  القيام 
أعسال  جسيع  لتنفيذ  الباطن 
الهندسة املدنية وجسيع أعسال البناء 
املستلكات  البيع  بإعادة  تسسح  التي 
قبل  من  شراؤها  تم  التي  العادية 
الشركة وتأجير العقارات املفروشة ؛

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
وتجارة جسيع املنتجات.

جسيع أنشطة املتاجرة باملستلكات 
وتنفيذها، وذلك من خالل اإلستعانة 
بسقاولين من الباطن املؤهلين إلنجاز 
األعسال  بجسيع  والقيام  املباني 
الالزمة إلعادة البيع للبضائع واملباني 
وتجديدها  شراؤها  تم  التي  املكتسبة 
وتحويلها من أجل إعادة بيعها كسا هي 

أو بعد إنجاز التغييرات الالزمة.

غير  أو  مباشرة  بطريقة  املشاركة 
العسليات  جسيع  في  للشركة  مباشرة 
ومقاولة األعسال الحرفية والعسليات 
تكون  قد  التي  املالية  أو  التجارية 

مرتبطة بغرض الشركة.
 وعسوما، جسيع العسليات التجارية،
املالية، الصناعية، املنقولة والعقارية 
بصفة  اإلجتساعي  بالهدف  املتعلقة 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو التابع 
نشاط  في  تساهم  أن  يسكن  والتي  لها 

الشركة وفي تنسيتها.
أيت   - انزكان   : االجتساعي  املقر 
ملول، فيال » Golf du Soleil «، رقم 

)1، شارع الجيش امللكي فونتي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجاري ما عدا  السجل  في  تسجيلها 

الحل املسبق او التسديد.
من  يتكون   : االجتساعي  الرأسسال 
 1000 الى  مقسم  درهم،   100.000
للسهم  درهم   100 فئة  من  سهم 

الواحد.
 Thiery, التسيير : تم تعيين السيد
مسيرا   ،Roland MALLEPERTUS
غير  ملدة  للشركة،  تأسيسيا  وحيدا 

محدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي، 
السالف  للسسير  الوحيد  باإلمضاء 

الذكر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
األبتدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
 ،2022 غشت   10 بتاريخ  بانزكان، 

تحت 1540.
30 P

 PRODUITS« شركـة
 CHIMIQUES ET ENGRAIS

»DU SOUSS
 PROCESS باختصار

الـسجـل الـتـجـاري عـدد: 233 – 
أكـــاديــــــر

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
الشريك  قرر   ،2022 5   غشت 
 Produits الوحيد للشركة املسساة » 
 Chimiques et Engrais du
 »PROCESS« باختصار   «  Souss

برأسسال  وحيد،  بشريك  ش.م.م. 

بأكادير،  مقرها  الكائن   ،2.000.000

الحي الصناعي أنزا، الرفع من رأسسال 

درهم   20.000.000 بسبلغ  الشركة 

 20.000.000 من  بالتالي  لينتقل 

درهم إلى 22.000.000 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ )1 غشت 2022، تحت 
رقم 118039.

31 P

سيلفير رود 
ذات الشريك الوحيد

 تأسيس شركة
يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع  تم  حيث   ،2022 26 يوليو 

املسؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدودة و ذات املسيزات التالية :

رود  سيلفير  شركة   : التسسية 

)ش.م.م(.ذات الشريك الوحيد .

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ما يلي :

ومعدات  مستلزمات  في  التجارة 

املكاتب.

في  الرأسسال  حدد   : الرأسسال 

100.000 كلها لالكتتاب و الدفع.
 2 بلوك   4 رقم   : االجتساعي  املقر 

الطابق األول زنقة البكاي اكادير.

ابتداء  99 سنة  في  : حددت  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 دجن ر من كل سنة.

اإلدارة : يدير الشركة السيد رشيد 

بوكود ملدة غير محدودة.

القانوني  اإليداع 

القانوني اإليداع  تم   : 

 بكتابة الضبط لدى املحكسة التجارية

الكادير بتاريخ 22 غشت 2022 تحت 
رقم )1808.

32 P
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STE HEALTH PROJECT
S.A.R.L

استقالة مسير الشركة
تعيين مسير جديد

العام  الجسع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 
بتاريخ فاتح يوليو 2022، تقرر مايلي :
الرحيم  عبد  السيد  إستقالة 

راكمي من مهامه كسسير للشركة.
تعيين االسيد عز العرب الشافعي 
غير  ملدة  للشركة  جديد  مسير 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
النزكان بتاريخ 28 يوليوز 2022 تحت 

رقم 1444. 
33 P

 MOROCCO PACKAGING
PAPER

SARL AU
تأسيس شركة

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
وضع  تم  حيث   2022 )2  يوليو 
املسؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدودة، وذات املسيزات التالية :
 MOROCCO  : التسسية 

 .PACKAGING PAPER
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الشركة  موضوع  حدد   : املوضوع 

في ما يلي : 
وأكياس  الكرتون  علب  إنتاج 

الورق أو العلب.
في  الرأسسال  حدد   : الرأسسال 

600.000 كلها لالكتتاب والدفع.
عسارة   14 رقم   : االجتساعي  املقر 
29 تيكمي شارع الجيش امللكي اكادير.
ابتداء  سنة  في99  حددت   : املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 31 دجن ر من كل سنة.
اإلدارة : يدير الشركة السيد فؤاد 

بوعدي ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  الكادير  التجارية  املحكسة 

22 غشت 2022 تحت رقم 18086.
34 P

HIGHWEBER
س ت بالرباط : 134239

حل الشركة
بالرباط  حرر  عقدعرفي  بسقت�سى 
في 14 يونيو 2022، قرر الجسع العام 
 HIGHWEBER لشركة  االستثنائي 
100.000 درهم،  ش ذ م م رأسسالها 
زنقة   4 أكدال،  بالرباط،  مقرها 
 ( الثالث، شقة رقم  الطابق  وادزيز، 

ما يلي :
الودية  والتصفية  املسبق  الفسخ 

للشركة.
بالرباط،  التصفية  مقر  تحديد 
الطابق  زيز،  واد  زنقة   ،4 أكدال، 

الثالث، شقة رقم ).
الطياش  خليل  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة بدون مقابل.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   10 بتاريخ 

رقم 059)12.
35 P

 OEUVRES MULTIPLES
ELABOREES

SARL AU
رأسسالها : 10.000 درهم
سجل تجاري : 162249

 ،2022 يوليو   2( بتاريخ 
األسا�سي  النظام  صياغة  تست 
 OEUVRES MULTIPLES لشركة 
رأسسالها   ،ELABOREES SARL AU
االجتساعي،  مقرها  درهم،   10.000
حسان،  اسساعيل،  موالي  شارع   12

الرباط.
الشريكة الوحيدة : السيدة نادية 
رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحاملة  جريف 

BH2(2141 ب 100 حصة.

أشغال   : التجاري  النشاط 
املسابح، التدفئة املركزية، السباكة، 
كاميرات  الكهرباء،  االبار،  البستنة، 

املراقبة.
الطاقة الشسية.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
جريف  نادية  للسيدة  محددة، 
رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحاملة 

.BH2(2141
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكسة  لدى  التجاري 
بتاريخ   12(18( رقم  تحت  بالرباط 

22 أغسطس 2022.
36 P

MENUISERIE RAZINE
SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم
سجل تجاري : )13699

تست   2022 يوليو   26 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 
 ،MENUISERIE RAZINE SARL AU
مقرها  درهم،   100.000 رأسسالها 
ابن   448 النويفاة،  دوار  االجتساعي، 

خلدون ، عين عتيق.
رشيد  السيد   : الوحيد  الشريك 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  حنصال 

رقم A496203 ب 1000 حصة.
عامة،  نجارة   : التجاري  النشاط 

أشغال ترميم املباني.
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
حنصال  رشيد  للسيد  محددة، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A496203
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكسة  لدى  التجاري 
بتاريخ   8(03 رقم  تحت  بتسارة، 

15 أغسطس 2022.
37 P

NOUVELLE COS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتسارة  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
في 25 يوليو 2022، تم تحرير القانون 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بياناتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

.NOUVELLE COS : التسسية
بيع   : االجتساعي  الهدف 
بالجسلة  التجسيل  مستحضرات 

والتقسيط.
صالون  وتجهيزات  معدات  بيع 

التجسيل وتصفيف الشعر.
شارع  تسارة،   : االجتساعي  املقر 
 ،4 رقم  شقة   ،1 كوماتراف  القاهرة 

الطابق الثاني، رقم 136.
املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.
مبلغ رأس املال : 99 سنة من تاريخ 

التسجيل في السجل التجاري.
مبلغ رأس املال : 100.000 درهم، 
 1000 إلى  وقسم  نقدا  كله  دفعه  تم 
نصيب بقيسة 100 درهم لكل نصيب 

وهي موزعة 
كالتالي :

قاطن  بقجي،  أمين  السيد 
املركز  الصحي  املركز  بالصخيرات 

الشسالي مالك ل 500 نصيب.
السيد محسد لوماني قاطن بالني 
 500 ل  مالك  فرنسا،  مارن  سور 

نصيب.
بقجي  أمين  السيد  عين   : التسيير 
بالصخيرات  قاطن  الجنسية  مغربي 
املركز الصحي املركز الشسالي، حامل 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
AD168499، مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
 13(021  : التجاري  السجل 

املحكسة االبتدائية بتسارة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتسارة بتاريخ 18 أغسطس 

2022، تحت رقم 28)8.
38 P

STE TAUGHZA NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
بتسارة  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
في 19 أبريل 2022، تم تحرير القانون 
 STE TAUGHZA لشركة  األسا�سي 

NEGOCE بياناتها كالتالي :
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 STE TAUGHZA  : التسسية 

.NEGOCE

الهدف االجتساعي :

واألجهزة  معدات  وشراء  بيع 

وأجهزة  واالستهالكية  املكتبية 

الكسبيوتر واألدوات املدرسية وأدوات 

الهدايا.

املباني  وتجهيز  تهيئة  أشغال 

واملنشات.

عقاقيري.

الخارجية،  التهيئة  اشغال  جسيع 

خصوصا الصباغة والنجارة وأشغال 

التجهيز،  وشبكات  الصحي  الصرف 

الصباغة، والحديد.

واألشغال  للبناء  العامة  واللوازم 

والصرف  والتعدين،  العامة، 

األلواح  وتركيب  والكهرباء،  الصحي، 

املختلفة،  املنتجات  وبيع  الشسسية، 

والطالء  الزجاج،  وطالء  والرصف، 

والبالط،  والجبص،  الخاص، 

والرخام.

تجزئة  تسارة،   : االجتساعي  املقر 

عبادي، إقامة مسجد، محل رقم 6.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.
تم  درهم   100.000  : املال  رأس 

 1000 إلى  وقسم  نقدا  كله  دفعه 

نصيب بقيسة 100 درهم لكل نصيب 

تم اكتتابها من طرف الشريك الوحيد 

مغربي  العامر،  اد  هللا  عبد  السيد 

عسارة  بتامسنا،  قاطن  الجنسية، 

63، الشقة 12، الكنز حامل لبطاقة 

 AD115010 رقم  الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

 13(023  : التجاري  السجل 

املحكسة االبتدائية بتسارة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتسارة بتاريخ 18 أغسطس 

2022، تحت رقم 29)8.

39 P

STE VISIATIV AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

RC : 231875

اإلدارة  قرارات  محضر  بسقت�سى 

تم   ،2022 يناير   24 بتاريخ  املنعقد 

اتخاد القرار التالي :

الكائن  الشركة  فرع  افتتاح 

كسيل  شارع   5 رقم  شقة  بسراكش 

كابان مبنى 10، هيفرناج.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

عدد  تحت   ،2022 أغسطس   8

.833(89

40 P

AL QODS OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بسوجب 

 ، البيضاء  بالدار   2022 يونيو   16

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ، تكسن مسيازتها في مايلي :

 ،  AL QODS OFFICE  : التسسية 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

املقر االجتساعي : الدار البيضاء – 

131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 
رقم 11 – ب.

الهدف االجتساعي :

العقارات  الحقوق  جسيع  ملكية 

كسساهسة  أو  ،املستلسة  املكتسبة 

واستغالل هذه  وإدارة   ، الشركة  من 

الحقوق، في شكل إيجار أو غير ذلك.

جسيع  وتأجير  وبناء  اقتناء 

العقارات.

املساهسون :

 AFRICA EXPLORATION شركة

مسؤولية  ذات  شركة   ،HOLDING

مقرها  وحيد،  بشريك  محدودة 

اإلجتساعي بالدار البيضاء 131، شارع 

 –  11 رقم  مكتب  أزور،  إقامة  أنفا، 

ب، مسجلة في سجل التجاري بالدار 

9))429 ويسثلها  البيضاء تحت رقم 

السيد عثسان اليوسفي.

مغربي  اليوسفي،  عثسان  السيد 
 1981 يونيو   18 في  ولد  الجنسية، 
لبطاقة  الحامل  البيضاء،  بالدار 
 BE(5246( رقم  الوطنية  التعريف 
كاليفورني  مكة  شارع   200 في  ويقيم 

الدار البيضاء.
التسيير : تم تعيين السيد عثسان 
رقم  فيال  في  القاطن  اليوسفي 
البيضاء  كالفورني  مكة  شارع   200
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
وحيد  كسسير   BE(5246( رقم 

للشركة لفترة غير محددة.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة، و ذلك إبتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
 100.000  : الشركة  رأسسال 
من  1000 حصة  إلى  مقسسة  درهم، 
الواحدة  للحصة  لكل  درهم   100

املسلوكة من طرف :
 AFRICA EXPLORATION شركة

HOLDING 999 حصة اجتساعية.
حصة   1 اليوسفي  عثسان  السيد 

اجتساعية.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 دجن ر .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
وذلك  البيضاء،  بالدار  التجارية 
عدد  تحت   2022 غشت   15 بتاريخ 

.834228
41 P

 ATECAL
 SARL AU

RC : 359965
الحل املسبق

بسقت�سى محضر قرارات الشريك 
يونيو  فاتح  بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022، تم إتخاد القرارات التالية :
الحل املسبق للشركة ؛

 Christian, Roland, تعيين السيد
السفر  لجواز  الحامل   MISTRAL
الفرن�سي رقم 13DA(9(49 كسصفي 

للشركة. 
للشركة  التصفية  مقر  تحديد 
زنقة   ،03  – البيضاء  بالدار  الكائن: 

آيت أورير، شارع موالي يوسف.

بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
تحت   ،2022 أغسطس   11 بتاريخ 

رقم )83439.
42 P

SOCIETE REDISTRIB
SARL AU

 RC n° 48685(
ICE : 002705783000088 

اإلدارة  قرار  محضر  بسقت�سى 
تم   ،2022 أبريل   26 بتاريخ  املنعقد 

إتخاد القرارات التالية :
الكائن  اإلجتساعي  املقر  تغيير 
شارع  ورير،  آيت  زنقة   03  : سابقا 
إلى  البيضاء،  الدار  يوسف  موالي 
العنوان الجديد: غراند زناتة الطريق 
محلي  حرودة،  عين   322 اإلقليمي 

رقم 2، املحسدية.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية باملحسدية، بتاريخ  9  أغسطس

2022، تحت عدد 1559.
43 P

SOCIETE PARC EOLIEN 
DE TAZA

S.A
 Siège social : Immeuble Hajji,
 Avenue Ali Ibn Taleb, 35000

 Taza – Al Jadida - Maroc
RC TAZA: 2843

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
الغير العادي للشركاء املنعقد بتاريخ 
2022، تم إتخاد قرار رفع  25 مارس 
رأس مال الشركة من 155.300.000 
بسا  ذلك  و  درهم   159.132.500 إلى 
حيث  نقدا  درهم   3.832.500 قدره 
 100 38.325 سهم من فئة  تم خلق 

درهم للسهم الواحد.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة، بتاريخ 22 أغسطس 

2022، تحت عدد)40.
44 P
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 SOCIETE ELECTRICITE DE
 FRANCE MAROC - E.D.F

MAROC
 Siège social : Bâtiment A, 4ème

 étage, Immeuble California
 Garden, la Colline, Sidi

Maarouf, Casablanca
RC : 87837 - CASABLANCA

بسقت�سى محضر قرارات الشريك 
يونيو   30 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022، تم إتخاد القرارات التالية :
 Mario Nuno السيد  استقالة 
كسسير  منصبه  من   BERNARDO

الشركة ؛
Nawfal ELFADIL السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
جديد  كسسير   BE(9900( رقم 

الشركة؛
توسيع الهدف اإلجتساعي للشركة 

كسا يلي :
الطاقة  مشاريع  وتطوير  تسويق 
الحلول  سيسا  وال  املتجددة، 
للسهنيين  املخصصة  الكهروضوئية 

واملؤسسات؛
معدات  وتصدير  واستيراد  تجارة 
اإلنتاج ذات الصلة التي تسسح بإنجاز 

مشاريع الطاقة املتجددة؛
الطاقة  مشاريع  وصيانة  تركيب   

املتجددة. 
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 
عدد  تحت   ،2022 أغسطس   15

.834431
45 P

 ELDERLY HEALTH
 COMPAGNIONSHIP AL

MOURAFIK
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة
يوم  بتسارة  عرفي  لعقد  تبعا 
28 يونيو 2022 تم إنشاء شركة ذات 
املسيزات  ذات  محدودة،  مسؤولية 

التالية :

أخذت  الشركة   : االسم 
 ELDERLY HEALTH اسم 
 COMPAGNIONSHIP AL

.MOURAFIK
والوساطة  املساعدة   : األهداف 

الطبية، سيارات االسعاف.
املالية،  التجارية،  العسليات  كل 
املرتبطة  والصناعية،  والعقارية 
بأهداف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.
18 شارع  املقر االجتساعي : عسارة 
الطابق   03 رقم  عسير شقة  ولد  فال 

األول أكدال، الرباط.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
رأسسال : حدد في 100.000 درهم 
اجتساعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :
 50.000 سكينة  الطالبي  السيدة 

درهم.
 50.000 سفيان  بريك  بن  السيد 

درهم.
 السنة االجتساعية : تبتدئ من فاتح
يناير إلى غاية 31 ديسس ر من كل سنة.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة الطالبي سكينة.
األرباح : بعد خصم 5% لالحتياط 
القانوني، الباقي يوزع أو يؤجل حسب 

قرارات الجسعية العامة العادية.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكسة 
التجارية بالرباط تحت رقم 149)12 

يوم 18 أغسطس 2022.
46 P

BONFEEL SERVICES
SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم
مقرها االجتساعي : 54 شارع 

تانسيفت رقم الشقة 01 أكدال، 
الرباط

رقم السجل التجاري : 162251، 
الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 ،2022 أغسطس   2 بتاريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
باملسيزات  واحد  بشريك  محدودة 

التالية :

 BONFEEL SERVICES : التسسية
.SARL AU

الهدف االجتساعي :
معدات  وتسويق  وبيع  شراء 

ومنتجات التجسيل.
معدات  وتسويق  وبيع  شراء 

ومنتجات العطور.
استيراد وتصدير.

االستشارات والتسويق.
خدمات متنوعة.

املعامالت  جسيع  عامة،  وبصفة 
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 
وغير املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله أو 
التي من شأنها تعزيز اإلنجاز والتنسية.
خوديري  عادل  السيد   : الشريك 

1000 حصة، الشريك الوحيد.
بسبلغ  يقدر   : الشركة  رأسسال 
 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

حصة قيسة كل واحدة 100 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري بالرباط.
 املقر االجتساعي : مقرها االجتساعي :

 01 الشقة  رقم  تانسفت  شارع   54
أكدال، الرباط.

طرف  من  تسير  الشركة   : اإلدارة 
غير  ملدة  خوديري  عادل  السيد 

محدودة.
املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 23 أغسطس 

2022، تحت الرقم 6813.
47 P

 STE LE SPECIALISTE DE LA
BEAUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة
اعالن

في  مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
25 ماي 2022 بالرباط، قد تم وضع 
تحسل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :
 STE LE SPECIALISTE : التسيسة

.DE LA BEAUTE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتساعي : مركز الحالقة 
املنتجات  وشراء  بيع  والتجسيل، 

الطبيعية.
درهم   100.000  : الرأسسال 
اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسسة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيسة 

مقسسة كسا يلي :
 500  ... أمجاهدي  جواد  السيد 

حصة.
 500  .... أمجاهدي  يونس  السيد 

حصة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
عالل  شارع   : االجتساعي  املقر 

بنعبد هللا رقم 45 حي اشساعو سال.
التسيير : جواد أمجاهدي ويونس 

أمجاهدي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
تحت   ،2022 يوليو   6 بتاريخ  بسال 

رقم 36221.
48 P

ائتسانية االتجاه الصحيح

عسارة رقم 16 شقة رقم 8 زنقة تونس م ج 

مكناس

شركة صو م ت ح ماينين
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتساعي : حي احسيسيد 2 
أكوراي إقليم الحاجب

تأسيس شركة
 5 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 أغسطس 
باملواصفات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :
ح  ت  م  »صو  شركة   : التسسية 
 STE SO M T H ش.ذ.م.م.  ماينين« 

.MINING SARL
 2 احسيسيد  حي   : االجتساعي  املقر 

أموراي اقليم الحاجب.
 100.000  : االجتساعي  الرأسسال 
حصة   1000 الى  مقسسة  درهم 
لكل  درهم   100 بقيسة  اجتساعية 

حصة واحدة.
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املزداد  بوستيتي  مصطفى  للسيد 
لبطاقة  الحامل   ،1962/12/31 في 
 ،D368265 رقم  الوطنية  التعريف 
اقليم  اكوراي  النصر  بحي  الساكن 
حصة   260 يستلك  الحاجب 

اجتساعية.
املزداد  البخاري  توفيق  للسيد 
لبطاقة  الحامل   1698/12/11 في 
 ،D460(4( رقم  الوطنية  التعريف 
اكوراي   2 احسيسيد  بحي  الساكن 
حصة   260 يستلك  الحاجب  اقليم 

اجتساعية.
في  املزداد  الدراج  حسزة  للسيد 
لبطاقة  الحامل   1995/08/26
 ،DN2(830 رقم  الوطنية  التعريف 
اكوراي   2 احسيسيد  بحي  الساكن 
حصة   240 يستلك  الحاجب  اقليم 

اجتساعية.
في  املزداد  حسيد  هيران  للسيد 
لبطاقة  الحامل   1969/07/18
 ،V94631 رقم  الوطنية  التعريف 
دون  البديع  قصر  بزنقة  الساكن 
حصة   240 يستلك  السسارة  رقم 

اجتساعية.
الهدف : من أهداف الشركة سواء 
داخل باملغرب أو خارجه على حسابها 

أو على حساب الغير :
أو  املعادن  واستغالل  استخراج 

املقالع : تصدير، استيراد واالتجار.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
السجل  مصلحة  لدى  تسجيلها 
التجاري باستثناء حاالت التسديد أو 
قانونا  املنصوص عليه  الحل املسبق 

أو في القانون األسا�سي للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسس ر من كل سنة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيديان : مصطفى بوستيتي املزداد 
لبطاقة  الحامل   ،1962/12/31 في 
 ،D368265 رقم  الوطنية  التعريف 
اقليم  اكوراي  النصر  بحي  الساكن 
املزداد  البخاري  وتوفيق  الحاجب، 
لبطاقة  الحامل   1968/12/11 في 
 ،D460(4( رقم  الوطنية  التعريف 
أكوراي   2 احسيسيد  بحي  الساكن 

اقليم الحاجب.

وفقا  االرباح  تقسم   : االرباح 
يستلكها  التي  االجتساعية  للحصص 
كل شريك داخل الشركة بعد خصم 

جسيع املصاريف القانونية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بسكناس بتاريخ 19 أغسطس 2022، 

رقم السجل التجاري عدد 56983.
لالستشارة والبيان

ائتسانية االتجاه الصحيح

49 P

 STE SORAYA AUTO
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتساعي : رقم 250 تجزئة 
بريكا القنيطرة
تأسيس شركة

ماي   5 بتاريخ  بسوجب عقد عرفي 
القانون  على  املصادقة  تست   ،2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 SORAYA  : االجتساعية  التسسية 

.AUTO SERVICES
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف : إصالح االطارات.

العسليات  جسيع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة وغير مباشرة 

بنشاط الشركة.
املقر االجتساعي : رقم 250 تجزئة 

بريكا القنيطرة.
درهم   100.000  : املال  رأس 
اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسسة 

بقيسة 100 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

: السيد ميري يونس ملدة  التسيير 
غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
ماي   25 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

.65404
50 P

STE FASEM GROUP
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE : 6 RUE ANNASSIME

 HAY RIAD BLOC 1 SECTEUR 9
RABAT

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 20 ماي 2022، تم 
للشركة  املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.
الفا�سي  ابراهيم  السيد  تعيين  تم 
التعريف  للبطاقة  الحامل  فهري 
الوطنية رقم A639434، ذو الجنسية 

مغربية مصفي للشركة.
زنقة   6  : ب  حدد  التصفية  مقر 
 9 1 قطاع  النسيم حي الرياض بلوك 

الرباط.
تم وضع املحضر بالسجل التجاري 
 ،2022 23 أغسطس  بتاريخ  بالرباط 

تحت الرقم 6))6.
السجل التجاري رقم 123423.

51 P

 STE BEDOUIN STYLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

السجل التجاري رقم : 129105
حل الشركة

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
 2022 يونيو   3 بتاريخ  املنعقد 
 BEDOUIN شركة  قررت  بالرباط، 

STYLE SARL AU، التالية :
حل الشركة بتاريخ 3 يونيو 2022.
موهوب  يسرا  السيدة  تعيين 

كسصفية للشركة.
اين  بشارع  التصفية  مقر  حدد 
 (9 رقم  العسارة  الثاني  الطابق  سينا 

الشقة رقم 6 اكدال الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
2022، تحت  5 يوليو  بالرباط بتاريخ 

رقم 126182.
52 P

 STE VANILLE PASTRY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسسالها : 100.000 درهم
سجل تجاري رقم : 66281 القنيطرة

تأسيس شركة
تست   ،2022 يوليو   ( بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 
 ،VANILLA PASTRY SARL AU
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الشريك الوحيد، رأسسالها 100.000 
تجزئة  االجتساعي  مقرها  درهم، 
رقم  البقعة   1 رقم  متجر  لوفالون 

1399 القنيطرة.
املوضوع : مشغل مخ ز من خالل 
عسلية ميكانيكية يستخدم أكثر من 5 
أشخاص و بيع املعجنات بالتقسيط.
الحاجي  السيد   : الوحيد  الشريك 
مزداد  الجنسية  مغربي  محسد 
لبطاقة  حامل   1988/05/17
 ،PB130623 رقم  الوطنية  التعريف 

ب 1000 حصة.
للسيد  الشركة  تسيير  فوض 
للبطاقة  حامل  محسد  الحاجي 

.PB130623 التعريف الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكسة  لدى  التجاري 
أغسطس   15 بتاريخ  بالقنيطرة 

2022، تحت رقم 92288.
53 P

 STE PALAIS DE
 LABROCANTE

SARL AU
السجل التجاري رقم : ))1299 

تسارة
حل املسبق للشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 STE PALAIS DE LABROCANTE
مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU
الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 
مقرها  درهسا،   100.000 رأسسالها 
تسارة،   1264 رقم   1 الوفاق  تجزئة 
العادي  الغير  العام  الجسع  خالل 
الذي انعقد بسقر الشركة بتاريخ فاتح 

أغسطس 2022.
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الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد سسير بريطل مصف 

للشركة.

تعيين مقر التصفية تجزئة الوفاق 
1 رقم 1264 تسارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتسارة  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

تحت   ،2022 أغسطس   15 بتاريخ 
رقم 8699.

54 P

 STE SYNERGIE TRIP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

سجل تجاري رقم : 162195 الرباط

 ،2022 أغسطس  فاتح  بتاريخ 

تست صياغة النظام األسا�سي لشركة 

 ،STE SYNERGIE TRIP SARL
رأسسالها  املسؤولية،  محدودة  شركة 

االجتساعي  مقرها  درهم،   100.000
زنقة ساحل العاج إقامة حاتم رقم 8 

ديور الجامع الرباط.
بدون  السيارات  كراء   : املوضوع 

سائق.

هشام  الهباري  السيد   : الشركاء 

للبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 

 500 ب   ،A424860 رقم  الوطنية 

حصة.

مغربي  خالد  الهباري  السيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 
رقم )AA424، ب 500 حصة.

فوض التسيير املشترك للسيدين:

مغربي  هشام  الهباري  السيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 
.A424860 رقم

مغربي  خالد  الهباري  السيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 
.AA424( رقم

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالرباط، تحت رقم 142)12.

55 P

STE MAISON EL HAKIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 26 مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
ماي 2022 بالرباط، تم وضع القانون 
الخصائص  تحسل  لشركة  األسا�سي 

التالية :
 STE MAISON EL  : التسيسة 

.HAKIM
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
العسارة »د«   : املوضوع االجتساعي 
دومير  فرونت  شارع  األر�سي  الطابق 

إقامة الصباح ح ي م الرباط.
 100.000  : االجتساعي  الرأسسال 
طرف  من  ومسجلة  مرقسة  درهم 
النحو  على  مقسسة  ذاتيين  مغاربة 

التالي :
 400  ... الحكيم  السيد مصطفى   

حصة.
 300  .... الحكيم  أيوب  السيد 

حصة.
 300  .... الحكيم  شيساء  السيد 

حصة.
املجسوع .... 1000 حصة.

الحكيم  السيدة شيساء   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
السنة االجتساعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسس ر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 24 يوليو 2022، تحت 

رقم 125833.
55P مكرر

STE MZALYSS
SARL AU

رقم السجل التجاري : 43081 
القنيطرة

مقرها االجتساعي : زاوية زنقة املختار 
ومسر 85 محل رقم 2 القنيطرة

تصفية الشركة
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 
تم   ،2022 اغسطس   10 في  املؤرخ  و 

تقرير ما يلي :
 تصفية الشركة.

إعطاء إبراء للسصفي السيدة منير 
سسيرة باتسام املهسة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 التجاري املحكسة اإلبتدائية بالقنيطرة
رقم  تحت   ،2022 أغسطس   18 يوم 

.9233(
للبيان

56 P

 STEMALAININE
 CONCASSAGE

 S.A.R.L
تأسيس شركة 

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة باملسيزات التالية :

 MALAININE التسسية: 
.CONCASSAGE

SARL :الشكل القانوني للشركة
 558 رقم  بلوك س  الشركة:  مقر 

تجزئة الوحدة العيون.
للشركة:  االجتساعي  النشاط 
من  الخرسانية  الهياكل  تصنيع 

األسسنت أو الجبس.
رأسسال الشركة: 100.000 درهم 
سحنون  خالد  إلى  يعهد  التسيير 

ملدة غير محدودة. 
 (400( سحنون  خالد  الشركاء: 

حصة مئة )100( درهم للحصة.
 (600( العينين  ماء  ليلى  الفيجح 

حصة 100 درهم للحصة.
باملحكسة  تم  القانوني:  اإليداع 
)1 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت عدد 2550.
سجل تجاري رقم: .31)42.

57 P

 STE SMALILENTATION
 S.A.R.L AU

تأسيس شركة 
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بسقت�سى 

شركة باملسيزات التالية :
SMALILENTATION :التسسية

 AU : للشركة  القانوني  الشكل 
.SARL

رقم  الراحة  تجزئة  الشركة:  مقر 
0)3 العيون.

النشاط االجتساعي للشركة: تجارة 

التجزئة في املحالت غير املتخصصة.
رأسسال الشركة: 100.000 درهم 

السباعي  إلى محسد  يعهد  التسيير 

ملدة غير محدودة.

 (1000( الشركاء: محسد السباعي 

حصة مئة درهم للحصة.

باملحكسة  تم  القانوني:  اإليداع 

15 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2529.

سجل تجاري رقم: 42685.

58 P

 STE RAZDIVER
S.A.R.L AU

تأسيس شركة 
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بسقت�سى 

شركة باملسيزات التالية :

 RAZDIVER : التسسية

 S.A.R.L : الشكل القانوني للشركة

 AU

مقر الشركة: شارع األدارسة الحي 

الجديد طرفاية.

 : للشركة  االجتساعي  النشاط 

أشغال البناء.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

محسد  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

رزوك ملدة غير محدودة. 

رزوك  محسد  الشركاء:السيد 

)1000( حصة بسائة درهم للحصة.

باملحكسة  تم  القانوني:  اإليداع 

مارس   3 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022، تحت رقم 835/22.

سجل تجاري رقم )4055. 

59 P

STE RIBKAL PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد.

تعديالت قانونية
.STE RIBKAL PESCA : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.
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املسيرة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

الخضراء رقم )36 املر�سى العيون.

الجسع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

أغسطس   18 بتاريخ  عادي،  الغير 

2022، قرر املشاركون ما يلي :

حل الشركة.

الديك  لكبير  السيد  تعيين 

كسصفي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

رقم  تحت   ،2022 أغسطس 

.2022/2577

60 P

 STE AROHI CONST

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
 STE AROHI-CONST  : التسسية 

.SARL AU

في  مقاول   : االجتساعي  الهدف 

األشغال املختلفة أو أشغال البناء.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتساعي : 15 شارع االبطال 

رقم 4 أكدال الرباط.

املزداد  السو�سي  خالد   : التسيير 

الحامل   2001/09/11 بتاريخ 

رقم  الوطينة  التعريف  للبطاقة 

AE294106، الساكن ب 44 زنقة بئر 

طم طم حي األمل القرية سال.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

التجارية  باملحكسة  التجاري  بالسجل 

بالرباط، بتاريخ 22 أغسطس 2022، 

اإليداع  رقم   162231 رقم  تحت 

.12(168

61 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة 

ش.ذ.م.م.

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : شارع الحسن الثاني عسارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية

مكتب رقم 9 الناظور

السجل التجاري رقم : 5415

 STE ROCHENOIRE TRANS

SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : حي املطار سالمة 

3 رقم 311 الناظور 

السجل التجاري رقم : 19181

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

 ROCHENOIRE TRANS لشركة 

بتاريخ 15 يوليو 2022، قرر ما يلي :

االنحالل املسبق للشركة.

كسال  ندلوس  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   2( بتاريخ  بالناظور  االبتدائية 

2022، تحت رقم )345.

62 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة 

ش.ذ.م.م.

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : شارع الحسن الثاني عسارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية

مكتب رقم 9 الناظور

السجل التجاري رقم : 5415

 STE BENIE ZIKZIL

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2022 يوليو   20

باملسيزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.STE BENIE ZIKZIK :التسسية

 STE  : للشركة  القانوني  الشكل 
.BENIE ZIKZIK

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع : هدف الشركة :
أنواع  جسيع  وتصدير  استيراد 
املنزلية،  األجهزة   : واملعدات  السلع 
التدوير  ومعدات  الغيار،  وقطع 
دراجة  بخارية،  دراجة  )دراجة، 
أجهزة  البحرية،  املعدات  الخ(  نارية 

الكسبيوتر ومعدات املكاتب.
بويزارزارن  حي  الشركة:  مقر 

الناظور.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
مقسسة الى 10.000 درهم من فئة 10 
محررة  كلها  الواحدة  للحصة  درهم 

ومسلوكة للسيد زخنيني محسد.
التسيير : تم تعيين السيد زخنيني 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محسد 

محددة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسس ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل  في  مقيدة  الشركة 
التجاري بالناظور تحت رقم 24461.
63 P

شركة تغافو غوتيغ باتيمو د 
نوغد

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتساعي : حي االداري 503 

الناظور 
العادي  الغير  الجسع  تبعا ملحضر 
قرر   ،2022 يوليو   24 بتاريخ 
فسخ  محسد  معسري  السيد  املسير 
نوغد،  د  باتيسو  غوتيغ  شركةتغافو 
 1.200.000 رأسسالها  ت.غ.ب.ن، 
االداري  حي  االجتساعي  مقرها  درهم، 
503 الناظور ، رقم السجل التجاري 

.2131
لدى سكرتير  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكسة  والتسجيل  الضبط  مكتب 
أغسطس   19 بتاريخ  الدرويش 

2022، تحت رقم 4220.
64 P

شركة تغافو غوتيغ باتيمو د 
نوغد

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتساعي : حي االداري 503 

الناظور 
العادي  الغير  الجسع  تبعا ملحضر 
قرر   ،2022 أغسطس  فاتح  بتاريخ 
فسخ  محسد  معسري  السيد  املسير 
نوغد،  د  باتيسو  غوتيغ  تغافو  شركة 
 1.200.000 رأسسالها  ت.غ.ب.ن، 
االداري  حي  االجتساعي  مقرها  درهم، 
503 الناظور ، رقم السجل التجاري 

.2131
لدى سكرتير  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكسة  والتسجيل  الضبط  مكتب 
أغسطس   19 بتاريخ  الدرويش 

2022، تحت رقم 4221.
64 P

 STE BENSLIMANE MED
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري رقم : 25))

تأسيس شركة
األسا�سي  القانون  بسقت�سى 
 ،2022 أغسطس   12 بتاريخ  املؤرخ 
اسم  تحسل  شركة  تأسيس  تقرر 
ذات   ،BENSLIMANE MED
املسؤولية املحدودة خاصيتها كالتالي :
 ،BENSLIMANE MED : التسسية

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
نشاطها  تسارس  الشركة   : الهدف 

باملغرب وخارجه :
بيع منتجات ومواد طب االسنان.

الطبية  واملعدات  املنتجات  بيع 
ومستحضرات التجسيل.

وتقويم  الطبية  األدوات  بيع 
العظام.

التجارية  االعسال  جسيع  إنشاء 
تأجيرها  وإدارة  تأجيرها  أو  أو حيازتها 
يتعلق  فيسا  تشغيلها،  أو  تركيبها  أو 
بنشاط أو أكثر من االنشطة املحددة.
أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 
االختراع  وبراءات  العسليات  جسيع 

املتعلقة بهذه االنشطة.
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وبشكل عام، أداء جسيع العسليات 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  الخدمية 

بالهدف  جزئيا  أو  كليا  مباشر،  غير 

تطوير  تسهل  بطريقة  الرئي�سي 

الشركة.

أو غير مباشرة  املباشرة  املشاركة 

املالية املعامالت  جسيع  في   للشركة 

أو العقارية او األوراق املالية وفي جسيع 

الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 

التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة.

املقر االجتساعي : مقر الشركة حدد 

زاوية شارع طارق   : التالي  العنوان  في 

ابن زياد وشارع الزريدي الغفور، رقم 

1 بنسليسان.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.

في  حدد   : االجتساعي  الرأسسال 

 100 الى  10.000 درهم قسست  مبلغ 

كليا  دفع  لكل  درهم   100 من  حصة 

لفائدة  نقدا  أنجزت  مساهسة  ويسثل 

هدى  السيدة   : طرف  من  الشركة 

صلوح ... 5.000 درهم نقدا.

 5.000  ..... لخضار  محسد  السيد 

درهم نقدا.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيدة  الشركة  تسير   : التسيير 

الحسني  بحي  القاطنة  صلوح  هدى 

بنسليسان،   26 الرقم  هاء  بلوك 

بتاريخ  مزدادة  الجنسية  مغربية 

املغرب،  ببنسليسان   1996/11/09

رقم  الوطينة  للبطاقة  حامل 

.TA138890

القانوني  والتقييد  اإليداع  تم 

املحكسة  لدى  التجاري  بالسجل 

االبتدائية ببنسليسان تحت رقم )58.

66 P

شركة نورماندي موتور
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها 100.000 درهم

مقرهااالجتساعي : عسارة 30 شقة 
رقم 8 شارع موالي احسد لوكيلي 

حسان الرباط
سجل تجاري رقم : 162253

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
تم   ،2022 أغسطس   18 بتاريخ 
الخصائص  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
اسم الشركة : نورماندي موتور.

النشاط التجاري : تاجر قطع غيار 
استيراد  السيارات،  واكسسوارات 

وتصدير.
شقة   30 عسارة   : التجاري  املقر 
لوكيلي  احسد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.
ودود  يوسف  تعيين  تم   : التسيير 

مسير وحيد.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالربا ط بتاريخ 23 أغسطس 

2022، تحت رقم 191)12.
اإليداع والنشر

التسيير

67 P

إنجاز األول
شركة ذات مسؤولية محدودة 

املساهم الوحيد
 رأس مالها : 100.00,00درهم 

تأسيس شركة
بسال  موقع  عرفي  عقد  على  بناء 
يوم 12 يوليو 2022 تم وضع القانون 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

تسيزها الخاصيات اآلتية:
التسسية : إنجاز األول

الهدف : 
والشقق  املحالت  -تنظيف 

)مقاول(.
املساحات  وصيانة  غرس  مقاول   

الخضراء.

 - مقاول غرس وصيانة املساحات 
الخضراء.

 - التجارة. 
بكر  أبو   ،21: اإلجتساعي  املقر 

الصديق الشقة8 ، أكدال -الرباط.
املال  رأس  تحديد  تم  الرأسسال: 
 (100،000.00( ألف  مائة  بسبلغ 
 (1000( ألف  إلى  مقسم   ، درهم 
للسهم  درهم   )100.00( بسائة  سهم 
ومخصصة   ، بالكامل  مدفوعة 

بالكامل للسيدة كريسة الجراتي. 
من  سنة   99  : الصالحية  مدة 

تأسيسها .
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
وحيدة  كسسيرة  الكراطي  كريسة 

للشركة ملدة غير محدودة.
يناير  فاتح  من  الحسابية:  السنة 

إلى 31 ديسس ر من كل سنة.
تم  التجاري:  التسجيل  رقم 
املحكسة  لدى  الضبط  بسكتب 
أغسطس   18 يوم  بالرباط  التجارية 

2022تحت عدد 148)12.
عن الشركة: الكراطي كريسة 

مسيرة

68 P

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

 LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL
 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA

 QUALITE AFRIQUE 2010
AUDIMAK CONSULTING COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

TAZOUTA MARBRE
SARL

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة  شركاء  قرر   2022 أغسطس 
 TAZOUTA MARBRE SARL
رأسسالها  املسؤولية  محدودة  شركة 
بشقة  الكائنة  درهم   100.000.00
صفرو  املنزل  طريق  بودرهم  حي   96

ما يلي :
الشركة  تسسية   : التسسية 
TAZOUTA MARBRE SARL شركة 

محدودة املسؤولية.
حي   96 بشقة   : اإلجتساعي  املقر 

بودرهم طريق املنزل صفرو.

في  محدد  الرأسسال   : الرأسسال 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
لكل  درهم   100 إجتساعية  حصة 

واحدة واملقسم كاآلتي :
معاد  الغازوني  السساع  السيد 
 550 بالحصص  درهم   55000.00

حصة إجتساعية.
لحسن  احيزون  السيد 
 250 بالحصص  درهم   25.000.00

حصة إجتساعية.
مصطفى  عاطف  السيد 
 200 بالحصص  درهم   20.000.00

حصة إجتساعية.
درهم   100.000.00 بسا مجسوعه 

با مجسوعه 1000 حصة إجتساعية.
النشاط : استغالل مقالع الرخام 

باآلآلت امليكانيكية.
استيراد وتصدير )تاجر وسيط(.

التسيير : السيد السساع الغازوني 
معاد املسثل واملسير للشركة بتوقيعه 
في  الصالحيات  كامل  وله  الوحيد 

تسثيل وتسيير الشركة.
 99 في  محددة  مدةالشركة  املدة: 

سنة.
امتيازات خاصة وأسئلة مختلفة : 
تم اإليداع باملحكسة اإلبتدائية ملدينة 
 2022 أغسطس   11 بتاريخ  صفرو 
تحت رقم 454 بالسجل التجاري رقم 

.3821
69 P

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

 LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL

 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA

 QUALITE AFRIQUE 2010

AUDIMAK CONSULTING COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

LES ESPACES MABROUK
S.A.R.L

 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 LES شركة  شركاء  قرر   2022 ماي 
 ESPACES MABROUK S.A.R.L
رأسسالها  املسؤولية  محدودة  شركة 
شارع  الكائنة  درهم   100.000.00
عين  اوسلي  تيزي  وشارع  الشفشاوني 
السبع إقامة عين السبع كاردن الدار 

البيضاء ما يلي : 
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جدول األعسال : 
املسبق  الفسخ   : األول  القرار 

للشركة.
من   33 الفصل  بسقت�سى 
العام  الجسع  قرر  األسا�سي،  القانون 
 LES لشركة  املسبق  اإلستثنائي 

.ESPACES MABROUK .S.A.R.L
القرار الثاني : تعيين مصفي.

والسيد  العيسيوي  محسد  السيد 
مسيران  بصفتهسا  عواد  خليفة 

LES ESPACES MABROUK لشركة
S.A.R.L عينامصفيين للشركة.

القرارالثالث : تحديد مقر الشركة.
في  الشركة  تصفية  مقر  حدد 
الشفشاوني  :شارع  التالي  العنوان 
وشارع تيزي اوسلي عين السبع إقامة 

عين السبع كاردن الدار البيضاء.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ملدينة الدار البيضاء بتاريخ 
 828543 2022 تحت رقم  21 يونيو 

بالسجل التجاري رقم 304559.
70 P

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

 LAUREAT DU PRIX INTERNATIONAL

 AIGLE DOREE POUR LE PRESTIGE ET LA

 QUALITE AFRIQUE 2010

AUDIMAK CONSULTING COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

PIT STOP AUTO SERVICE
 SARL

 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 PIT ديسس ر 2021 قرر شركاء شركة
 STOP AUTO SERVICE S.A.R.L
رأسسالها  املسؤولية  محدودة  شركة 
100.000.00 درهم الكائنة )4 بشارع 
الدار  الخامس  الطابق  ياقوت  اللة 

البيضاء ما يلي : 
جدول األعسال : 

القرار األول : املوافقة على تصفية 
وإقفال الشركة.

اإلستثنائي  العام  الجسع  قرر 
 PIT STOP شركة  وإقفال  تصفية 

.AUTO SERVICE SARL
القرارالثاني : إلغاء الشركة.

قرر الجسع العام اإلستثنائي إلغاء 
 PIT STOP AUTO SERVICE شركة 

.S.A.R.L
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية ملدينة الدار البيضاء بتاريخ 
 822309 رقم  2022 تحت  أبريل   2(

بالسجل التجاري رقم 485681.
71 P

 TAZAGEMS
SARL AU

نشر إعالن تأسيس شركة
ب  املؤخ  العرفي  العقد  بسقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 يوليو   (
شركة   TAZAGEMS SARL AU
تحسل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.TAZAGEMS SARL AU : اإلسم

الواد  شارع   29  : اإلجتساعي  املقر 
الهادج 120 حي االنبعاث سال.

الهدف اإلجتساعي :
أعسال البناء.

استيراد وتصدير.
ب  يقدر   : اإلجتساعي  الرأسسال 
 1000 إلى  مقسسة  درهم   10000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي :
 1000 احسد  ياية  بن  السيد 

حصة.
اإلدارة : عين السيد بن ياية احسد 

كسسير للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسال رقم 39360.
72 P

STE. IBELLE CAR
SARL AU

 تغيير مقر الشركة
 وبيع حصص 
واستقالة مسير

 وتعيين مسير جديد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بسقت�سى 
تغيير  تم   2022 أغسطس  بتاريخ23 
لشركة  األساسية  القوانين  بعض 

محدودة املسؤولية.

تغيير املقر: حي الرياض املحل رقم 

ياسسين  تجزئة  إلى  بوزنيقة   1280

عين الحياة رقم 8 الصخيرات.

استقالة السيد عبد السالم كابة.

عبد  السيد  تفويت   : الحصص 

السالم كابة حصص الشركة املقدرة 

بال  إلهام  السيدة  إلى  حصة   1000

1000 حصة.

من  الشركة  تدار   : املسير  تعيين 

غير  ملدة  بال  إلهام  السيدة  طرف 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكسة  الضبط 

568 في السجل  بنسليسان تحت رقم 

التجاري عدد )53).

73 P

 SOCIETE MACHINE

PROCESS MAROC
SARL AU

شركة خاصة املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد

العنوان : 15 شارع األبطال شقة 
رقم 4 أكدال الرباط

رأسسال: 100.000.00 درهم

بسقت�سى عقد عرفي مسحل في 12 

يوليو 2021 تم تأسيس ش.م.م ش.و.

 SOCIETE  : التجاري  اإلسم 

 MACHINE PROCESS MAROC

.SARL AU

املقر اإلجتساعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

النشاط :

خاصة  آالت  وصناعة  تصسيم 

أوتوماتيكية  وشبه  )أتوماتيكية 

ويدوية(.

اإلنتاج  خطوط  وصناعة  تصسيم 

الصناعي.

استيراد وتصدير.
 : الشركة  رأسسال 

100.000.00درهم.

عبد  موالي  السيد   : املسير 

الرحسان ملحسدي علوي.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تحت   2021 نوفسن ر   2 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   118(25

.155619

74 P

 LA SOCIETE NEXT

SNACKING INDUSTRY SA

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

بتارخ  املؤرخ  للسساهسين  اإلستثنائي 

4 أغسطس 2022 تقرر ما يلي :

اعتبارا من تاريخ هذا الجسع العام 

واملعامالت  اإلدارية  العسليات  جسيع 

ملزمة  واملصرفية  واملالية  التجارية 

لرئيس  والفريد  الوحيد  بالتوقيع 

التوقيعات  جسيع  اإلدارة  مجلس 

من  اعتبارا  وباطلة  الغية  األخرى 

اليوم.

بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 

بتسارة  اإلبتدائية  للسحكسة  التجاري 

بتاريخ 18 أغسطس 2022 تحت عدد 

.8(26

 75 P

LA SOCIETE NADIF WASH

SARL

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

يوليو   5 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2022 تقرر ما يلي :

فيتا  بتجزئة  الكائن  الفرع  إغالق 

شارع  الصناعية  املنطقة   29 رقم 

والتشطيب  الرباط  الثاني  الحسن 

 143861 رقم  التجاري  السجل  على 

بالسجل التجاري للرباط.

باملحكسة   : القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت عدد 126559.

76 P
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 LA SOCIETE TOUBKAL
TEXTILE

SARL
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 30 بتاريخ  العادي واإلستثنائي املؤرخ 

يونيو 2022 قرر الشركاء ما يلي :
بن راهيم  ر�سى  السيد  تعيين 
كسسير وحيد للشركة ملدة غير محددة 

بدال من السيد جليل بنيس.
التوقيع للسيد ر�سى بن راهيم. 

بالسجل   : القانوني  اإليداع  تم 
بن  اإلبتدائية  للسحكسة  التجاري 
جرير بتاريخ 4 أغسطس 2022 تحت 

عدد 239.
77 P

DLE GROUP
SARL .AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  حرر  عرفي  عقد  بسقت�سى 
العيون بتاريخ 11 أغسطس 2022 تم 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املسيزات املبينة فسا يلي:
.DLE GROUP : التسسة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الغاية من الشركة هي شراء، بيع، 
وتصدير  استيراد  تسويق،  توزيع، 
ومستحضرات  الغذائية  املواد 

التجسيل.
 (31 رقم  الثاني  :الطابق  املقر 

بلوك ف مدينة الوحدة-العيون.
سنة   99 في  مدتها  :حددت  املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الجساعي : 100.000.00 

درهم املوزع كسا يلي :
السيد مروان اوعلي 100.000.00 

1000 درهم حصة.
طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد مروان اوعلي ملدة غير محددة.
فاتح  بين  ما   : الجساعية  السنة 

يناير إلى متم ديسس ر.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

اإلبتدائية بالعيون تحت رقم 3556.
78 P

HI NA MUSIC
SARL AU

رأسسالها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجتساعي : رقم 10 زنقة 
موالي يوسف حي اللة عائشة 

تابريكت سال
الحل السابق ألوانه

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
والشريك  املسير  قرر   2022 يونيو 
العام  الجسع  خالل  للشركة  الوحيد 
التاريخ  بنفس  املنعقد  اإلستثنائي 
للشركة  اإلجتساعي  باملقر  أعاله 

املذكورة ما يلي :
 HI لشركة  ألوانه  السابق  الحل 
من  ابتداء   NA MUSIC SARL AU

تاريخ 15 يونيو 2022.
ادري�سي  املطلب  عبد  السيد  عين 

كسصفيا للشركة باملقر اإلجتساعي.
باملحكسة  الفانوني  اإليداع  تم 
الضبط  كتابة  لدى  بسال  اإلبتدائية 
رقم  تحت   2022 أغسطس   3 بتاريخ 

.39411
 للخالصة والبيان
HI NA MUSIC

S.A.R.L AU

79 P

SOCIETE GALAXE NOUR
SARLAU

 رقم ))14 حي الجديد زواغة فاس
اإلستثنائي  العام  الجسع  على  بناء 
العامل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 
 2022 أغسطس   9 بتاريخ  واملنعقد 
فإن شركاء شركة كالكس نور ش.م.م 
رأسسال الشركة 100.000.00 درهم

رقم  فاس   : اإلجتساعي  املقر 
))14حي الجديد زواغة .

قرر شركاء الشركة: الزيادة في رأس 
بزيادة  درهم   100.000.00 من  املال 
يصبح  وبدلك  درهم   123.900.00
 223900.00 هو  الشركة  رأسسال 

درهم.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكسة  الضبط 

تحت رقم 4230/2022.
 80 P

STE. BETTER EDUCATION
SARL AU
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
29يونيو 2022 بسال، قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  تحسل  وحيد  شرك  ذات 

التالية :
 BETTER  : التسسية 

.EDUCATION
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولة املحدودة.
لهدف اإلجتساعي :

الدعم املدر�سي لجسيع الفئات.
املعلومات  تكنولوجيا  مكتب 

واإلتصاالت.
درهم   100.000.00  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسسة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي�سي النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الفجر  زنقة   : اإلجتساعي  املقر 

عسارة 80 قطاع 4E تابريكت سال.
التسيير : السيدة رشيدة بورقية.

باملحكسة  القانوني:  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2022

.36285
81 P

VSIGHT
SARL

برأسسال : 100000.00 درهم
6 مكرر، الطابق السفلي بلوك د 

شارع 21 غشت خريبكة
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
املسساة  للشركة  اإلستثنائي 
في  بخريبكة  مؤرخ   VSIGHTSARL
الساعة  على   2022 أغسطس   5

التاسعة صباحا قرر شركائها :
املاك  اليوسفي  سعد  السيد 
)شريك  إجتساعية  حصة   340 ل 

ومسير(.

 330 ل  املاك  خالد  احسد  السيد 

حصة إجتساعية )شريك(.

لـ  املاك  مخلص  يوسف  السيد 

330 حصة إجتساعية )شريك(.

ما يلي :

 : املسساة  الشركة  تصفية 

رأسسال  ذات   VSIGHT SARL

مقرها  والواقع  درهم   100000.00

السفلي  الطابق  مكرر،   6 اإلجتساعي 

بلوك د شارع 21 غشت خريبكة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكسة  الضبط  كتابة 

 2022 أغسطس   22 بتاريخ  بخريبكة 
التجاري  وبالسجل   382 رقم  تحت 

تحت رقم 6943.

82 P

LATERALE GAUCHE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

 ،2022 أغسطس  بتاريخ5  بالرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد.

LATERALE GAUCHE : التسسية

.SARL AU

أو  ديكور   : اإلجتساعي  الهدف 
زخرفة شقق )مقاول خدمات(.

درهم   50.000 الشركة:  رأسسال 

مقسسة إلى 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهاي  التأسيس 

السجل التجاري.

السنة املالية : من فتح يناير إلى 31 

السنة  عدا  ما  سنة  كل  من  ديسس ر 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الثاني  الحسن  شارع   400 املقر: 

عسارة بدر الشقة رقم 5 الرباط.

 Mr. MOULINA املسير: 

.PADILLA DIEGO JESUS
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.16226(

83 P
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 BBJ CONSULTING &
BUSINESS

SARL
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 ،2022 12 أغسطس  بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحسل  والتي  املحدودة 

التالية :
 BBJ CONSULTING & : التسسية

.BUSINESS
.SARL : الصفة القانونية

االستشارات   : االجتساعي  الهدف 
)لصالح  الخدمة  مقاول  اإلداريةن 

الشركات(.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسسة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل التالي :
السيد جواد استور 330 حصة.
السيد أشرف بنوي 340 حصة.

 330 بلحسن  إسساعيل  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
45 شارع  املقر االجتساعي : عسارة 

فرنسا شقة 8 أكدال الرباط.
املسير : اشرف بنوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.16224(

84 P

CET INDUSTRIE
SARL AU

املقر االجتساعي : 49 شارع جون 
جورس الطابق 6 الشقة 12 شارع 

كوتيه الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 552229

الجريدة  في  وقع  خطأ  استدراك 
 24 بتاريخ   5(30 العدد  الرسسية، 
الشركة  بخصوص   2022 أغسطس 

.CET INDUSTRIE

عوض :

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

القدس  بحي  القاطن  الحبيب  محسد 

املغرب،  وجدة   12 رقم  رام هللا  زنقة 

 28 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

1984 حامل للبطاقة الوطنية  أبريل 

.A383129

يقرأ :

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

القدس  بحي  القاطن  الحبيب  محسد 

املغرب،  وجدة   12 رقم  رام هللا  زنقة 

 16 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

للبطاقة  حامل   1988 سبتس ر 

.F383129 الوطنية

85 P

KALACOM
SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : اليونس دارنا 

عسارة ا )/22 شقة رقم )1 

القنيطرة

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

أغسطس  فاتح  بتاريخ  التأسي�سي 

2022 تم وضع نظام أسا�سي لشركة 

املسيزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

في  تسيير   : االجتساعي  الهدف 

املجال الفالحي.

 KALACOM SARL  : التسسية 

.AU

دارنا  اليونس   : االجتساعي  املقر 

عسارة ا 7/22، شقة رقم )1.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

في  محدد   : االجتساعي  الرأسسال 

 100 إلى  مقسسة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة جسيعها محررة وموزعة على 

الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   100

العربي كرطوط.

مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 

الشركة ملدة غير محدودة :

الحامل  كرطوط  العربي  السيد 

.G228559 للبطاقة الوطنية رقم

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكسة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية القنيطرة تحت رقم 9)662 

بتاريخ 15 أغسطس 2022.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسس ر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

بالقنيطرة تحت رقم السجل التجاري 

)9228 بتاريخ 15 أغسطس 2022.

86 P

STE G M Z TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس املال : 100.000 درهم

حي الليسون ا رقم 38 الطابق األول 

مشرع بلقصيري

تصريح بالتأسيس
تأسيس شركة تحسل الخصائص 

التالية :

.STE G M Z TRAVAUX : التسسية

الهدف : جزار لبيع اللحوم.

املقر االجتساعي : حي الليسون أ رقم 

38 الطابق األول مشرع بلقصيري.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسسال 

100.000 درهم.

الزين  سليسان  السيد   : التسيير 

.GN129195 بطاقته الوطنية رقم

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكسة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بلقصيري  بسشرع  االبتدائية 

23 مارس 2022 والتسجيل بالسجل 

التاري رقم )84.

87 P

PHARACIE COSTA BEACH
SARL AU

رأس املال : 100.000 درهم
تجزأة كوسطا بوزنيقة GH1 تجزئة 
رقم 1 أوالد مو�سى جساعة الشراط 

بوزنيقة أقليم بن سليسان
تصريح بالتأسيس

تأسيس شركة تحسل الخصائص 
التالية :

 PHARMACIE COSTA : التسسية
.BEACH SARL AU

األدوية  لبيع  صيدلية   : الهدف 
بالتقسيط.

كوسطا  تجزئة   : االجتساعي  املقر 
أوالد   1 رقم  بقعة   GH1 بوزنيقة 

مو�سى جساعة الشراط بوزنيقة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسسال 

100.000 درهم.
املنعم  عبد  السيد   : التسيير 
رقم  الوطنية  بطاقته  التلسساني 

.GK15((
مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 
ا  باملحكسة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  سليسان  بن  بسدينة  البتدائية 
16 أغسطس 2022، تحت رقم 436 
رقم  التجاري  بالسجل  والتسجيل 

.((23
88 P

TRANS AL MAKHAZEN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
وضع  تم   ،2022 أغسطس  فاتح 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد التي 

خصائصها كالتالي :
 TRANS AL« شركـة   : التسسيـة 
بشريك  ش.م.م   »MAKHAZEN

وحيد.
الهدف : 

مقاولة نقل العسال.
مقاولة األشغال املختلفة.
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بونيدار  دوار   : االجتســاعي  املقـر 
جساعة أسجن وزان. 

تـاريـخ  من  ابتـداء  سنـة   99  : املـدة 
تأسيسهـا. 

مجزأ  درهم   90.000  : املـــال  رأس 
درهم   100 فئـة  من  حصة   900 إلى 
عبد  السيد  اسم  في  كلها  محررة 

الخالق علوش 900 حصة.
السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 
التسييـــر : تسير الشركة من طرف 
غير  ملـدة  علوش  الخالق  عبد  السيـد 
محددة مع جسيع الصالحيات لتسيير 

الشركة.
األربـاح  تحديـد  بعد   : األربــاح 
لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانونـي.
بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  االبتدائيـة  باملحكسـة  الضبـط 
السجل   2022 أغسطس   16 بتـاريخ 

التجاري رقم 1989.
89 P

TEXT-SALMEX
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 19يوليو 

األسا�سي للشركة :
تصنيع   : االجتساعي  املوضوع 

املالبس الجاهزة.
شركة   TEXT-SALMEX  : االسم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد.
 I املسيرة  تجزئة   : االجتساعي  املقر 
رقم 616 الطابق الثاني N2-B تسارة.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
1000 حصة اجتساعية  مقسسة غلى 
مسجلة  للواحدة  درهم   100 ب 

ومحررة.
املدة » 99 سنة

.التسيير : السيدة ملياء الزازي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كسا  بتسارة  االبتدائية 
التجاري تحت رقم  بالسجل  الشركة 

.13(013
90 P

ORBIS TOMOOR
SA

رأسسال الشركة : 300.000 درهم
املقر االجتساعي : 24 زنقة محسد 

الغازي السوي�سي، الرباط
السجل التجاري : 136901

 ORBIS شركة  في  املساهسين  قرر 
العام  الجسع  TOMOOR SA، خالل 
يونيو   24 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

: 2022
يصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

.ORBIS GREEN MOBILITY SA
تغيير غرض الشركة :

النظام  من  و3   2 املادتين  تعديل 
األسا�سي للشركة.

بسقت�سى اجتساعه املنعقد بتاريخ 
2022، قرر مجلس اإلدارة  30 يونيو 
تعيين السيد عدنان بن جلون كسدير 

عام للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
يوم 11 أغسطس 2022 تحت القرار 

.6(12
91 P

 CONCASSAGE MACHINERY
تعديالت قانونية 

 CONCASSAGE  : التسسية 
.MACHINERY

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الضياظ  نادى   : الرئي�سي  املقر 

عسارة 02 الشقة 03 العيون.
الجسع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
أغسطس   23 بتاريخ  عادي  الغير 

2022، قرر املشاركون ما يلي :
طرف  من  حصة   80.000 تفويت 
السيد  إلى  محوش  الحبيب  السيد 

عبد القادر شكنة.
محوش  الحبيب  السيد  استقالة 

من منصبه كسسير.
شكنة  القادر  عبد  السيد  تعيين 

كسسير وشريك وحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االبتدائية بالعيون 
تحت   ،2022 أغسطس   23 بتاريخ 

رقم 2599/2022.
92 P

SARDAFRIC
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
2022 تم وضع قوانين  23 أغسطس 

الشركة ذات املسيزات التالية :
.SARDAFRIC : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه : 
استراد وتصدير، التجارة العامة، 
جسيع  وتصدير  استيراد  التجارة 

املنتوجات البحرية.
املنطقة   : الرئي�سي  املقر 
ملر�سى  مدينة   J  2 املر�سى  الصناعية 

العيون. 
الرأسسال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 
منتصير  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

اعسار.
السيد  طرف  من  تسيير   : اإلدارة 

منتصير اعسار.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكسة االبتدائية بالعيون 
تحت   2022 أغسطس   23 بتاريخ 
رقم  تجاري  رقم 2597/2022 سجل 

.42((9
93 P

STE GLOBALUX
SARL AU

رقم السجل التجاري : )16216
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بسقت�سى 
وضع  تم   ،2022 يوليو   21 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات التالية :

الهدف : منعش عقاري.
التجارة.

املقر : عسارة رقم 30 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  احسد  موالي  شارع 

الرباط.
قدره  بسا  حدد   : املال  راس 

100.000 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :
فاطسة لكرار.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   15 بتاريخ 

رقم 116)12.
94 P

STE GREEN BORDERS
SARL

رقم السجل التجاري 162239
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  محضر  بسقت�سى 
وضع  تم   ،2022 يوليو   22 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املسيزات التالية :
الهدف : االستشارات اإلدارية.

رقم  30، شقة  رقم  عسارة   : املقر 
8 شارع موال احسد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
رأس املال : حدد بسا قدره 10.000 

درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :
وليد بن علو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   22 بتاريخ 

رقم 6)1)12.
95 P

STE ALPHA MOTION
SARL AU

رقم السجل التجاري 162241
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بسقت�سى 
وضع  تم   ،2022 يونيو   25 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املسؤولية ذات املسيزات التالية :
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الهدف : 
االستشارات اإلدارية.

تقديم الخدمات.
رقم  30، شقة  رقم  عسارة   : املقر 
8 شارع موال احسد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
رأس املال : حدد بسا قدره 10.000 

درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :
وليد بن علو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   22 بتاريخ 

رقم 9)1)12.
96 P

STE MEUBLES DE ESPANA
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

TAKTIF NR(1 JERADA
العام  الجسع  محضر  بسوجب 
يوليو   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تقرر ما يلي :
باليا  السيد  وتعين  الشركة  حل 
الحامل  خو�سي،  سيسون  كارسيا 
 PAH480060 رقم  السفر  لجواز 

مصفي للشركة.
باملقر  التصفية  موقع  تحديد 

االجتساعي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
التجارية بوجدة بتاريخ 15 أغسطس 

2022، تحت رقم 2392.
97 P

 STE KID’STEP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 210.000درهم

مقرها االجتساعي : 352 تجزئة لينا 
سيدي معروف الحي الحسني

 الدار البيضاء
 ملخص محضر الجسع 
العام اإلسثتنائي للشركة

االستثنائي  العام  الجسع  إطار  في 
ذات  شركة   KID’STEP لشركة 

مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ 26 
352تجزئة  ب  الكائنة   ،201( يناير 
الحسني  الحي  معروف  سيدي  لينا 
هسوا  مسا  تداول  البيضاء،  الدار 

الشركة باإلجساع على ما يلي:
 قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

الرئيس؛ 
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها؛
برقية  ياسسين  السيدة  تعيين 

املسؤولة عنها.
القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجارية  باملحكسة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء
رقم  تحت   ،201( مارس   2 في 

.00628453
98 P

 STE RECOVERY
 INTERNATIONAL

 MANAGEMENT AND
 EXPERTISE

RM EXPERTS
شركة مساهسة

رأسسالها : 20.000.000 درهم
مقرها االجتساعي : الدار البيضاء 
سيدي معروف، زينيت ميلينيوم، 
عسارة 3 و4 الطابق الثاني والثالث 
السجل التجاري رقم : 229533 

الدار البيضاء
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
املختلط املنعقد في 20 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :
للشركة  االجتساعي  املقر  نقل 
سيدي  البيضاء،  بالدار  املتواجد 
معروف ملتقى الطرق طريق مراكش 
مبنى  توفيق،  تجزئة  وبوسكورة، 
العنوان  الى  مكرر  و2   2 رقم  زينيت 

التالي :
معروف،  سيدي  البيضاء  الدار 
زينيت ميلينيوم، عسارة 3 و4 الطابق 

الثاني والثالث .
من   4 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
تحت   ،2022 أغسطس   24 بتاريخ 

رقم 835553.
قصد النشر واالعالن

99 P

 STE SAHAM FINANCES
PERTICIPATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسسالها : 000.)30 درهم
مقرها االجتساعي : الدار البيضاء 

216 شارع الزرقطوني 
السجل التجاري رقم : 19).413 

الدار البيضاء
الشريك  القرار  محضر  بسقت�سى 
يونيو   30 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022، تقرر ما يلي :
االجتساعي  الرأسسال  في  الزيادة 
وبذلك  درهم   1.000.000 بسبلغ 
الى  درهم   100.000 من  يرتفع 
 10.000 1.100.000 درهم، باصدار 
فئة  من  جديدة  اجتساعية  حصة 
100 درهم للقيسة االسسية الواحدة، 

صادرة بالتكافؤ.
للرأسسال  النهائية  الزيادة  تحقيق 
 1.100.000 الى  الرأسسال  لينتقل 

درهم.
معلل  الرأسسال  تخفيض 
درهم   (93.000 بسبلغ  بالخسائر 
الى  درهم   1.100.000 من  بتخفيضه 

000.)30 درهم.
النهائي  التخفيض  تحقيق 
درهم   (93.000 بسبلغ  للرأسسال 
بخفض الرأسسال االجتساعي للشركة 
 30(.000 الى  درهم   1.100.000 من 

درهم.
من  و)   6 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
تحت   ،2022 أغسطس   24 بتاريخ 

رقم 835460.
قصد النشر واالعالن

100 P

 STE PHOSPHATES DE

 BOUCRAA

PHOSBOUCRAA
.S.A

شركة مساهسة

رأسسالها : 1.000.000.000 درهم

مقرها االجتساعي : 2-4 زنقة االبطال 

حي الراحة الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم : 39933 الدار 

البيضاء

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

املختلط املنعقد في )2 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :

 14-6 و   14-1 الفصول  تعديل 

وفقا  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

 14 ب  املؤرخ   19.20 رقم  للقانون 

رقم  للقانون  املعدل   ،2021 يوليو 

95.)1 املتعلق بشركات املساهسة.

بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 

تحت   ،2022 أغسطس   15 بتاريخ 

رقم 834443.
قصد النشر واالعالن

101 P

 STE OCP INNOVATION

FIND FOR AGRICULTURE

.S.A
شركة مساهسة

رأسسالها : 200.000.000 درهم

مقرها االجتساعي : 4-2 زنقة االبطال 

حي الراحة الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم : 39)232 

الدار البيضاء

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

املختلط املنعقد في 24 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :

تعديل الفصول 1، 15.1.1، 1.)1 

و 2.)1 من القانون األسا�سي للشركة 

ب  املؤرخ   19.20 رقم  للقانون  وفقا 

14 يوليو 2021، املعدل للقانون رقم 

95.)1 املتعلق بشركات املساهسة.
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بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
تحت   ،2022 أغسطس   24 بتاريخ 

رقم 835463.
قصد النشر واالعالن

102 P

 COMPANGNIE
 MAROCAINE DE
 TRANSPORT ET

 D›AFFRETEMENTS
MARITIMES COMATAM

شركة مساهسة
رأسسالها : 14.500.000 درهم

مقرها االجتساعي : 2-4 زنقة االبطال 
حي الراحة الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم : 60681 الدار 
البيضاء

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
املختلط املنعقد في )2 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :
 14-6 و   14-1 الفصول  تعديل 
وفقا  للشركة  األسا�سي  القانون  من 
 14 ب  املؤرخ   19.20 رقم  للقانون 
رقم  للقانون  املعدل   ،2021 يوليو 

95.)1 املتعلق بشركات املساهسة.
بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
تحت   ،2022 أغسطس   16 بتاريخ 

رقم 834666.
قصد النشر واالعالن

103 P

 STE FONCIERE
ENDOWMENT - I

.S.A
شركة مساهسة

رأسسالها : 5.000.000)درهم
مقرها االجتساعي : 2-4 زنقة االبطال 

حي الراحة الدار البيضاء 
السجل التجاري رقم : 9)451.9 

الدار البيضاء
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
املختلط املنعقد في 23 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :

17-I، 14-I الفصول   تعديل 

و II-)1 من القانون األسا�سي للشركة 

ب  املؤرخ   19.20 رقم  للقانون  وفقا 

14 يوليو 2021، املعدل للقانون رقم 

95.)1 املتعلق بشركات املساهسة.

من  و48   4(  ،46 املواد  حذف 

ذات  تعد  لم  التي  األسا�سي  القانون 

صلة.

بسلحقة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 

تحت   ،2022 أغسطس   16 بتاريخ 

رقم )83466.
قصد النشر واالعالن

104 P

ائتسانية علي الجامعي

محاسب معتسد

مقر : 69 زنقة تانسيفت شقة رقم 1 اكدال 

الرباط

STE LACHHAB FOOD
SARL

تأسيس شركة 
في  حرر  عرفي  عقد  بسقت�سى 

 ،2022 يونيو   15 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحسل  والتي  محدودة 

التالية :

 STE LACHHAB  : التسسية 

.FOOD

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسوؤلية املحدودة.

ادارة   : االجتساعي  الهدف 

واستغالل وتقديم خدمات املطعم.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة اجتساعية ب 

موزع  الوحيدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

 500  .. يوسف  لشهب  السيد 

حصة.

 500  ... حنان  لشهب  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسس ر من كل سنة ماعدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  االولى 

بالسجل التجاري.
املقر االجتساعي : رياض االندلس، 

الرياض  حي   16 متجر   ،2 أندلوسية 

الرباط.

الشركة  بادارة  يتكلف   : االدارة 

لشهب  السيد  محدودة  غير  ملدة 

التعريف  للبطاقة  الحامل  يوسف، 

.A3(5324 الوطنية رقم

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع  تم 

بكتابة  التجاري  السجل  في  الشركة 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2022 أغسطس   8 يوم  بالرباط 

تحت رقم ))1620.

105 P

FIDUCIAIRE FISTAR

رأسسالها : 100.000درهم
مقرها االجتساعي : عسارة أطلس B رقم )، زنقة 

الحسين بن علي م.ج مكناس

STE YOUROBJECT
رأسسالها : 600.000 درهم

مقرها االجتساعي : بودربالة املركز يبع 

عيون الحاجب

العامة  الجسعية  بسقت�سى 

املنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2022، 

سبع  املركز  بودربالة  الشركة  بسقر 

ما  على  االتفاق  تم  الحاجب  عيون 

يلي :

لشركة  التصفية  قرار 

YOUROBJECT ببودربالة املركز سبع 

عيون الحاجب.

حدهم  يوسف  السيد  تعيين 

التام  االبراء  منحه  بعد  مصفيا، 

والكامل من اجراءات التصفية.

القانوني  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكسة  الضبط  كتابة  رئيس  لدى 

 ،(03 رقم  تحت  بسكناس  التجارية 

تحت   ،2022 أغسطس   24 بتاريخ 
رقم 24683.

مقتطف للنشر

106 P

 STE TRADASMA
.SARL

 رأسسالها : 100000 درهم
 املقر االجتساعي أيت بويحي دار أيت 

اخلف تيفلت
تأسيس شركة

حرر  عرفي  عقد  بسقت�سى 
األسا�سي  القانون  وضع  تم  بتيفلت 
وذات  املسؤولية،  محدودة  لشركة 

املواصفات التالية:
التسسية: تراداسسا »ش م م«. .

دار  بويحي  أيت  االجتساعي:  املقر 
أيت اخلف تيفلت

في  الرأسسال  حدد  الرأسسال: 
 500 من  مكون  درهم   100.000
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

لفائدة:
السيد محسد هوير العلمي ... 500 

حصة.
 500  .... مليخ  أسساء  السيدة 

حصة.
الغرض: تسيير التجاري:

املنتوجات سواء  في جسيع  تجارة   
واستيراد  بتقسيط  أو  بالجسلة 

وتصدير.
املدة: 99 سنة.  

السيد  الشركة  يسير  املسير: 
أسساء  والسيدة  العلمي  هوير  محسد 

مليخ ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكسة االبتدائية بتيفلت 
تحت   ،2022 أغسطس   23 بتاريخ 

الرقم السجل التجاري 1341.
107 P

 STE ZARAM
SARL AU

رأس املال: 100.000 درهم 
 املقر االجتساعي: حي األندلس رقم 

348 تيفلت 
 بسقت�سى جسع عام حرر في تيفتت 
واملسير  الوحيدة  الشريكة  قررت 

للشركة » زرام« ما يلي:
طرف  من  حصة   1000 تفويت 
الى  »كهبة«  زايد  شيساء  السيدة 

السيد الحاج زايد. 
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الحاج زايد ......1000 حصة.
استسرار السيد الحاج زايد كسسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
القانون  من  و)   6 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االابتدائية بتيفلت 
تحت   ،2022 أغسطس   23 بتاريخ 

رقم 1)4.
108 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE ENGLISHINNOV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بسقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 يوليو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE ENGLISHINNOV : التسسية

.SARL AU
االدارية،  االستشارات   : الهدف 
تنظيم  التربوي،  التوجيه  مركز 

وتنشيط االحداث واالنشطة.
وتحريك  وتنظيم  وتنفيذ  تصسيم 
إجراءات التدريب املستسر والتدريب 

املستسر والهندسة التدريبة.
مكتب  بالطو   : االجتساعي  املقر 
الكائن بزنقة اب الحسن املريني إقامة 
2 الطابق السادس الشقة رقم  أميرة 

20 م ج مكناس.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99
املسبق  الحل  حالة  باستثناء  النهائي 
هذه  في  عليه  املنصوص  التسديد  أو 

القوانين.
حدد   : االجتساعي  الرأسسال 
 100.000 في  االجتساعي  الرأسسال 
من  حصة   1000 الى  مقسسة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
االدارة : يدير السيد محسد أسامة 

نجيم كسسير وشريك وحيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   24 بسكناس  التجارية 

2022، السجل التجاري رقم 021)5.

109 P

العمران
مشروع دمج عن طريق ضم شركات 

املدن الجديدة مع الشركات الجهوية 

اعالن عن مشروع الدمج
أعدت الشركة القابضة العسران، 

رقابة  مجلس  ذات  مساهسة،  شركة 
رأسسالها  جساعية،  إدارة  ومجلس 

مقرها  درهم،   2.104.04(.(00

الرياض،  حي  بالرباط  االجتساعي 
املحج املركزي، زنقة البندق، مسجلة 

بالسجل التجاري تحت عدد )2680 

من جهة، والشركات:

الرباط-سال-القنيطرة،  العسران 

شركة مساهسة، ذات مجلس إداري، 
درهم،   102.(63.400 رأسسالها 

مجسوعة  بالرباط،  االجتساعي  مقرها 
حي  النرجس،  زنقة   ،1( قطاع   ،31
التجاري  بالسجل  مسجلة  الرياض، 

تحت عدد 68103، والعسران تامسنا، 

شركة مساهسة، ذات مجلس إداري، 
رأسسالها 25.000.000 درهم، مقرها 

سيدي  طريق  بتامسنا،  االجتساعي 

بالسجل  مسجلة  تسارة،  زعير،  يحي 

التجاري تحت عدد 64155،

البيضاء-سطات،  الدار  العسران 

مجلس  ذات  مساهسة،  شركة 
 1((.646.600 رأسسالها  إداري، 

بالدار  االجتساعي  مقرها  درهم، 

عسارة  املومن،  عبد  إقامة  البيضاء، 

غلف،  درب  أنزران،  بئر  شارع   ،1

تحت  التجاري  بالسجل  مسجلة 

168869، والعسران الخيايطة،  عدد 

شركة مساهسة، ذات مجلس إداري، 
رأسسالها 25.000.000 درهم، مقرها 

كيلومتر  السوالم،  بحد  االجتساعي 

القطعة  الجديدة،  طريق   ،28
الحضري  القطب   ،1 الجزء   ،C

مسجلة  الساحل،  عسران  والصناعي 

بالسجل التجاري تحت عدد 4853،

شركة  مراكش-اسفي،  العسران 
إداري،  مجلس  ذات  مساهسة، 
درهم،   304.024.(04 رأسسالها 
مقرها االجتساعي بسراكش، ساحة 16 
جليز،  الخامس،  محسد  شارع  نون ر، 
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 
تامنصورت،  والعسران   ،29019
شركة مساهسة، ذات مجلس إداري، 
رأسسالها 25.000.000 درهم، مقرها 
االجتساعي بسراكش، جساعة حربيل، 
تامنصورت،  الجديدة  املدينة 
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 

،34425
 - تطوان   - طنجة  العسران 
مساهسة،  شركة  الحسيسة، 
رأسسالها  إداري،  مجلس  ذات 
مقرها  درهم،   12(.(00.000
زنقة   ،11 بطنجة،  االجتساعي 
التجاري  بالسجل  مسجلة  العشاق، 
والعسران   ،26259 عدد  تحت 
ذات  مساهسة،  شركة  شرافات، 
مجلس إداري، رأسسالها 25.000.000 
بطنجة،  االجتساعي  مقرها  درهم، 
11، زنقة العشاق، مسجلة بالسجل 

التجاري تحت عدد 3)436،
عقد  بسوجب  أخرى،  جهة  من 
 2022 غشت   22 في  مؤرخ  عرفي 
شركة  ضم  طريق  عن  دمج  مشروع 
الرباط-سال-القنيطرة  العسران 
شركة  تامسنا،  العسران  لشركة 
البيضاء-سطات  الدار  العسران 
شركة  الخيايطة،  والعسران  لشركة 
لشركة  مراكش-اسفي  العسران 
العسران تامنصورت وشركة العسران 
لشركة  طنجة-تطوان-الحسيسة 

والعسران شرافات.
أسباب و أهداف الدمج:

املذكورة  الشركات  دمج  يندرج 
امللكية  التوجيهات  إطار  في  أعاله 
السامية التي تدعو إلى إصالح القطاع 
العامة،  العام واملؤسسات واملنشآت 
من أجل مزيد من التكامل والترابط في 
مهامها وتحسين كفاءتها االقتصادية.
كسا يستجيب لتوصيات الحكومة 
الشأن،  بهذا  املتخذة  واإلجراءات 
سواء على مستوى رئيس الحكومة أو 

وزير االقتصاد واملالية.

تنظيم  إعادة  دراسة  على  بناًء 
في  تقديسها  تم  التي  املجسوعة، 
للشركة  الرقابة  مجلس  اجتساع 
 2( في  املنعقد  العسران  القابضة 
الجهوي  التقسيم  وبعد   2016 يونيو 
الجديد، تست التوصية بإعادة هيكلة 
لتكييف  الفرعية  الشركات  مختلف 
االداري  التقسيم  مع  تدخلها  نطاق 
الجديد. مع اعتساد تسسيات جديدة 
للشركات  التدريجي  الدمج  وكذلك 
الشركات  في  الجديدة  للسدن  األربع 

الجهوية الخاصة بها.
شروط و كيفيات الدمج:

الدمج،  شروط  إعداد  أجل  من 
للشركات  اإلدارية  املجالس  قررت 
اتفاق  على  بناء  أعاله،  املذكورة 
الحسابات  اعتساد  بينهسا،  مشترك 
املحصورة إلى غاية 31 دجن ر 2021، 
الجسعيات  طرف  من  عليها  املصادق 

العامة للشركات.
الدمج، على  سيتم عرض مشروع 
االستثنائية  العامة  الجسعية  أنظار 
بقصد  العسران  القابضة  للشركة 
تطبيقا  وذلك  عليه،  املصادقة 
املادة  من  الرابعة  الفقرة  ملقتضيات 
231 من القانون رقم 95-)1 املتعلق 
تغييره  تم  كسا  املساهسة،  بشركات 

وتتسيسه.
ملشاريع  القانوني  اإليداع  تم 
الدمج، بكتابة الضبط لدى املحكسة 
غشت   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
وذك   ،12(198 رقم  تحت   2022
وفقا ملقتضيات املادة 26 من القانون 

رقم 95-)1 السالف الذكر.
110 P

STE SERVICES DENTAIRE
MAROC

SARL
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بسقت�سى 

الشركة كسا يلي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
االسم االجتساعي : سرفيس دونتير 

املغرب.
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الغرض االجتساعي : تاجر مستورد 
بائع بالجسلة االجهزة الطبية.

استيراد وتصدير واصالح االجهزة 
الطبية والشبه الطبية.

عزيز  زنقة   6(  : االجتساعي  املقر 
املعريف   3 الرقم   2 الطابق  بالل 

البيضاء.
منذ  سنة   99 في  حددت   : املدة 

القيد في السجل التجاري.
الرأسسال : حدد رأسسال الشرفة 
100.000 درهم مغربية من صفة  في 
وحسن  شاطر  مصطفى  السيد  بين 

لبيض.
تسيير  مهسة  أسندت   : التسيير 
مصطفى  السيد  من  لكل  الشركة 
الوطنية  تعريف  بطاقة  شاطر 
حسن  السيد   ،  BE4(1329 رقم 
رقم  الوطنية  تعريف  بطاقة  لبيض 

.BJ183652
باملحكسة  التجاري  السجل 
تقييد  تم  البيضاء  بالدار  التجارية 
الشركة تحت رقم 552115 بتاريخ 8 

أغسطس 2022.
لالطالع

111 P

 STE MOULOUE TRAVAUX
SARL AU

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
DIVERS

شركة مولوع أشغال ش.ذ.م.م ش.و
شركة محدودة املسؤولية
رأسسالها : 10.000 درهم

مقرها االجتساعي : فيال االثرياء 12، 
زنقة تطوان 101 الرباط

حل الشركة
تعيين املصفي مقر التصفية

ديسس ر   26 بتاريخ  لقرار  طبقا 
أشغال  مولوع  شركاء  قرر   ،2018
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد ما يلي :
املصفي  تعيين  الشركة،  حل 
التصفية  مقر  مولوع  محسد  السيد 
 101 تطوان  زنقة   ،12 االثرياء  فيال 

الرباط.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
 3 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكسة 

يناير 2019، تحت رقم 98912.
112 P

STE DEVINTEGRATION
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 ،2022 16 أغسطس  يوم  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
بالخصائص  ذات مسؤولية محدودة 

التالية :
 STE  : التسسية 

.DEVINTEGRATION SARL
عسر  شارع   4(  : االجتساعي  املقر 
املكتب  اسساعيل  إقامة  العاص  ابن 

رقم 4 القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

الرسوم  انشاء   : الشركة  موضوع 
البيانيةـ تطوير شبكة االنترنيتـ التحول 
الطباعة،  الرقمي،  التسويق  الرقمي، 
االستشارات  التداول،  دعاية، 

الرقيسة.
.V والتحويل الرقمي

 100.000  : الشركة  رأسسال 
درهم.

التسيير : أسند الى السيدة فاطسة 
لبطاقة  الحاملة  العبا�سي  الزهراء 
 GB251926 رقم  الوطنية  التعريف 
الحاملة  قربال  سكينة  والسيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GB243315
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
تجاري  سجل   ،2022 أغسطس   22

رقم )6633.
113 P

 STE B.H.OIL SERVICE
SARL

تأسيس شركة
الهدف االجتساعي : مقاول االدارة 
وبيع  الفالحية  املواد  بيع  الزراعية، 
النقل  التشحين،  مع  الزيوت  وشراء 
ونقل  املستخدمين  ونقل  الخاص 

الغير  حساب  على  ونقل  البضاعة 

واللوجيستيك.

ابراهيم  زنقة   : االجتساعي  املقر 

 2 رقم  56 شقة  رقم  عسارة  الروداني 

املحيط الرباط.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

تعريفه  بطاقة  رقم  باحدو  وائل 

X416541، حصته 500.

تعريفه  بطاقة  رقم  باحدو  رشيد 

X42480، حصته 500.

ورشيد  باحدو  وائل   : التسيير 

باحدو.

التجارية  باملحكسة  التسجيل  رقم 

 ،2022 يونيو   28 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 3)1618.

114 P

STE 2HG INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : 115 زاوية موالي 

عبد العزيز وموالي عبد الحفيظ 

إقامة اسامة مكتب رقم ) القنيطرة

السجل التجاري رقم : 65143

اجتساع  محضر  الحكام  ووفقا 

الذي  االستثنائية  العامة  الجسعية 

2022، على  2 أغسطس  بتاريخ  عقد 

الساعة العاشرة تقرر ما يلي :

نقل املقر الرئي�سي.

النظام  على  مترابطة  تعديالت 

األسا�سي للشركة.

لالجراءات  بالنسبة  سلطة 

الشكلية.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

القنيطرة  في  االبتدائية  املحكسة 

تحت   ،2022 أغسطس   22 بتاريخ 

رقم 92341.

115 P

STE FERMEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : زاوية محسد 
الخامس وشارع محسد قري عسارة 
25 الدور الخامس إقامة السالم 

القنيطرة
تأسيس شركة

بسقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  2022، تم وضع  3 أغسطس 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 
ذات شريك الوحيد املسيزات التالية :

شركة  تسمى  الشركة   : التسسية 
مسؤولية  ذات  شركة   FERMEST

محدودة.
املوضوع : غرض الشركة : 

املزرعة،  ادارة  االفوكادو،  زراعة 
دراسة وتنفيذ النظام الري بالتنقيط.
االعسال  جسيع  وتصدير  استيراد 

املتنوعة.
العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 
التجارية، املالية، الصناعية، منقولة 
أو  مباشرة  واملرتبطة  منقولة  وغير 
املشار  باالغراض  مباشر  غير  بشكل 
أعاله وبامكانها تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.
محسد  زاوية   : االجتساعي  مقرها 
عسارة  قري  محسد  وشارع  الخامس 
السالم  إقامة  الخامس  الدور   25

القنيطرة.
في  محدودة  الشركة   : حياة  مدة 
99 سنة ابتداء من تقييدها بالسجل 

التجاري.
الشركة  رأسسال  حدد   : رأسسال 
مقسسة  درهم   100.000 مبلغ  في 
فئة  من  اجتساعية  حصة   1000 الى 
خالد  السيد  ملكية  في  درهم   100

الراشدي.
الوزاني  الكرديع  السيد   : التسيير 
الوطينة  التعريف  للبطاقة  الحامل 
مسير  تنصيبه  تم   ،G258(36 رقم 

للشركة لفترة غير محددة.
الحامل  حسزة  الكرديع  السيد 
 ،G(26624 رقم  الوطينة  للبطاقة 
غير  لفترة  للشركة  مسير  تنصيبه  تم 

محددة.
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التجاي  بالسجل  التقييد  تم 

للسحكسة االبتدائية بالقنيطرة في 18 

أغسطس 2022، تحت رقم 66325.

116 P

 STE COUCOU WALIDAT

BILADI
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : بقعة 46)1 

تجزئة الوفاء 1 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE COUCOU  : التسسية 

.WALIDAT BILADI SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 1(46 بقعة   : االجتساعي  املقر 

تجزئة الوفاء 1 القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

النقل  في  واملقاولة  املستخدمين  نقل 

املدر�سي.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 1000  .. خياطي  الهام  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

الهام  السيدة  الى  أسند   : التسيير 

خياطي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
أغسطس   22 بتاريخ   66335 رقم 

.2022

117 P

مكتب املرفق للسحاسبة

STE TAMAZIR AGRICOLE
SARL AU

السجل التجاري رقم : )82)2 
سيدي قاسم

قفل تصفية شركة
استثنائي  عام  جسع  بسقت�سى 
 8 بتاريخ  غير عادي مصحح االمضاء 
خنيشات  بجساعة   ،2022 أغسطس 
لشركة  الوحيد  الشريك  طرف  من 
 ،TAMAZIR AGRICOLE SARL AU
 2(82( رقم  التجاري  السجل  ذات 
قاسم  بسيدي  االبتدائية  باملحكسة 

املغرب.
مقرها االجتساعي : خنيشات املركز 
امللحة سيدي  خنيشات جرف  قيادة 

قاسم املغرب.
تم قفل تصفية هذه الشركة.

العربي  السيد  استقالة  قبول  تم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  ازناك 
الوطنية رقم JC99433، مصفي لهذه 

الشركة.
السجل  على  التشطيب  تم 
التجاري لهذه الشركة املذكورة اعاله.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة االبتدائية بسيدي 
 ،2022 أغسطس   22 بتاريخ  قاسم 

تحت رقم 2022/209.
للخالصة والبيان

املوفق حسيد

118 P

STE PROSMART TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : شقة رقم 
10 عسارة 2006 حدادة طابق 4 

القنيطرة
السجل التجاري رقم : 56869

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
تقرر   ،2022 أبريل   25 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  وتصفية  حل 
 100.000 رأسسالها  بسبلغ  محدودة، 
درهم وعنوان مقرها االجتساعي شقة 
رقم 10 عسارة 2006 حدادة طابق 4 
القنيطرة نتيجة عدم تحقيق الهدف.
وعين السيد أحسد فاضل عنوانه 

 20 رقم   6 سكتور  هكتار   24 تجزئة 

تسارة كسصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجسعية الختامية 

مقرها  في   2022 أبريل   25 بتاريخ 

االجتساعي شقة رقم 10 عسارة 2006 

حدادة طابق 4 القنبطرة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة

تحت   ،2022 أغسطس   23 بتاريخ 

رقم 3293.
اإليداع والبيان

119 P

 STE ACADEMY

 DEVNETMARK GLOBAL

PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : شارع املتنبي رقم 

26 مكتب رقم ) القنيطرة

السجل التجاري رقم : 59813

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

تقرر   ،2022 أبريل   25 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  وتصفية  حل 

 100.000 رأسسالها  بسبلغ  محدودة، 

االجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 ( رقم  مكتب   26 رقم  املتنبي  شارع 

القنيطرة.

لباخر  الدين  بدر  السيد  وعين 

)1 حي  رقم  البالي  فاس  زنقة  عنوانه 

الكفاح القرية سال كسصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجسعية الختامية 

مقرها   ،2022 أبريل   25 بتاريخ 

 26 رقم  املتنبي  شارع  االجتساعي 

مكتب رقم ) القنيطرة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

أغسطس   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

2022، تحت رقم 3263.
اإليداع والبيان

120 P

STE CREPES BABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : 1483 تجزئة 
الوفا 1 متجر القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE CREPES BABEL  : التسسية 

.SARL AU
تجزئة   1483  : االجتساعي  املقر 

الوفا 1 متجر القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : تاجر املعجنات 
أو الحلويات بالتقسيط.

مستغل مقهى أقل من 5 أشخاص.
محل للتغذية العامة.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتساعية  حصة   100 الى  مقسم 

بقيسة 100 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيد محسد  الى  أسند   : التسيير 
املجدوبي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 64099.
121 P

 STE CONFORT SCOLAIRE
BUS

SARL AU
تأسيس شركة

في  املحرر  ال  العقد  بسقت�سى 
أغسطس   24 بتاريخ  القنيطرة، 
القانون  على  االتفقا  تم   ،2022
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية :



16461 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

 STE CONFORT  : التسسية 
.SCOLAIRE BUS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض : النقل املدر�سي.
املركز االجتساعي : 48 شارع ابو بكر 
 2 ايسان، مكتب رقم  إقامة  الصديق 

القنيطرة.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسسة 

بقيسة 100 درهم للواحدة.
السنة االجتساعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسس ر من كل سنة.
القانوني  %االحتياطي   5  : االرباح 

والباقي بعد املداولة.
لتسيير  قانوينا  عين   : التسيير 
زكرياء   : محدودة  غير  وملدة  الشركة 

صبار
املحكسة  في  الشركة  تسجيل  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
أغسطس 2022، تحت رقم 66351.
122 P

 STE AGENCE POINT
VIRGULE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها : 100.000 درهم
مقرها االجتساعي : موطنة في إقامة 

24 26 زنقة اميرة اللة عائشة 
املكتب 19 القنيطرة

تأسيس شركة
 15 مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2022 أغسطس 
الخير صرام ذات الخصائص التالية :
بوان  أجونس  شركة   : التسسية 

فيركول.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
املقر االجتساعي : موطنة في إقامة 
24 26 زنقة اميرة اللة عائشة املكتب 

19 القنيطرة.
االدارية  االستشارات   : أهدافها 

ونقل االفراد.
املدة : 99 سنة.

إسساعيل  السيد   : املساهسة 
الشياظمي من جنسية مغربية مزداد 
البطاقة  رقم   ،1993/11/15 بتاريخ 
 PL8409(3 رقم  الوطنية  التعريف 

مساهم ب 50.000 درهم.
جنسية  من  ادجار  محسد  السيد 
بتاريخ 1984/11/27،  مغربية مزداد 
رقم  الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 
G901081 مساهم ب 50.000 درهم.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال   
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسم 

بقيسة 100 درهم موزعة كالتالي :
 .... الشياظمي  اسساعيل  السيد 

5000 حصة.
 500  ..... ادجار  محسد  السيد 

حصة.
السيد  يسيرها  الشركة   : التسيير 
البطاقة  رقم  الشياظمي  اسساعيل 

.PL8409(3 التعريف الوطنية رقم
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أغسطس 2022.
123 P

STE AZIZ TRAJET
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : شارع محسد 
الخامس رقم 226، زاوية زنقة 
املسجد رقم 1)1-169 رقم 5 

الطابق الثالث القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE AZIZI TRAJET  : التسسية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
محسد  شارع   : االجتساعي  املقر 
زنقة  زاوية   ،226 رقم  الخامس 
املسجد رقم 169-1)1 رقم 5 الطابق 

الثالث القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 
البضائع.

أو  املختلفة  االشغال  في  املقاولة 
البناء.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1000  .. فرحون  عزيز  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

عزيز  السيد  الى  أسند   : التسيير 
فرحون.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
أغسطس   23 بتاريخ   66343 رقم 

.2022
124 P

STE GLOBAL INVEST SBIH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

مقرها االجتساعي : 26 زاوية غاندي 
وأبو بكر الصديق إقامة االندلس 5 

مكتب رقم 1 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE GLOBAL INVEST : التسسية

.SBIH SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتساعي : 26 زاوية غاندي 
 5 االندلس  إقامة  الصديق  بكر  وأبو 

مكتب رقم 1 القنيطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

االدارة االستغالل الزراعي.
املقاولة في نقل البضائع.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتساعية  حصة   1000 الى  مقسم 
بقيسة 100 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.
 KHATTABI السيد   : التسيير 

.ABDESSALAM
الة  يناير  : من فاتح  املالية  السنة 

31 ديسس ر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 66319.
125 P

STE CUP 59
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها : 100.000 درهم
 D مقرها االجتساعي : 564 بلوك

املغرب العربي القنيطرة
تفويت حصص اجتساعية

وتعيين مسير جديد
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 ،CUP 59 SARL الغير العادي لشركة
شركة ذات املسوؤلية املحدودة تقرر 

ما يلي :
املصادقة على تفويت 500 حصة 
100 درهم للحصة  اجتساعية بقيسة 
لفائدة  بنزيان،  بدر  السيد  ملك  في 

السيدة صوفيا حنان أمغلر.
بنزيان  بدر  السيد  استقالة  قبول 
امغار  حنان  صوفيا  السيدة  وتعيين 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  بالقينطرة،  االبتدائية 

التجاري رقم 61319.
126 P

 STE ZENNOUN
MENUISERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها : 10.000 درهم

مقرها االجتساعي : )36 تجزئة 
الحدادة القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16462

 STE ZENNOUN  : التسسية 

.MENUISERIE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

تجزئة   36(  : االجتساعي  املقر 

الحدادة القنيطرة.

موضوع الشركة : نجار.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

الى 100 حصة اجتساعية بقيسة 100 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد زنون عبد الرحسان.
السيد زنون منصور

املدة : 99 سنة.
زنون  السيد  الى  أسند   : التسيير 

عبد الرحسان والسيد زنون منصور.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكسة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 
أغسطس   18 بتاريخ   ،66311 رقم 

.2022

127 P

 STE MINARET PALM
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

سجل تجاري رقم : 162269

الرباط

تست   ،2022 يونيو   16 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 

شركة   ،MINARET PALM SARL
رأسسالها  املسؤولية،  محدودة 

االجتساعي  مقرها  درهم،   100.000
 1 متجر   135 املرينيين  زنقة   12

حسان الرباط.

الزيدي  حنان  السيدة   : الشركاء 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
رقم BH568894، ب 500 حصة.

البلغيتي  رشيد  موالي  السيد   

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
رقم JE153523، ب 500 حصة.

النشاط التجاري : محلبة، مطعم 

ومسول الحفالت.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

الزيدي  فاطسة  للسيدة  محددة 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
.BH586006 رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  التجاري 

 ،2022 24 أغسطس  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 203)12.

128 P

POWER SECURITY
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسسالها 100.000 درهم

رقم 263 عسارة 14، التضامن ، 

أكادير

تأسيس
املؤرخ  األساس  القانون  بسقت�سى 

تم  باكادير,   2022 يوليوز   05 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

كسا  صفاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

يلي : 

 POWER «  : التسسية 

الشريك  ذات  ش.م.م    » SECURITY

الوحيد. 

الشركة  إن  االجتساعي :  الهدف 

تهدف أساسا و اختصارا إلى:

خدمات املراقبة و أمن السالمة ،
املقر االجتساعي : رقم 236، عسارة 

14، التضامن ، أكادير.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

درهم  ألف  )مائة  درهم   100000 في 

ألف  حصة(   1000 إلى  )مقسسة 

للواحدة  درهم   100 بقيسة  حصة) 

عثسان  شنيتي  السيد  حوزة  في  كلها 

الشريك الوحيد.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة : 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التسديد أو الفسخ املسبق.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 دجن ر من كل سنة. 

سرنان  السيد  عين  التسيير : 

غير  ملدة  دلك  و  للشركة  مسيرا  علي 

محدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 09/08/2022 

تحت رقم 323)11 .

129 P

 ZIOU DECO
تا ســـيـــــــس شركة

 املحد و د ة املسؤ لية
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

وضع  تم  بتارودانت   2022 يوليوز 

املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤلية ذات الخصا ئص التالية : 

 ZIOU DECO : شر كة  التسسية 

ش.م.م.

الهدف االجتساعي : أعسال االشهار 

و الديكور . 

ماي  فاتح  :شارع  االجتساعي  املقر 
تايسة  أوالد   34 رقم  الوحدة  زنقة 

تارودانت 

مبلغ  في  محدد   : الرأسسال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة 100 كسا يلي :

طارق زيو 1000 حصة.

املدة : تسعة وتسعون سنة.

 التسيير : ستسير الشركة من طرف

السيد طارق زيو ملدة غير محدودة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

االبتدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 2022 غشت   09 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 498.

130 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BROOKLYN CARS
بسقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،28/07/2022

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

كارس  بروكلين  شركة   : التسسية 

.STE BROOKLYN CARS
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق .   

مشليفن  شارع   : االجتساعي  املقر 
رقم 39 حي الخيام II اكادير.

ا ابتداء من تاريخ  99 سنة   : املدة 

التأسيس.
رأسسالها : 100.000 درهم

التسيير : للسيد ختم علي.

اإلمضاء : للسيد ختم علي

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ 17/08/2022 
السجل  رقم   ،11804( رقم  تحت 

التجاري 52513. 

131 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE NEUROMEDIC
األسا�سي  القانون  بسقت�سى 

تأسيس  تم   ، بتاريخ04/07/2022 

شركة محدودة املسؤولية. 

 :
ُ
 باملواصفات التالية

 STE التسسية : شركة نوروميديك

 NEUROMEDIC

توزيع  و  بيع  شراء،   : الهدف 

املنتوجات الشبه طبية . 
تسديد   1 رقم   : االجتساعي  املقر 

تليال محل رقم 4 تليال اكادير.

ا ابتداء من تاريخ  99 سنة   : املدة 

التأسيس.
رأسسالها : 100.000 درهم

املنصوري  طه  للسيد   : التسيير 

بشكل  بوعدي  فتيحة  والسيدة 

مشترك.

املنصوري  طه  للسيد   : اإلمضاء 

بشكل  بوعدي  فتيحة  والسيدة 

منفصل.
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باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ 19/08/2022 

السجل  رقم   ،118068 رقم  تحت 

التجاري )5253. 

132 P

شركة اوطو كلو 
شركة املسؤولية املحدودة 

رأس مالهــا 100000 درهــم

املقر االجتســاعي : مجسوعة مكاتب 

رقم 53 الطابق الرابع شارع املامونية 

حسن بنعساني 500 حي الداخلة 

أكادير

املؤرخ  العرفي  العقد  بسقت�سى 

قانون  وضـع  تـم   11/08/2022 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

التاليــة :

 االســـم : اوطو كلو ش م م.

 املوضـوع : 

بيع إكسسوارات السيارات 

غسل السيارات 

شراء وبيع و السيارات املستعسلة.

ابتداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري. 

رأس مال الشركـة 100.000 درهــم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسسة 

100 درهم للواحدة مسجلة كالتالي :

السيدة أسساء نبالوي 500 حصة.

خالد  بن  احسد  بن  خالد  السيد 

سحاقي 500 حصة.

الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

و  نبالوي  اسساء  السيدان  مـن طرف 

خالد بن احسد بن خالد سحاقي .

من  تبتــدئ   : االجتــساعيــة  السنــة 

دجنبــرمن   31 في  تنتهــي  و  ينــاير  فاتح 

كل سنــة. 

بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

اكادير  التجارية  باملحكســة  الضبط 

رقـم  تحت   18/08/2022 بتاريخ 

. 118055
بسثابة مقتطف و بيــان 

133 P

شركة كوليجا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها اإلجتساعي بدوار اكلي 
اكيدي تارودانت - 83000 تارودانت 

املغرب رقم التقييد في السجل 
 التجاري )892

بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2022/)0/)2 تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة 
متبوعة  الشركة  تسسية 
بسختصر  االقتضاء  عند 
STE COLIJA SARL  تسسيتها: 

-غرض الشركة بإيجاز : 
 TRAVAUX DIVERS
 OU CONSTRUCTIONS

((ENTREPRENEUR DE
 NEGOCIANT   
من  تأسست  التي  املدة 
. سنة   99  : الشركة   أجلها 
الشركة :  رأسسال  مبلغ 
كالتالي: مقسم  درهم،   100000 
حصة   500  : فنقال  ابراهيم  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة
 500 ادوسعدن:  ياسين  السيد   

حصة بقيسة 100 درهم للحصة
مسير الشركة:

 السيدة ياسين ادوسعدن عنوانه 
بدوار اكلي اكيدي تارودانت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

2022/08/17 رقم 508.
134 P

STE SRV GLOBAL
 »SARL A.U« شركة

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   01/08/2022
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسيزات التالية:
 STE SRV GLOBAL  : التسسية 

.SARL A.U

 : املقر االجتساعي 
 - الحسراء  شاعر  زنقة   24 الرقم 

طانطان.
 : الرأسسال 

على1000  مقسسة  100.000درهم   
حصة من فئة 100,00دراهم.

اشغال البناء  : الهدف 
 -  : الشركاء 

مزداد  مغربي،   ، صيكا  الفتاح  عبد 
بتاريخ 25/07/1989 لكصابي كلسيم 

JF45995 ب.ت.ورقم ،
 : السنة املالية  

 31 في  تنتهي  و  يناير  فاتح  تبتدئ من 
دجن ر من كل سنة

تسير   : التسيير 
الشركة حاليا من طرف:

مزداد  مغربي،  صيكا  الفتاح  عبد 
لكصابي   25/07/1989/ بتاريخ 
JF45995ملدة  ب.ت.ورقم   ، كلسيم 

غير محددة.
تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية  باملحكسة 
16/08/2022.تحت رقم 5)0)

135 P

 رابو كونسط
 » ش.م.م.ش.و

RABOCONST « SARL AU«
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   01/08/2022
ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :
 التسسية : »رابو كونسط«.

األشغال  في  مقاول   : الهدف 
املختلفة للبناء.

منعش عقاري.
مطور البنايات.

س  بلوك   261  : االجتساعي  املقر 
وفوق الكدية تيكوين اكادير.

املدة: 99 سنة.
درهم   100.000.00 الرأسسال 
1000 حصة اجتساعية  مقسسة على 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :
 السيد عصافيرعسر.

 التسيير: يتعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد عصافيرعسر ملدة غير محددة ، 

أما التوقيع فينسب له.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

تحت   17/08/2022 بتاريخ  باكادير 

رقم 118049، والسجل التجاري رقم 

5251(
 للخالصة و البيان

عن املسير

136 P

بلدنا ترانس 

تأسيس شركة
 28 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس  ثم   2022  /0(/

املسؤولية

 املحدودة وخاصياتها كالتالي :

التسسية: بلدنا ترانس 

بئرانزران  حي   : االجتساعي  املقر 

 194 رقم  الرئ�سي  الشارع   12 بلوك 

تكوين اكادير.

و  السلع  نقل   : االجتساعي  الهدف 

الضائع.

مبلغ  في  حدد  الشركة:  رأسسال 

 1000 على  مقسسة  درهم   100000

للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

لصالح : 

500 حصة  ارفاع محسد:  السيد   

50000.00 درهم 

 500 ميسون:  الحسن  السيد   

حصة 50000.00 درهم 

تسيير الشركة: يتم تسيير الشركة 

و  محسد  ارفاع  السيد  طرف  من 

السيد الحسن ميسون.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

يوم   11(656 رقم  تحت  باكادير 

 11/08/2022
 إمضاء

137 P
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STE COTE AGADIR TOURS 
 S.A.R.L 

اإلشهار القانوني
بتاريخ  منعقد  جسع  بسوجب  قرر 
ذات  شركة  تأسيس   08/08/2022

الخصائص التالية.
التسسية : لقد تم تسسية الشركة 
ذات  »شركة  تور  اكادير  كوت   «

املسؤولية املحدودة.
مقر: مقر الشركة الطابق 3 شقة 

رقم 9 امسرنات رقم )5 اكادير 
في  حدد  أموال:  رؤوس 
إلى  مقسومة  درهم   100.000.00
للواحد  100 درهم  من  1000 حصة 

وموزعة كالتالي. 
السيد الخرط أناس 510 حصة.

 السيد الخرط ياسين 490 حصة.
املجسوع: 1000 حصة 

املوضوع: من أهداف الشركة نقل 
السياحي 

الخرط  السيد  يعت ر  التسيير: 
أناس املسير لشركة ملدة غير محدودة. 
و السيد الخرط أناس املسؤل عن 
النشاط الشركة و اإلمضاء للعسليات 

البنكية لشركة . 
املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيسها 

حسب املحضر التأسي�سي 
اإليداع  تم  لقد  القانوني:  اإليداع 
التجارية  املحكسة  لدى  القانوني 
تحت   22/08/2022 بتاريخ  باكادير 
رقم 118080 , السجل التجاري رقم 

. 52551
138 P

مارين ماِصلز
تأسيس شركة مارين ماِصلز

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  وضع  تم   .13/08/2022
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحسل الخصائص التالية :
الـتـسـسـيـــــة : مارين ماِصلز

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة 

املوضوع: تربية األحياء املائية 
املقر االجتساعي : بلوك ف-13 رقم 

-134 الداخلة – أكادير .

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
يوم تأسيسها .

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
درهم   2500  , للحصة  درهم   100
درهم   2500 السرود,  زكرياء  للسيد 
 2500 السرود,  اإلاله  عبد  للسيد 
 2500 درهم للسيد هشام السرود و 

درهم للسيدة ميسونة السرود .
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد زكرياء السرود 
زكرياء  للسيد  اإلمضاء  صالحيات 

السرود
السنة االجتساعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجن ر
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يوم  بأكادير  التجارية  املحكسة 

22/08/2022 تحت رقم 6)1180
139 P

SOCIETE NIA TOUCH 
sarl a.u 

شــــركة نية توش ش.م.م
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتساعي: دوار البيضة احسر 
الكاللشة تارودانت

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
19 أبريل 2021م، تم إحداث القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي:
 STE ش.م.م  توش  نية  التسسية: 

NIA TOUCH SARL A.U
البيضة  دوار  االجتساعي:  املقر 

احسر الكاللشة تارودانت
التعبئة   : االجتساعي  الهدف 
 CONDITIONNEMENT ETوالتغلي

.EMBALLAGE
في:  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يسلكها كل من:
السيدة نعسة عائشة 1000 حصة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 دجن ر

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
التأسي�سي  العام  الجسع  يسثل  الذي 
 ، 2021م  أبريل   19 بتاريخ  املؤرخ 

تقرر ما يلي:
نعسة  السيدة  عينت  التسيير: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  ؛  عائشة 
للشركة  مسيرة  )JC50(1؛  رقم 
توش  نية  لشركة  محدودة.  غير  ملدة 

ش.م.م. 
نعسة  السيدة  البنكي:  اإلمضاء 

عائشة .
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية  املحكسة 
 -  356 رقم:  تحت  15/03/2022م 

السجل التجاري: 8549.
140 P

STE ANIR TRANSFERT
 SARL AU 

تأسيس شركة د ا ت الشريك 
الوحيد 

بسوجب عقد قرار الشريك الواحد 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ، بأكادير 
ذات  املسؤولية  املحدودة  للشركة 

الخصائص التالية: 
 STE ANIR  : التسسية 

TRANSFERT SARL AU
الهدف : وكيل في تحويل األموال

 N°14  : االجتساعي  املقر 
 RESIDENCE ALKHAWAREZMI

.TILILA AGADIR
الرأسسال: محدد في مبلغ 100000 
درهم مقسم إلى 1000 حصة كلها في 

ملك شاشة أنير. 
املدة: تسعة وتسعون سنة. 

التسيير: ستسير الشركة من طرف 
الشريك الوحيد السيد شاشة أنير

ملدة غير محدود ة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ 22 غشت 2022 تحت 

رقم 118092
141 P

STE AFRICA BROWN 
ش م م 

تأسيس الشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
الشركة  تأسيس  تم   15/08/2022

ذات املسيزات التالية :
 STE AFRICA BROWN  ش.م.م 

التسسية اإلجتساعية : 
و  ال ن  تجارة   : اإلجتساعي  الهدف 

معدات املقاهي
املقر اإلجتساعي : رقم 82، حي اكيو 

دراركة اكادير
 100.  000  : اإلجتساعي  الرأسسال 
درهم مجزأة الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة 
التسيير : تم تعين السيد اميروش 
ملدة  للشركة  كسسير  الرحيم  عبد 

غيرمحدودة .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة   

التأسيس النهائي
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 دجن ر من كل سنة ماعدا السنة 
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكسة  الضبط  كتابة 
 2022 أغسطس   22 بــتاريخ  اكادير 

تحت رقم 118081. 
142 P

»FAIRAMINE « شركة
 ش.م.م 

تأ سيس شركة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  تبعا 
شركة  تأسيس  تقرر   14/07/2202

ذات املسيزات التالية
 : االجتساعية   التسسية 
ذات  شركة   »FAIRAMINE«

املسؤولية املحدودة .
الهدف االجتساعي: 

أشغال البناء املختلفة.
التجارة بسختلف أنواعها

العسليات  جسيع  عامة  بصفة  و 
التجارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر باألهداف املذكورة أعاله.
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 ( رقم  غرفة   : االجتساعي  املقر 
عسارة رقم )2 زنقة عقبة بن نافع حي 

ولي العهد إنزكان. 

 40000  : االجتساعي  الرأسسال 

درهم مقسسة إلى 400 حصة من فئة 

موزعة  الواحدة,  للحصة  درهم   100

كالتالي :

السيد أمين عبدهللا 200حصة.

السيد أمين حسيد 200 حصة.

أمين  السيد  عين   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كسسير  عبدهللا 

غير محدودة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

من  تبتدئ   : االجتساعية  السنة 

31 دجن ر من  في  تنتهي  و  يناير  فاتح 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

اإلبتدائية  باملحكسة  الضبط  كتابة 

تحت   12/8/2022 بتاريخ  بإنزكان 
رقم 1560 .

143 P

 INSTITUT DU SUD DES 

FORMATIONS PRIVES
ش.م.م م.و

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2022/08/08

ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم 

وحيد خصائصها كالتالي :

التكوين   : االجتساعي  الهدف 

املستسر

الطابق  شقة   : االجتساعي  املقر 
حي  املعدر  زنقة   48 عسارة  االول 

السالم اكادير.

الرأسسال : 30.000 درهم.

التسيير: يعهد بتسيير الشركة ملدة 

غير محددة للسيد الطيب بوسيك

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

رقم  تحت   18/08/2022 في  بأكادير 

 118060

144 P

SOCIETE DOKAN 

IMPORT & EXPORT
ش.م.م م.و

بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2022/07/15

ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم 

وحيد خصائصها كالتالي :

و  :استراد  االجتساعي  الهدف 

تصدير 

 املقر االجتساعي : توطين : مكتب 53

بونعساني  شارع  املأمونية   4 الطابق 

حي الداخلة اكادير.

الرأسسال 0000 5درهم

التسيير: يعهد بتسيير الشركة ملدة 

غير محددة للسيد الشالني مصطفى

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

رقم  تحت   18/08/2022 في  بأكادير 

 118062

145 P

 JME PRODUCTION
SARL

تأسيس شركة 
عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 

بأكادير،   2022 11غشت  في  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات املواصفات التالية:

JME PRODUCTION :التسسية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة

الفعاليات  وكالة  املوضوع: 

وسياحة األعسال.

مدة الصالحية: 99 سنة.

رقم  مكتب  االجتساعي:  املقر 

إقامة خليج   8 4 عسارة  الطابق   842

النخيل فونتي - أكادير
في  حدد  االجتساعي:  املال  رأس 

 1.000 على  موزع  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة وموزعة على الشكل التالي:
أناتول  إريك  جوليان  السيد 

برونويل 1.000 حصة

إدموند  روجر  مشيل  السيد 
برونويل 1.000 حصة 

انجوليان  السيد  عين  التسيير: 
روجر  ومشيل  برونويل  أناتول  إريك 
إدموند برونويل مسيران للشركة ملدة 

غير محددة.
من  تبتدئ  االجتساعية:  السنة 
فاتح يناير الى 31 دجن ر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير،  التجارية  باملحكسة  الضبط 
الرقم  تحت   2022 22 غشت  بتاريخ 

 .1180(9
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شــركة ديماك ش.م.م. ش.و
 .SOCIETE DEMAK 

sarl au
رأس مالها 100.000 درهم

بلو ك 6 زنقة 11 رقم 2 حي أسايس 
تيكوين أكادير

 **إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة**

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
إحداث  تم  م،   2022 غشت   18
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:
 STE ديساك  شــركة   : التسسية 

 DEMAK
املقر اإلجتساعي: بلو ك 6 زنقة 11 

رقم 2 حي أسايس تيكوين أكادير.
اإلشهار  اإلجتساعي:  الهدف 
 PUBLICITE ET الرقمي.  والتسويق 

MARKETING DIGITAL
في:  حدد  الشركة  مال  رأس 
ألف  إلى  مقسسة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يسلكها كل من:
السيد قصو عبد الرحسان 1000 

حصة.
عبد  قصو  السيد  عين  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الرحسان 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجن ر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكسة 
 118093 22-08-2022 م تحت رقم 

- السجل التجاري: 1)525.
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 FRESCURA Y PASSION
SARL 

اإلشهار القانوني
بسقت�سى القرار من طرف الشريك 
 FRESCURA Y للشركة  الوحيد 
رأسسالها   -PASSION - SARL -A.U
االجتساعي  باملقر  املنعقد   100000
قرر  20/07/2022 بتاريخ   للشركة 

ما يلي :
مقر الشركة: حي اسايس بلوك 03 

ساحة 01 رقم 06 تيكوين أكادير.
 :100.000,00  رأس املال حدد في 
من  1000 حصة  إلى  مقسومة  درهم 
وموزعة  الواحدة  100درهم  فئة 

كتالي :
 رشيد نيني 1000 حصة 

 1 الشركة:  أهداف  من  املوضوع: 
– محطة تعبئة الفواكه والخضروات 

امل ردة.
أن  العام  الجسع  قرر  التسيير: 
 FRESCURA Y PASSION - شركة 
السيد رشيد  SARL -A.U- سيسيرها 

نيني ملدة غير محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
لدى املحكسة التجارية بأكادير بتاريخ 
 118090 رقم  تحت   22/08/2022

السجل التجاري رقم 52565.
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 STE EXPEDITION
 PREMIERE

SARL AU
إعـــالن قانــوني

بسقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
تأسيس  تم  انزكان   10/08/2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  تحسل  الوحيد  الشريك 

التالية :



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16466

 STE EXPEDITION التسسية: 
 PREMIERE SARL AU

الكائن  محل   : االجتساعي  املقر 
بشارع الجوالن الرقم 33 انزكان . 

 رأس املال : 100.000 درهم
 املدة : 99 سنة 

هشام  موالي  السيد   : املسير   
 JB313962 فاضل وطنيته رقم

النشاط : - نقل البضائع لألخرين .
تم اإليداع القانوني لدي املحكسة 
 22/08/2022 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1616.
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 CENTRE DE FORMATION 
GERANIUM PRIVE

ش.م.م
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   2202/07/19
تأسيس  تم  باكادير   2022/07/20
 CENTRE DE FORMATION شركة 

GERNIUM PRIVE ش.م.م. 
هدفها :

واللغات  املنهي  التكوين 
واملعلوميات و التحضير لالمتحانات.

التكوين املنهي املستسر
 - العنوان التجاري :رقم 4)1/س 

بئر انزران تيكوين اكادير.
موزعة   100000.00 رأسسالها   
إلى1000 حصة قيسة كل حصة 100 
اآلتي:  الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيدةعائشة نور: 500 حصة
السيد اناس جحى : 500 حصة

نور  عائشة  السيدة  تعيين  تم 
ملدة  للشركة  كسسيران  جحى  واناس 

غير محدودة. 
عائشة  السيدة  توقيع  اعتساد  تم 

نور واناس جحى
في جسيع العقود والوثائق اإلدارية. 
املدة : مدة عسر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليضاحي  التجاري  السجل 

رقم52543.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  اكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 2)1180.   
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 STE TIKATOKOM
 SARL 

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى   
القانون  وضع  تم   28/07/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة تحسل الخصائص التالية :

 : الـتـسـسيـــــــــــــــة 
 TIKATOKOM SARL

املسؤولية  ذات  :الشركة  الشكل 
املحدودة.

 / واإلصالح  الصيانة   : الـسـوضـــــوع 
تجارة / استيراد و تصدير.

الـسـقر االجـتـساعــي : زنقة االمارات 
شارع محسد الخامس أوالد تايسة.

: 99 سنة.  مــــــدة الشركــــــة 
: مئة الف درهم  رأسســـال الشركـــة 
و  الحسداني  مروان   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

محسد البعداني و عبد العالي الحلو.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكسة  الضبط  كتابة 
بتاريخ:   514 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  سجلها  رقم   18/08/2022

هو : 8929 .
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 CASH INDOUZAL 
TATAOUT

 شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقرها االجتساعي سوق 

سبت تاتاوت جساعة سبت تاتاوت 
قيادة املكرت اغرم تارودانت.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم  يوليوز2022   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CASHتسسيتها بسختصر  االقتضاء 

INDOUZAL TATAOUT
غرض الشركة بإيجاز

وسيط تجاري.
سوق  االجتساعي  املقر  عنوان 
تاتاوت  سبت  جساعة  تاتاوت  سبت 

قيادة املكرت اغرم تارودانت.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة 10.000.00 

درهم، مقسم كالتالي :
50 حصة  العز:  أبو  السيدمحسد 

بقيسة 100 درهم للحصة.
 50 العز:  أبو  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  العز  أبو  محسد  السيد 

:بلجيكا.
 : عنوانه  العز  أبو  السيدعبد هللا 

بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 : عنوانه  العز  أبو  محسد  السيد 

بلجيكا.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

غشت2022 تحت رقم 519 .
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 STE DISCARRAUX
 SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
درهم 100000 رأسسالها : 

املقر االجتساعي رقم 51 بلوك أوه حي 
الزيتون تيكوين أكادير

التأسيس
بسقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 
ب 08 يوليوز 2022 تم تأسيس شركة 
محدودة املسؤولية صفاتها كسا يلي : 

 STE DISCARRAUX التسسية: 
 SARL

جسيع  بيع   : اإلجتساعي  الهدف   
الترصيص؛  بالبناء؛  املتعلقة  مواد 

الصباغة؛ الكهرباء.

 MARCHAND DE TOUS  

 PRODUITS DE CARRELAGE,

SANITAIRES EN DETAIL

الشركة  رأسسال  حدد  الرأسسال: 

 في 100.000 درهم )مئة إلف درهم (

حصة  ألف   1000 إلى  مقسسة   

بقيسة 100 درهم للواحدة خصصت 

 : السيد  الوحيد  للشريك  بكاملها 

حسن أقشتابو. 

أقشتابو  حسن  السيد   : التسيير 

كسسير للشركة ودلك ملدة غير محددة

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة 

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

 23 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

غشت2022 .

تحت رقم 118103 ، تم التسجيل 

بالسجل التجاري تحت رقم 9)525.

153 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE BOUTGARA DIVERS

 SARL AU
CONSTITUTION DE SOCIETE

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناء   -I

القوانين  وضع  تم   2022 يونيو   28

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات   BOUTGARA DIVERS

الخصائص التالية  : 

الهدف  : هدف الشركة في املغرب 

كسا في الخارج هو :

البناء.

أعسال مختلفة.

2 - املقر االجتساعي : حي تكنى زنقة 

مراكش رقم 4)1 كلسيم.

3 - املدة  : 99 سنة.

4 - الرأسسال  : حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتساعية بقيسة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب السيدة   : 

حصة   1000 مروة  بوتكرة 

اجتساعية.
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5 - التسيير  : تسير الشركة وملدة 
السيدة  طرف  من  محدودة  غير 

بوتكرة مروة.
السجل  في  التسجيل  تم   -II
بكلسيم  االبتدائية  باملحكسة  التجاري 
بتاريخ 15 أغسطس 2022 تحت رقم 

 .4291
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FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT N° 06 IMM BELLADIM BLOC 08 N°

212 AZROU AIT MELLOUL

TEL  : 0640109989

STE BOHA IMMO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بايت  مؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
تم   2022 أغسطس   05 بتاريخ  ملول 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تكسن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مسيزاتها فيسا يلي  :  
STE BOHA IMMO  :  التسسية 

.S.A.R.l
الشركة  غرض  يكسن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أخرى  دولة  أي  وفي  املغرب  في  الغير 

M فيسا يلي
- وسيط عقاري.

مقر الشركة : بلوك )0 رقم 95 حي 
اسايس ازرو ايت ملول.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسسال  يبلغ   : الشركة  رأسسال   -
 100.000 درهم  الف  مائة  الشركة 
مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 
100 درهم كقيسة للحصة الواحدة، 
كليا  القيسة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء اآلتية : 
 500 مصطفى  بوروابع  السيد 

حصة.
السيد الهفاني توفيق 500 حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسس ر. 
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بوروابع مصطفى ملدة غير محدودة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   

بانزكان  االيتدائية  باملحكسة  الضبط 

بتاريخ 19 أغسطس 2022 تحت عدد 

.160(
للخالصة والبيان

املسير

155 P

AVOGADIR CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

رأسسالها 5.000 درهم

 رقم 09، عسارة )1، شارع مسعود 

الوفقاوي، حي السالم - اكادير 

تأسيس
املؤرخ  األساس  القانون  بسقت�سى 

تم  باكادير،   2022 يوليو   22 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها كسا يلي  : 

كونسيلتينك  أفوكادير   : التسسية 

 AVOGADIR CONSULTING

S.A.R.L ش.م.م.

الهدف  : 

مجال  في  االستشارة  خدمات 

التسيير واألعسال واملوارد البشرية.

املقر االجتساعي  : رقم 09، عسارة 

)1، حي السالم - اكادير.

الرأسسال  : 5.000 درهم )خسسة 

االف درهم( مقسسة إلى 1000 حصة 

)ألف حصة( بقيسة 5 دراهم للواحدة 

موزعة على الشركاء كسا يلي  : 

السيد واراس رشيد 900 حصة.

السيد زروالي عساد 100 حصة.

تاريخ  ابتداءا من  99 سنة   : املدة  

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التسديد أو الفسخ املسبق.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسس ر من كل سنة. 

التسيير  : عين السيد زروالي عساد 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 23 أغسطس 

2022 تحت رقم 118104.

156 P

 SOMAMEVTSCO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتساعي رقم 26 مكرر 
عسارة )2 إقامة إسالن الحي 

املحسدي أكادير
تأســـيــس

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى   )I
أسست  بأكادير   2022 أغسطس   4
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريكين. 
شركة   : التسسية 
استغالل  بهدف   SOMAMEVTSCO

املجال الفالحي. 
مكرر   26 رقم   : االجتساعي  املقر 
عسارة )2 إقامة إسالن الحي املحسدي 

أكادير. 
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس. 
100.000 درهم موزع   : الرأسسال 
على 1000 حصة بسقدار 100 درهم 

للحصة موزعة كالتالي : 
عبد  كريم  للسيد  حصة   500
املجيد و500 حصة للسيد الضريس 

محسد أمين. 
التسيير : تم تعيين السيدين كريم 
أمين  محسد  والضريس  املجيد  عبد 
مسيرين للشركة واللذين قبال املهسة 

ملدة غير محددة.
بالسجل  مسجلة  الشركة   )II
باكادير  التجارية  للسحكسة  التجاري 
 23 بتاريخ   525(( رقم  تحت 
أغسطس 2022 وتم اإليداع القانوني 
 118102 رقم  تحت  املحكسة  بنفس 

بنفس التاريخ.
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AGENCE MARIMENA
تـأسـيـس شــركة

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  وضع  تم   2022 أغسطس 
 التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد تحسل الخصائص

التالية : 
 AGENCE  : الـتـسـسيـــــــــــــــة 

.MARIMENA
املسؤولية ذات  شركة   :  الشكل  

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الـسـوضـــــوع :  
خدمات مختلفة. 

الوساطة في الزواج. 
خادمات البيوت.

العسليات  جسيع  عامة  وبصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
زرايب  شارع   : االجـتـساعــي  الـسـقر 

دار بوبكر دراركة أكادير. 
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 
 100.000  : الشركـــة  رأسســـال 
من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 
على  موزعة  للحصة  درهم   100 فئة 

النحو التالي : 
1 - السيــدة يامنة الياقوتي 1000 

حصة.
األربـــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 
آو  يوزع  سواء  الشركاء  تقرير  حسب 

ينقل.
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيــدة يامنة الياقوتي. 
فاتح  من   : االجتسـاعيـة  -السنـــة 

يناير إلى 31 ديسس ر
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 22 يـوم  باكادير  التجارية  املحكسة 
 1180(( 2022 تحت رقم  أغسطس 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
باكادير تحت  التجارية  لدى املحكسة 

رقم )5254.
للخالصة البيان

املسيــــــــر

158 P

 SOCIETE KARAM
LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 للشريك الوحيد

رأسسالها 100.000 درهم
مكتب رقم 1 ملك فنجي دوار 

اغروض جساعة انشادن اشتوكة 
ايت باها إنزكان
س.ت 41)26

بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :
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 SOCIETE KARAM  : التسسية 
.LOGISTIQUE SARL AU

الهدف :
النقل الوطني والدولي.

والجوي  والبحري  ال ري  النقل 
األشياء،  لجسيع  والدولي  والوطني 
القابلة  البضائع،  أو  املواد  وجسيع 

للتلف أو غير القابلة للتلف.
على  التوقيع  في  وشريك  وسيط 

النقل الوطني والدولي.
تأجير وتشغيل ثالجات لنقل كافة 

املنتجات وجسيع البضائع.
مواقف  جسيع  وتشغيل  إنشاء 
ومواقف  االستراحات  أو  السيارات 

الشاحنات وجسيع أنواع املركبات.
شراء وبيع وتأجير جسيع املركبات 
الشاحنات  مثل  املحركات  ذات 
أعم  وبشكل  غيرها  أو  والحافالت 
بنقل  املتعلقة  النقل  وسائل  جسيع 

البضائع.
جسيع  وعبور  وتصدير  استيراد 
وسائل  بكافة  املنتجات  أو  البضائع 

النقل.
الوساطة  تسثيل  عسليات  جسيع 
والتأجير  واملناولة  الشحن  وعسولة 
والجر بشكل عام والشحن والخدمات
بكافة  والدولية  الوطنية  التجارة 
وتجارة  وتسويق  وبيع  أشكالها وشراء 
لجسيع  وتجزئة  جسلة  وشبه  جسلة 

املنتجات.
وتسويق  وبيع  وشراء  استيراد 
الالزمة  واملواد  األصناف  جسيع 
ومعالجتها  املنتجات  جسيع  لزراعة 

وتعبئتها وتجهيزها.
تخزين جسيع املنتجات.

أي  في  حصة  على  االستحواذ 
شركة أو شركة ذات غرض مشابه أو 

مرتبط.
املقر االجتساعي مكتب رقم 1 ملك 
انشادن  جساعة  اغروض  دوار  فنجي 

اشتوكة ايت باها.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة 
درهم   100.000  : الرأسسال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

من  تبتدئ   : االجتساعية  السنة 
1ينايرإلى 31 ديسس رمن كل سنة

بسقت�سى الفصل 15 من القانون 
كسسير  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

للشركة ملدة غير محدودة : 
السيد املصطفى كرم.

والتقيد  القانوني  اإليداع  تم 
 بالسجل التجاري باملحكسة االبتدائية

 2022 أغسطس   23 يوم  إلنزكان 
تحت عدد 1624و41)26.

159 P

شركة ال- أ- دو اش اموبيليي / 
ش.م.م 

برأسسال قدره : 100.000.00 درهم
 حي ال رهي�سي مركز خسيس ايت 

اعسيرة اشتوكة ايت باها 
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 15 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
املصادقة  تست   ،2022 أغسطس 

باإلجساع على املقترحات اآلتية : 
 - حل الشركة. 

بوزيد  ايت  حسيد  السيد  تعيين   -
مصفيا للشركة.
- صالحيات. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بانزكان بتاريخ 19 أغسطس
2022 تحت عدد رقم 2022/1606.

مقتطف قصد االشهار

160 P

 SOCIETE PARAPHARMACIE
ROUDANA SARL AU

 املقر االجتساعي : تجزئة بوكاري رقم 
05 شارع محسد الخامس ازرو ايت 

ملول
 09 بتاريخ  مداوالتها  اثر  على 
الجسعية  قررت   2022 أغسطس 
شركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 
 PARAPHARMACIE ROUDANA
تجزئة   : االجتساعي  SARL AU مقرها 
بوكاري رقم 05 شارع محسد الخامس 
بالسجل  واملسجلة  ملول  ايت  ازرو 
انزكان  االبتدائية  باملحكسة  التجاري 

تحت رقم 22115 مايلي :

ابتداء  مبكرة  بصفة  الشركة  حل 
من 9 أغسطس 2022.

في شخص  الشركة  تعيين مصفي 
سارة مسكا.

جعل تجزئة بوكاري رقم 05 شارع 
محسد الخامس ازرو ايت ملول مقر 

للسراسلة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بإنزكان  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 
بتاريخ 23 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1623
161 P

 MARAGHIM IMPORT
EXPORT

املحرر  العرفي  العقد  بسقت�سى   
 2022 أغسطس  فاتح  بتاريخ 
 MARAGHIM شركة  شركاء  قرر 
ذات  شركة   IMPORT EXPORT
رأسسالها  محدودة  مسؤولية 
100.000 درهم والكائن مقرها : رقم 
49 مسر 1 مجسع ايريزي حي السعادة 

ايت ملول ما يلي : 
 التصفية النهائية للشركة.

غلق عسليات التصفية.
حسن  السيد  املصفي  ذمة  إبراء 

بنسكسال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بانزكان  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 
بتاريخ 23 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1618
162 P

 STE NOUR DE LANGUES ET
 FORMATIONS CONTINUES

PRIVE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود ذات 

شريك وحيد 
رأسسالها 100.000 درهم

املقر االجتساعي : رقم 825 الحي 
املحسدي اكادير
تصفية الشركة 

العام  الجسع  مداولة  بسقت�سى 
أغسطس   8 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   2022

 STE NOUR DE LANGUES ET
 FORMATIONS CONTINUES
 825 رقم  مقرها   PRIVE SARLAU

الحي املحسدي اكادير، ما يلي : 
تصفية الشركة. 

تعيين املصفي. 
 اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط
التجارية ألكادير تحت  لدى املحكسة 
أغسطس   1( بتاريخ   118045 رقم 

.2022
من اجل النسخة والبيان عن املسيرة : 

االنسة اوحسين حنان 

163 P

 NEWCOM AND شركة
EVENTS MARKETING

عند تجزئة رقم 43) زنقة رقم 813 
شقة رقم 1 الطابق االول

 حي املسيرة اكادير
 تـــصفية 

بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
املوافقة  تم   ،2022 يوليو   25 بتاريخ  

على ما يلي : 
تصفية ووقف نشاط الشركة.

ايت  حفيظة  السيدة  تعيين 
الدااحسد مصفية قانونية للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
الرئي�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ  15 أغسطس 

2022 تحت رقم 118028.
164 P

 STE PLANETE D’OR
SARLAU

شركةذاتسسؤوليةمحدودة
رأسسالها : 10.000 درهــم

مقرها االجتساعي : مكتب )4 الطابق 
األول مركب االمل عسارة 2 شارع 

الحسن الثاني اكادير
س.ت : 21221

بسقت�سى محضر قرارات املساهم 
أغسطس   8 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022 تقررمايلي : 
املوافقة على تقرير املصفى.

منح ابراء ذمة املصفى. 
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املوافقة على حساب التصفية. 
النهائي  االغالق  على  املصادقة 

للتصفية.
التشطيب من السجل التجاري.

 اإليداع القانوني باملحكسة التجارية
 2022 أغسطس   22 بتاريخ  بأكادير 

تحت رقم )304.
165 P

 STE PLANETE
CONCESSIONSARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد
رأسسالها : 100.000 درهــم

مقرها االجتساعي : مكتب )4 الطابق 
األول مركب االمل عسارة 2 شارع 

الحسن الثاني اكادير
س.ت : 35325

بسقت�سى محضر قرارات الشريك 
أغسطس   8 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022 تقررمايلي : 
املوافقة على تقرير املصفى.

منح ابراء ذمة املصفى.
املوافقة على حساب التصفية. 

النهائي  االغالق  على  املصادقة 
للتصفية.

التشطيب من السجل التجاري.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ 22 أغسطس 

2022 تحت رقم3048.
166 P

STE D’ELECTRICITE SLIMA
املحرر  العرفي  العقد  بسقت�سى 
الشريك  قرر   2022 يوليو   20 بتاريخ 
 STE D’ELECTRICITE الوحيد لشركة
ذات  شركة   SLIMA SARL AU
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
والكائن  درهم   100.000 رأسسالها 
 206 رقم  ا  بلوك   : االجتساعي  مقرها 

حي املسيرة دراركة اكادير.
من  وذلك  للشركة  املبكر  الحل   

تاريخه وبالتالي تصفيتها وديا.
عبد  كوكة  السيد  تعيين  تم  كسا 

الصسد مصفي للشركة.

 حدد مقر التصفية بالعنوان التالي :

دراركة  املسيرة  حي   206 رقم  ا  بلوك 

ترسل  العنوان  هذا  وإلى  اكادير 

املتعلقة  والكتابات  الوثائق  جسيع 

بالتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   

باكادير  التجارية  باملحكسة  الضبط 

بتاريخ )1 أغسطس 2022 تحت رقم 

.118043

167 P

GOLDEN NATURE SARLAU
رأسسالها 100.000 درهم

حي ايت القا�سي بلوك ) رقم 1) 

تيكوين، اكادير

 RC°43083

ICE°0024(63(50000(2

تصفية الشركة
بسقت�سى محضر الجسع العام غير 

أغسطس   18 بتاريخ  مؤرخ  العادي 

2022  قرر فيه ما يلي : 

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

ماتياس  كاغبون  السيد  تعيين 
بدون  للشركة  كسصفي  رودولفو 

مقابل.

 (8 رقم  التصفية  مقر  تحديد 

الحي  تارودانت  شارع   43 تجزئة 

املحسدي، اكادير

الضبط  مكتبة  لدى  اإليداع  تم 

 23 يوم  ألكادير  التجارية  باملحكسة 

أغسطس 2022 تحت رقم )11809.

168 P

 SMCF COMPANY-SARL
متجر رقم C 8 حي الفرح 8 أكادير

حل مبكر للشركة
الصادر  اجتساع  محضر  بسوجب 

شركة  في  املساهسين  مجسوعة  عن 

 25 في  الصادر   SMCF COMPANY

يوليو 2022 تقرر ما يلي :

وتعيين  للشركة  املبكر  الحل 

جسيع  التخاذ  بيدون  يوسف  السيد 

الشركة  بتصفية  املتعلقة  الترتيبات 

والشطب من السجل التجاري. 

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

التجارية بأكادير بتاريخ 19 أغسطس 

2022 تحت رقم 1)1180.

169 P

 SERVICIO CONSULTA SARL

AU
بسقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

2022 بالدار البيضاء قررت  2 يونيو 

الجسعية العامة االستثنائية لشر كة 

 SERVICIO CONSULTA SARL AU

مايلي  : 

الحل املبكر للشركة.

ستيتو  السيد   : املصفي   تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  سعد 

.BB84318

رمال  زنقة   :  3 التصفية   مقر 

 2 رقم  شقة  األول  الطابق  جورج 

وادي مزهر الدار البيضاء.

 تم اإليداع القانوني لدي املحكسة 

التجارية في 6 يوليو 2022 تحت رقم 

.830499

170 P

 ALADDIN LEADS

MARKETING شركة
عند تجزئة رقم 43) زنقة رقم 813 

شقة رقم 1 الطابق االول حي املسيرة 

أكادير

 تـــصفية 
بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 

املوافقة  تم   ،2022 يونيو   2 بتاريخ  

على ما يلي : 

تصفية ووقف نشاط الشركة.

مصفي  ابغاو  علي  السيد  تعيين 

قانوني للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ  15 أغسطس 

2022 تحت رقم )11802.

171 P

STE ACH CONCESSION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد

رأسسالها : 100.000 درهــم

مقرها االجتساعي : مكتب )4 الطابق 

األول مركب االمل عسارة 2 شارع 

الحسن الثاني اكادير

س.ت : 35309

بسقت�سى محضر قرارات املساهم 

أغسطس   8 بتاريخ  املنعقد  الوحيد 

2022 تقرر مايلي : 

املوافقة على تقرير املصفى.

منح ابراء ذمة املصفى.

املوافقة على حساب التصفية. 

النهائي  االغالق  على  املصادقة 

للتصفية.

التشطيب من السجل التجاري.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير بتاريخ 22 أغسطس 

2022 تحت رقم 3046.

172 P

املكتب العام للحسابات واالستشارات

الهاتف  : 05 25 13 98 09

 شركة استسباغ غاز
  SOCIETE  ISTISBAGH GAZ

 شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها 1.663.400 درهم

رقم B ))6 املنطقة الصناعية

أيت ملول أكادير 

1 - إن الجسع العام املنعقد بتاريخ 

)2 يونيو 2022 قرر ما يلي : 

سعيدة  املتوفية  أسهم  انتقال 

فريدة.

بيع األسهم. 

باإلجراءات  القيام  صالحية 

القانونية.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بانزكان  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

بتاريخ 19 أغسطس 2022 تحت عدد 

.1608

173 P
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 MOROCCAN NATURAL
SOURCING

املحرر  العرفي  العقد  على  بناء   -
2022 واملسجل  11 أغسطس  بتاريخ 

بانزكان بتاريخ 15 أغسطس 2022. 
 MOROCCAN قرر شركاء شركة 
 -NATURAL SOURCING –SARL
رأسسالها  محدودة  مسؤولية  ذات 
االجتساعي  مقرها  100.000درهم 
 14 رقم   1902 زنقة  اكركاو  تجزئة 

الدشيرة الجهادية انزكان مايلي : 
االجتساعية،  الحصص  تفويت   -

توزيع الحصص على الشكل التالي : 
 1000 هللا  عبد  بخ رين  السيد   -  

حصة 100.000 درهم.
 100.000 1000 حصة  املجسوع   

درهم.
هللا عبد  بخ رين  السيد  تعيين   - 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
لشركة  مسيرا   JB202121
 MOROCCAN NATURAL
غير  وملدة   SOURCING –SARL

محدودة.
- التوقيع : الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد للسيد بخ رين عبد هللا.
 : للشركة  القانوني  الشكل   -
عبد  بخ رين  السيد  أصبح  بعدما 
لشريكة  الوحيد  الشريك  هو  هللا 
 MOROCCAN NATURAL
شركة  إلى  شكلها  تغير   SOURCING
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
- اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحكسة  الضبط  مكتب 
 2022 أغسطس   23 بتاريخ  بانزكان 

تحت رقم 1619.
174 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL  : 0640109989

 INSTITUTION SABIL
ALHOUDA PRIVE

االستثنائي  العام  الجسع  اطار  في 
 INSTITUTION SABIL لشركة 
ALHOUDA PRIVE SARL  املنعقد 
قرر   2021 أغسطس   12 بتاريخ 
األعضاء وباإلجساع التغييرات التالية : 

 - قرر السيد سليم حسان تفويت 
أسهسه  مجسوع  من   (5  % وبيع 

بالشركة على الشكل التالي :
- 00)1 سهم للسيد سليم صالح.
- 00)1 سهم للسيد سليم محسد.
- 00)1 سهم للسيد سليم أحسد.

-تعيين السيد سليم صالح كسسير 
ثان للشركة.

واالدارية  املالية  العسليات  -كل 
صالح  سليم  السيدين  بإمضاء  تتم 

وسليم حسان.
-تحيين القانون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   
بانزكان  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 
بتاريخ 23 أغسطس 2021 تحت عدد 

.1(90
للخالصة والبيان

املسير

175 P

 COSMETIQUE DE شركة
L’ATLANTIQUE

ش م مش و
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 ،2022 2 أغسطس  في  العادي  الغير 
 COSMETIQUE املسساة  للشركة 
مش  م  ش   DE L’ATLANTIQUE
الكائن  درهم   40.000 وبرأسسال 
مريم  عسارة  السفلي  بالطابق  مقرها 

شارع الحسن الثاني تقرر مايلي  : 
 MARTIN السيد  أسهم  تفويت 
 PEREZ HERNANDEZ EUGENIO
 ALOE PLUS شركة  وأسهم 
LANZAROTE لفائدة السيدة سهام 

اد حسو.
 MARTIN PEREZ استقالة املسير

.HERNANDEZ EUGENIO
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من ش م م الى ش م م ش و.
حسو  اد  سهام  السيدة  تعيين 

مسيرة جديدة.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
بأكادير  التجارية  املحكسة  لدى 
2022 تحت عدد  9 أغسطس  بتاريخ 

.11(399
176 P

شــركة الفرح موني شيبينغ 

ش.م.م
 SOCIETE AL FARAH MONEY «

» SHIPPING sarl

رأس مالها 300.000 درهم

املقر االجتساعي: سيدي بيبي طريق 

تزنيت اشتوكة ايت باها

مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى   -  1

بتاريخ 22 يوليو 2022 م، فوت السيد 

فتيحة  والسيدة  الحسيني  مصطفى 

في  يسلكانها  التي  حصة   3000 معين 

شركة » الفرح موني شيبينغ « لصالح 

السيد الحسن بوناصر.

العام  الجسع  بسقت�سى   -  2

الفرح   « شركة  لشركاء  االستثنائي 

بتاريخ  املؤرخ  موني شيبينغ « ش.م.م 

22 يوليو 2022م، تقرر ما يلي : 

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

التي يسلكها السيد مصطفى الحسيني 

والسيدة فتيحة معين لصالح السيد 

الحسن بوناصر.

الجديدة  الشركاء  الئحة  تثبيت 

كالتالي : 

 3000 بوناصر  الحسن  *السيد 

حصة.

إستقالة السيد مصطفى الحسيني 

الحسن  السيد  وتعيين  التسيير  من 

مسيرا   JB465990  : ب.ت.و  بوناصر 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

والبنكي  اإلجتساعي  التوقيع 

الوحيد باسم الشركة للسيد الحسن 

بوناصر.

و16   14  ،(  ،6 الفصول  تعديل 

من القانون األسا�سي للشركة.

الجديد  األسا�سي  القانون  تبني 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

موني  الفرح  الوحيد«  بالشريك 

شيبينغ «.

القانوني لدى  - لقد تم اإليداع   2

املحكسة االبتدائية بإنزڭان بتاريخ )1 

أغسطس 2022 م تحت رقم 9)15.

177 P

شركة أبيضار أملنيوم ش.ذ.م.م
 STE. ABIDDAR ALUMINIUM

 -S.A.R.L
زنقة شباب حي تومة الطابق األول 

رقم 2 بيوكرى
العام  الجسع  محضر  بسقت�سى   -
االستثنائي بتاريخ 03 أغسطس 2022 
 03 بتاريخ  الحصص  تفويت  عقد 
القانون األسا�سي  و   2022 أغسطس 
التعد يلي بتاريخ 03 أغسطس 2022 
ش.ذ.م.م   * أملنيوم  أبيضار  لشركة 

تست املصادقة على ما يلي :
السيد  من حصص   %30 تفويت 
أبيضار رشيد التي تساوي 300 حصة 
من مجسوع حصص رأسسال الشركة 
وبدلك  إبراهيم  أبيضار  السيد  الى 
أصبحت حصص و رأسسال الشركة 

كالتالي :
 - السيد أبيضار رشيد 00) حصة 

أي 000 0) درهم.
 300 اإبراهيم  أبيضار  السيد   -  

حصة أي000 30 درهم.
يعت ر السيد أبيضار رشيد املسير 
أملنيوم  أبيضار  لشركة  الوحيد 

ش.ذ.م.م.
اإليداع القانوني : لقد ثم اإليداع 
إلنزكان  االبتدائية  املحكسة  لدى 
بتاريخ 18 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1586
178 P

 SOCIETE ALAYOUA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأسسالها 100.000 درهم 
تغيير

املنعقد  العام  للجسع  وفقا   )1(
 بتاريخ 4 أغسطس 2022 تقرر ما يلي : 

   العناصر املضافة أو املحذوفة : 
ببيع  لحسن  عليوى  السيد  -قام 
100 % من أسهسه لصالح السيدين 

الهاشم الواعظ والحسين بوكرن.
 : كالتالي   التقسيم  دلك  عن   نتج 
سهم   500 الواعظ  الهاشم  السيد 
 50.000 واحد  لكل  درهم   100.00

درهم.
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  السيد الحسين بوكرن 500 سهم 

بقيسة 100 درهم لكل واحد 50.000 

درهم.

يعلن  لحسن  عليوى   - السيد 

استقالته من مهسة التسيير.

-تم تعيين السيد الهاشم الواعظ 

مسيرا للشركة لفترة غير محدودة.

الوثائق  على  االجتساعي  - التوقيع 

املفعول  ساري  واملصرفية  اإلدارية 

السيدين  قبل  من  مشترك  بشكل 

الهاشم الواعظ والحسين بوكرن.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة

- تحديث القوانين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   )2(

ب  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

 2022 أغسطس   18 بتاريخ  طانطان 

تحت رقم 2022/150. 

179 P

STE BORJ ENERGY

SARL AU

1 – بـسقت�سى محضر قرار الشركاء 

تم   2022 يونيو   14 بـتـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي : 

حصة   200 بيع  على  املصادقة   -

املاجني  الدين  نور  للسيد  اجتساعية 

لفائدة السيد محسد ايت الحسن.

- تعيين السيد محسد ايت الحسن 

وتخويله  للشركة  وحيدا  مسيرا 

اإلمضاء. 

األساسية  القوانين  اعتساد   -

املسؤولية  محدودة  لشركة  الجديدة 

ذات شريك وحيد.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكسة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 11(003 رقم  باكاديرتحت  التجارية 

وذلك بتاريخ 4 أغسطس 2022.
من اجل النسخة والبيان

180 P

BOUYZLAFEN
 شركة ذات مسؤولية محدودة.

وعنوان مقرها اإلجتساعي بدوار 
تلضال تندين ايغرم 83000 

 تارودانت املغرب
تفويت حصص

استقالة مسير الشركة
تعيين مسير جديد للشركة

تحيين النظام األسا�سي
رقم التقييد في السجل التجاري 

5253

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

20 من ديسس ر2021 تست  في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 500 الغازي  عسر  السيد  تفويت 

 500 أصل  من  اجتساعية  حصة 
الغازي  سعيد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 22 من ديسس ر2021.

السيد  الشركة  مسير  استقالة 

عسر الغازي.
الغازي  سعيد  السيد  تعيين 
لقبول  تبعا  للشركة  جديد  كسسير 

استقالة املسير.

تحيين النظام األسا�سي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   6 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 10.

181 P

 SOCIETE PLANET

 EQUIPEMENT TAGHZOUTE

SARL
املقر : رقم 153 شارع الحسن الثاني 

حي الحسني انزكان 

السجل التجاري  : 10805 انزكان

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسسالها 100.000 درهم 

مقرها االجتساعي رقم 153 شارع 

الحسن الثاني حي الحسني انزكان 

بسقت�سى محضر الجسع العام غير 

أغسطس   16 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022 تحت املوافقة على ما يلي :

إبراهيم  بكريم  السيد  استقالة   -

من مهامه كسسير. 

تحويل الشركة إلى مسير واحد.

بيع حصص اجتساعية. 

 500 إبراهيم  بكريم  السيد  بيع 

حصة لفائدة السيد فاضل سعد.

الجديد

 السيد فاضل سعد 1000 حصة.

املسير  السيد فاضل سعد  تعيين 

جسيع  منحه  مع  لشركة  الوحيد 

صالحيات التوقيع البنكية والتسيير. 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بانزكان بتاريخ 23 أغسطس

2022 تحت رقم )161.

182 P

 STE ENERGIE DES شركة

 DECHET SNC

بتاريخ محرر  محضر   بسقت�سى 

العام  الجسع  2022 قرر  4 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  االستثنائي 

 ENERGIE DES DECHET محدودة 

SNC ما يلي : 

ادري�سي  سعدي  السيد  قام   -

رشيد  موتشو  والسيد  ابراهيم 

بتحويل اسهسهسا األصلية الى السيدة 

موتشو نعيسة. 

- انسحاب الشركاء.  

السيد  القديم  املسير  استقالة   -

سعدي ادري�سي ابراهيم من التسيير.

نعيسة  موتشو  السيدة  تعيين   -

غير  ملدة  للشركة  جديدة  مسيرة 

محدودة.

والبنكي  اإلجتساعي  التوقيع   -

للسيدة موتشو نعيسة. 

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع   

 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 18 أغسطس

2022 تحت رقم 1588.

183 P

 مكتب حسابات شحودي

زنقة ) بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة ايت 

ملول، 86150، ايت ملول املغرب

STE MSTRALTRANSPORT

SARL
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي : رقم 94 

بلوك 01 رقم 03 ضيعة بورحيم 

 شارع املقاومة ايت ملول املغرب.

رفع رأسسال الشركة وتغيير نشاط 

 الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

11963

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2022 تم : 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«   2.500.000« قدره 

 2.600.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

إضافة نشاط للشركة :

1 - مقاول نقل البضائع للغير.

الغيار  قطع  وبيع  شراء   -  2

 واإلكسسوارات أو قطع غيار السيارات

املستعسلة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بإنزكان بتاريخ )1 أغسطس

2022 تحت رقم 11963.

184 P

MONDIAL RESEAU
 Ste : تغيير رأسسال شركة

MONDIAL RESEAU SARL AU
يوم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

في  الزيادة  تست   2022 أغسطس   10

رأسسال الشركة.

من  الشركة  رأسسال  رفع  تم 

500.000 درهم الى 1.000.000 درهم 

مساهسة  مع  االرباح  رصيد  باقحام 

 10.000 من  يتكون  بحيث  نقدية 

املساهم  ملك  في  اجتساعية  حصة 

الوحيد السيد : لحسن احندوش.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 
بتارودانت تحت  االبتدائية  باملحكسة 
رقم 511 بتاريخ 18 أغسطس 2022.
185 P

املجموعة : التجمع ذو النفع 
االقتصادي تكمي نتسكرت

رقم التعريف الجبائي : 0)61458) 
الضريبة املهنية رقم )4804008
السجل التجاري ))48 بتارودانت

تغيير األنظسة األساسية
بتاريخ املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 
النظام  تغيير  تم   2022 يوليو   2
النفع  ذو  للتجسع  األسا�سي 
الكائن  نتسكرت  تكمي  االقتصادي 
وقيادة  جساعة  الثوم  بدار  مقرها 
النحو  على  وذلك  تارودانت  اساكي 

التالي : 
 : الشركة  رأسسال  توزيع  تغيير 
من  الرفع  مع  تعاونيات   03 بانضسام 
االجسالي  مبلغ  ليصل  االنخراط  مبلغ 

للرأسسال الى 40.000 درهم.
النفع  ذات  املجسوعة  تسيير 

االقتصادي : 
مسيرين   )03( ثالث  تعيين  تم 
السيد سعيد لقوام  للسجسوعة وهم 
والسيد  بنحسو  ابراهيم  والسيد 
التوقيع  بالزامية  الخسيس  محسد 

املشترك لجسيع املسيرين.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكسة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 481 بتارودانت تحت رقم  االبتدائية 

بتاريخ فاتح أغسطس 2022.
186 P

ائتسانيان أيت ملول فـيكـام كونسيلتنك
عسارة الصديق الطابق الثاني طريق تزنيت 

شارع الحسن الثاني أيت ملول
10عسارة جسال الطابق الثاني شارع القصر 

البلدي أكــــاديــر

 SOCIETE- 116 -S.A.R.L
رقم 116 شارع الجيش امللكي اكادير 
الجسع  محضر  بسقت�سى   - أ 
سبتس ر   22 بتاريخ  االستثنائي  العام 
بتاريخ  الحصص  تفويت  عقد   2021
 *116* لشركة   2021 سبتس ر   22

ش.ذ.م.م تست املصادقة على ما يلي :

 * للشركة  مال  رأس  في  الزيادة 

درهم   600.000 من  116* ش.ذ.م.م 

الى 1.000.000 درهم :

 Mr. KHALID حصص  تفويت 

 500 تساوي  والتي   GHALOUA

رأس  حصص  مجسوع  من  حصة 

MR.ALAA- السيد  الى  الشركة  مال 

أصبحت  وبدلك   EDDINE ADINE

حصص و رأس مال الشركة كالتالي :

 MR.ALAA-EDDINE السيد   -

 DHS حصة   ADINE 10.000

1.000.000 درهم. 

 DHS 1.000.000 10.000حصة 

درهم.

 MR. ALAA-EDDINE السيد 

 116 لشركة  الوحيد  املسير   ADINE

ش.ذ.م.م. . ملدة غير محدودة.

ب( اإليداع القانوني :

املحكسة  لدى  اإليداع  تم  لقد 

مارس   11 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 لسجيل التجاري رقم 19383.

187 P

BEL-TRAOMEGA

SARL AU

بسقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

قررت  إنزكان   2022 أغسطس   5

لشركة  االستثنائية  العامة  الجسعية 

BEL-TRAOMEGA SARL AU ما يلي  

 :

عن  للشركة  الوحيد  املالك  قرر 

تحرير  استثنائي  عام  جسع  طريق 

بسساهسة  الشركة  مال  رأس  من   ¾

نقدية بسبلغ 5.000.00)3 درهم.

تحيين القانون األسا�سي للشركة. 

 تم اإليداع القانوني لدي املحكسة 

أغسطس   19 في  بإنزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم1605.

188 P

 SOCIETE GUEDIRACON

IMMO
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.000.000 DH

مقرها االجتساعي : تجزئة تيرست 1 

شارع الحسن الثاني بيوكرى اشتوكة 

ايت باها

للشريك  قرار  عقد  بسقت�سى 

العام  الجسع  يعادل  الذي  الوحيد 

 2022 28 يوليو  الغير العادي بتاريخ 

قرر ما يلي :

عن  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

طريق مساهسة عينية في إطار قانون 

املالية لسنة 2015 واملادة 161 مكرر 

املتعلقة بقانون املالية 2022 تم رقع 

 1.000.000 من  الشركة  رأسسال 

درهم إلى 28.500.000 درهم بإحداث 

 100 بسبلغ  جديدة  حصة   2(5.000

درهم للحصة الواحدة.

الجديد  الشركة  رأسسال  تقسيم 

على النحو التالي :

 285.000 كديرة  محسد  السيد 

حصة أي 28.500.000 درهم.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 18 أغسطس

2022 تحت رقم 1595.

189 P

»مڭا باي نكوص«
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 15 أغسطس 2022 

املسؤولية  ذات  الشركة  شركاء  قرر 

املحدودة »مڭا باي نكوص«، مايلي : 

الى  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل   -

العنوان التالي : شارع محسد الخامس 

 1(0 ص.ب  بيوكرى  الخسيس  طريق 

اشتوكة ايت باها.

األسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم   -

بإنزكان  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

بتاريخ )1 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1584

190 P

 STE ISSAM

 BROTHERS  SARL
الغير  العام  الجسع  بسقتضـى 

 ،2022 يوليو   15 في  املؤرخ  العادي 

 ISSAM BROTHERS   SARL لشركة

تقرر مايلي : 

 : الى  االجتساعي  املقر  تحويل 

محطة الوقود طوطال أوالد تايسة حي 

الرطيم أوالد تايسة.

القانون  من   4 الفقرة  تغيير 

األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي.

باملحكســة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت في 18 أغسطس 

2022 تحت رقم 512.

191 P

 SOUSS DARAA شركة

BUSINES ش.م.م
تغيير مقر وتعديل قوانين الشركة

العام  الجسع  مداوالت  بسقت�سى 

االجتساعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

قرر   2022 يونيو   13 بتاريخ  للشركة 

 SOUSS لشركة  الواحد  الشريك 

 DARAA BUSINES SARL-AU

رأسسالها 2.500.000 درهم ما يلي : 

 : العنوان   الى  الشركة  مقر  تغيير 

بلوك 1 رقم 165 حي االمل ايت ملول.

باملحكسة  اإليداع  تم  وقد 

 19 بتاريخ  انزكان  بسدينة  االبتدائية 

 ،1598 عدد  تحت   2022 أغسطس 

السجل التجاري رقم )))20.

192 P
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 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL : 05.28.60.24.10

EL MAJOUTI PRIVE
تغيير املقر االجتساعي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة
العام  الجسع  محضر  على  بناء 
 19 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 EL شركة  شركاء  قرر   2022 يوليو 
املسؤولية  ذات    MAJOUTI PRIVE

املحدودة ما يلي : 
للشركة  االجتساعي  املقر  تغيير   -
)30 طريق  : شارع  التالي  العنوان  إلى 

بوتني - تيزنيت.
 - وفاة الشريك كيري احسد بتاريخ 
 250 توزيع  تم   2022 يونيو  فاتح 

سهًسا على الورثة على النحو التالي : 
 - دجرو خديجة : 31 سهم.
 - كيري يونيس : 118 سهم.

 - كيري بشرى : 59 سهم.
 - كيري محسد : 42 سهم.

- املجوطي عبد هللا مسيرا للشركة.
االسم  على  الشركاء  اتفق   -
 GROUP SCOLAIRE« التجاري 
تجاري  كاسم   »ALKARAMA PRIVE

للسدرسة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 23 أغسطس

2022 تحت رقم 258.
193 P

BELISS TRAVAUX
Sarl A.U

 DOUAR IKHOURBANE
COMMUNE TEMSIA

AIT MELLOUL 
تغيير املقر االجتساعي

1 - بسقت�سى محضر الجسع العام 
 03 بتاريخ  ملول  أيت  في  اإلستئنائي 

أغسطس 2022 تقرر مايلي : 
 تغيير املقر اإلجتساعي إلى العنوان 

التالي : 
املسيرة  حي  -أ-  بلوك   12 رقم 

الدراركة أكادير. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
املحكسة االبتدائية بانزكان بتاريخ 22 

أغسطس 2022 تحت رقم 1613.
194 P

شركة الثقة لوكاسيون كار 

ش.م.م ش.و 
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

قرر   2022 يونيو   23 بتاريخ  املؤرخ 

كار  لوكاسيون  الثقة  شركة  مساهم 

ما يلي : 

الشركة  وثائق  جسيع  توقيع   -

باسم السيد احربيلن محسد الحامل 

.JB365885 للبطاقة الوطنية رقم

- تعديل البند الخامس عشر من 

القانون األسا�سي للشركة.

 تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

18 أغسطس  يوم  بانزكان  االبتدائية 

السجل   158( الرقم  تحت   2022

التجاري رقم )393. 

195 P

شركة مخبزة حلويات بان بان
 Sté BOULANGERIE PATISSERIE

PAIN PAIN SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسسالها 100000 درهم

املقر االجتساعي : قطعة 825 الحي 

املحسدي اكادير

تعيين مسيرة للشركة 
الجسع  مداولة  بسقت�سى 

املنعقد  االستثنائي  العام 

أغسطس  11  بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   ،2022

مخ زة حلويات بان بان، مقرها قطعة 

825 الحي املحسدي اكادير، مايلي : 

تعيين  تم   : للشركة   تعيين مسيرة 

كسسيرة  عائشة  الغنم  السيدة 

حسن  جليدة  السيد  مكان  للشركة 

املستقيل.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بأكادير تحت رقم 118045 بتاريخ )1 

أغسطس 2022.
من اجل النسخة والبيان عن املسير 

السيدة الغنم عائشة

196 P

»STE HM’PLAST PVC SARL«

بسوجب محضر الجسع العام غير 

 2022 أغسطس   4 بتاريخ  العادي 

تقرر ما يلي : 

االله  عبد  السيد  تعيين   -  1

مستسسك كسسيروحيد للشركة ملدة 

غير محدودة ؛

2 - التوقيع البنكيواإلداري : تلتزم 

الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد عبد 

االله مستسسك ؛

املجيد  عبد  السيد  استقالة   -  3

بكوري من مهامه كسسير للشركة ؛

األسا�سي  القانون  تحديت   -  4

للشركة ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بأكادير  التجارية  باملحكسة  الضبط 

تحت   2022 أغسطس   23 بتاريخ 

.118098

197 P

 PREMIUM GARAGE AUTO

SARL-AU
توسيع نشاط التجاري

الغير  العام  الجسع  لعقد  تبعا 

العادي املؤرخ في 8 أغسطس 2022، 

لشركة بغيسيوم كرج أطو تقرر مايلي : 

بزيادة  التجاري  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية :

الصباغة  ورشة  عام،  ميكانيك 

وطولوري

وتوازيإطارات  إصالح  بيع، 

السيارات.

زيوت  الغيار،  قطع  بيع 

والبطاريات.

2 - تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكسة التجارية بأكادير، بتاريخ 18 

أغسطس 2022 تحت رقم )11805.

198 P

 STE ACIERS شركة
 INDUSTRIELLE SUD

 MAROC SARL
 4  بسقت�سى محضر محرر بتاريخ 
العام  الجسع  قرر   2022 أغسطس 
مسؤولية  ذات  لشركة  االستثنائي 
 ACIERS INDUSTRIELLE محدودة 

SUD MAROC ما يلي : 
 - توسيع غرض الشركة : 

التلحيم الصناعي.
بيع معذات وأدوات البناء.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية انزكان بتاريخ 23 أغسطس 

2022 تحت رقم 1621.
199 P

 Société SALAD TRIP SARL
رأسسال 3.351.600 درهم

رقم التعريف املوحد : 95022)20
التعريف الضريبي رقم 35083

سجل تجاري
0019412(0000048

املقر : رقم )، الطابق 4، عسارة 
اإلدري�سي، ف م 16 ملحق املسجد 

الكبير، حي الدخلة اكادير
تحويل املقر االجتساعي للشركة 

واستقالة املسير
 إثر الجسع العام االستثنائي املنعقد
الشركاء قرر   2022 يوليو   4  بتاريخ 

ما يلي : 
املقر االجتساعي للشركة  - تحويل 
تجزئة  في  املوجود  العنوان  من 
شارع   ،3 الشقة   ،2 الطابق   ،3261
اكادير.  املحسدي،   - حي  الخسيسات، 
الى العنوان الجديد في رقم )، الطابق 
ملحق   16 م  اإلدري�سي، ف  4، عسارة 

املسجد الكبير، حي الدخلة اكادير.
غارسية  ماركو  السيد  استقالة 

مونزو من منصبه كسسير للشركة.
والثالت  الرابع  الفصل  تعديل 
للشركة  األسا�سي  القانون  من  عشر 

مع االخذ بعين االعتبار هذا التغيير.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 10 أغسطس 

2022 تحت املرجع 404)11.
200 P
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مكـتــب الــحــســابــات

طـريـق تارودانــت، أزرو، أيت ملول، انــزكــان

 STE ZOUBAIRI « شركة
TRANS »ش.م.م.ش.و

رأسسالها.100.000.00 درهم
املقر اإلجتساعي٠حي تيليال رقم 2389 

تيكوين.
القرار  عرفي  عقد  بسقت�سى   .1
الغير العادي للشريك الوحيد املحرر 

بتاريخ 3 أغسطس 2022 كسا يلي :
- موافقة الجسع العام على تفويت 
حصص السيد عبد اللطيف زوبيري 
)1000 حصة( لفائدة السيدة سـعـاد 

متشيخ.
وبهذا التفويت للحصص املذكورة 
كسا  الجديد  التقسيم  يصبح  أعاله، 
يلي : - السيدة سـعـاد متشيخ : 1000 

حصة.
 املجسوع : 000 1 حصة.

اللطيف  عبد  السيد  استقالة 
وحيد  كسسير  منصبه  من  زوبيري 

للشركة.
 تعيين السيدة سعاد متشيخ مسيرة

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة.
النظام  قوانين  صياغة  اعادة 

األسا�سي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   .2
التجارية بأكـــاديـــر بتاريخ 16 أغسطس 

2022، تحت رقم 118035.
201 P

شركة نية توش
STE NIA TOUCH SARL A.U 

رأس مالها 100.000 درهم
دوار البيضة احسر الكاللشة 

تارودانت 
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
االستثنائي  العام  للجسع  املعادل 
لشركة نية توش املؤرخ بتاريخ 4 ماي 

2022م، تقرر ما يلي : 
القديم  التجاري  النشاط  إزالة 
 »التعبئة والتغليف« وإضافة النشاط
»بيع  في  املتسثل  الجديد  التجاري 
متعلق  منتوج  أي  وتسويق  وشراء 
االستيراد  التقليدية،  بالصناعة 

والتصدير&التفاوض«.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكسة  الضبط  كتابة 

2022م  بتارودانت بتاريخ فاتح يونيو 

تحت رقم 233. 

202 P

االستاذ محسد الهس�سي

موثق بسال

مقر : 18 شارع فاس

الهاتف : 05.37.84.55.30/31

الفاكس : 84.55.29.)05.3

 STE OBMI FROST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

بسقت�سى عقد عرفي توثيقي محرر 

الهس�سي  محسد  االستاذ  طرف  من 

تأسيس  تم   ،2022 يونيو   20 بتاريخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

السيد  طرف  من  الوحيد،  الشريك 

الحامل  مزاوي  محسد  مزواي  محسد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AB11((99

مسؤولية  ذات  شركة   : التسسية 

 OBMI وحيد  بشريك  محدودة 

.FROST

 الهدف : استيراد تصدير، تخزين،

وتوزيع  بالجسلة  بيع  تعبئة، 

بالتقسيط للسواد الغذائية والفواكه 

في  املجففة  أو  الطازجة  والخضروات 

كل من املغرب والخارج.

التخزين بالت ريد لحسابه الخاص 

الغذائية  للسواد  الغير  الحساب  أو 

الطازجة والخضروات   والفواكه 

لجسيع  عام  وبشكل  املجففة  أو 

املنتجات الغذائية مع أو بدون تغليف 

سواء في املغرب أو الخارج.

الحرارة  درجة  في  بالت ريد  النقل 

املناسبة لحسابه الخاص أو لحساب 

االخرين من املواد الغذائية والفواكه 

املجففة  أو  الطازجة  والخضروات 

املنتجات  لجسيع  أعم  وبشكل 

الغذائية مع أو بدون تغليف سواء في 

املغرب أو في الخارج.

أخذ، شراء، استغالل ونقل جسيع 
براءات االختراع، وشهادات االضافة، 
التجارية  والعالمات  والتراخيص 
املغرب  في  عسلية  الي  عامة  وبصفة 

والخارج.
إنشاء أو بيع، تاجير أو تشغيل أو 
تأجير أي مؤسسة تجارية أو صناعية 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
املغرب  من  كل  في  الشركة  لغرض 

والخارج.
بطانة،  سال   : االجتساعي  املقر 
 10 عسارة   ،4 بروشوينغ  تجزئة 

الطابق االر�سي.
 200.000  : الشركة  رأسسال 
درهم مقسسة الى 2000 حصة قيسة 
تحريرها  تم  درهم   100 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كسا يلي :
 2000  ... مزاوي  محسد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
اناس  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مزاوي 
مسير   ،AE132031 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   4 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022، تحت رقم 39398.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال،  االبتدائية  للسحكسة  التجاري 

تحت رقم 36569.
203 P

STE SOLASIDA
SARL

مقرها االجتساعي : حي النهضة مركز 
تيغسالين خنيفرة

غير  اجتساع  محضر  بسقت�سى 
تم   ،2022 أغسطس   4 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرارا التالي :
التشطيب الكلي على الشركة.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
االبتدائية  باملحكسة  الضبط  كتابة 
بخنيفرة بتاريخ 22 أغسطس 2022، 
السجل   ،2022/371 رقم  تحت 

التجاري رقم )86.
204 P

ديوان االستاذ خالد بوتسير
موثق

تسارة تجزئة الوفاق العسارة 1316 الطابق 4 
رقم 12 

الهاتف : 40.45.96.)05.3
الفاكس : 40.45.95.)05.3

 STE FERMOSYSTEME
ALUMINIUM

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها : 100.000 درهم
مقرها االجتساعي : الرباط امال 05 

رقم 1613 املسيرة ح ي م 
السجل التجاري رقم : 160956

تحريره  تم  توثيقي  عقد  بسوجب 
بوتسير  خالد  االستاذ  بسكتب 
 ،2022 ماي   18 في  واملؤرخ  بتسارة 
لشركة  االساي  القانون  وضع  تم 
تتسيز  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :
 STE  : التسسية 
 ،FERMOSYSTEME ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة.
الهدف االجتساعي : مصنع النجارة 

.PVC االملنيوم املعدني أو
املنيوم  منتجات  في  التجارة 

وملحقاته.
مقاول في اعسال متنوعة أخرى أو 

مقاول في البناء.
 5 أمال  الرباط   : االجتساعي  املقر 

رقم 1613 املسيرة ح ي م.
في  حدد   : االجتساعي  الرأسسال 
 1000 على  موزعة  درهم،   100.000
للحصة  درهم   100 بقيسة  حصة 

الواحدة محررة بالكامل من طرف :
 600  ... االدري�سي  أسامة  السيد 

حصة.
 ... االدري�سي  الدين  نور  السيد 

400 حصة.
تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 
اال  التجاري،  السجل  في  التسجيل 
التسديد  أو  املسبق  الحل  حالتي  في 

املسبق للشركة.
 االدارة : الشركة مسيرة من طرف :
السيد اسامة  بتوقيع  الشركة ملزمة 

االدري�سي لوحده.
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير الى 31 ديسس ر.

ما عدا في السنة االولى تبتدئ من 
من  ديسس ر   31 الى  التأسيس  تاريخ 

نفس السنة.
مقتطف للنشر

االستاذ خالد بوتسير

205 P

 STE BADIS SANTE
SARL

رأسسالها : 100.000درهم
املقر االجتساعي: 85 شارع باستور 

الجديدة
حل شركة

العام  الجسع  محضر  على  بناءا 
 ،2022 يوليو   18 بتاريخ  االستثنائي 

قرر الشركاء ما يلي:
الحل املسبق للشركة.

حدد مقر التصفية بالجديدة 85 
شارع باستور. 

فيصل  مرت�سى  السيدان  عين 
كسصفيان  زكرياء  محسد  وقسري 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكسة  الضبط 
 ،2022 9 أغسطس  بالجديدة بتاريخ 

تحت رقم )2911.
206 P

 STE THE VERT
الـسجـل الـتـجـاري رقم : 34325 

أكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
الجسعية  قررت   ،2022 ماي   31
الجسع  بسثابة  املنعقدة  العامة 
املسســاة  للشركة  اإلستثنائي  العام 
برأسسال  ش.م.م.،   ،«  THE VERT  «
مقرها  الكائن  درهم،   8.000.000
الشيخ  شارع   ،132 رقم  بأكادير، 

السعدي، تسديد X، ما يلي :
تفويت  على  واملصادقة  الترخيص 
الغير  لفائدة  اإلجتساعية  الحصص 
ابراهيم  افقيرن  السيد  طرف  من 
السيد  كسا تم قبول صراحة كل من 
الياس  افقيرن  والسيد  أنس  افقيرن 

كشريكين جديدين في الشركة :

اإلجتساعية  الحصص  تفويت 

وقبول شريكين جديدين : 

ابراهيم  افخارن  السيد  فوت 

ما  أي  اإلجتساعية  الحصص  جسيع 

إجتساعية  حصة   4800 مجسوعه 

كل  لفائدة  الشركة  في  يستلكها  التي 

ا  والسيد  أنس  فخارن  ا  السيد  من 

حصة   2400 بنسبة  الياس،  فخارن 

إجتساعية لكل واحد منهسا.

من  العامة  الجسعية  تحقق  وبعد 

الحصص  لتفويت  النهائي  اإلنجاز 

أعاله،  الذكر  السالفة  اإلجتساعية 

تم تغيير الفصلين 6 و ) من القانون 

األسا�سي للشركة.

تعديل  تم  عرفي،  عقد  وبسقت�سى 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،2022 يوينو   20 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 110330. 
للخــــالصــة والبيـــــان

207 P

شركة يوسنة
مقرها االجتساعي : مركز تالثاء لوالد 

ابن احسد

في  املؤرخ  املحضر  بسقت�سى 

للجسع   ،2022 أغسطس   10

يوسنة،  لشركة  االستثنائي  العام 

ش.ذ.م.م.، رأسسالها 400.000 درهم 

صودق على :

من  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

درهم   400.000 الى  درهم   10.000

حصة   39.000 بإحداث  وذلك 

درهم   10 واحدة  كل  قيسة  جديدة 

رأسسال  من  املتبقية   3/4 وتحرير 

الشركة أي 292.500 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

ابن  االبتدائية  باملحكسة  الضبط 

 ،2022 أغسطس   19 بتاريخ  احسد 

تحت رقم 22/24.

208 P

شركة الفا ملتد
SARL AU

العامة  الجسعية  قرار  بسقت�سى 
لشركة  املنعقدة  العادية  الغير 
 SOCIETE ALPHA LIMITED
االجتساعي شارع  » ومقرها   SARLAU

بن زياد صفرو .
قبل  للشركة  النهائية  التصفية 

أوانها.
املهدي  العدلوني  السيد  تعيين 

لتصفية الشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ:  بصفرو  االبتدائية  املحكسة 
رقم  تحت   ،2022 أغسطس   23

.282/2022
209 P

STE DOUGLAS JOHN FONE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بسقت�سى 
2 أغسطس 2022، باكادير واملسجل 
بتاريخ 5 أغسطس 2022، تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
األسا�سي  القانون  وضع  تم  باكادير، 

للشركة حسب املواصفات االتية :
جون  دوكالس  شركة   : التسسية 
 DOUGLAS JOHN FONE فون. 

.SARL
املوضوع االجتساعي للشركة : مركز 

االتصال.
و3   2 رقم  مكتب   : الشركة  مقر 
الحسن  شارع   9 رقم  شيساء  عسارة 

االول الداخلة اكادير.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
درهم   500.000  : الرأسسال 
فئة  من  حصة   5000 الى  مقسسة 
100 درهم كلها اكتتبت نقدا ودفعت 

في مجسوعها عند االكتتاب كالتالي :
السيد اهنو حسيد ... 1650 حصة.
السيد اهنو فريد ... 3350 حصة.
من  تبتدئ   : االجتساعية  السنة 

فاتح يناير حتى 31 ديسس ر.
فريد  اهنو  السيد  عين   : التسيير 

كسسير للشركة ملدة غير محدودة.

في  التوقيع   : االجتساعي  التوقيع 
من  يكون  البنكية  واالوراق  العقود 

طرف السيد اهنو فريد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكسة  الضبط 
تحت   ،2022 أغسطس   15 بتاريخ 

رقم 118024.
املسير 

210 P
 

STE M OFFICE QCA
.S.A

شركة مجهولة االسم
تأسيس شركة

بسقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2022 يونيو   24

مجهولة االسم بالخصائص التالية: 
M OFFICE QCA شركة  االسم:   

مجهولة االسم. 
 ,CFC Bridge املقر االجتساعي: برج
القاعة A الطابق 06, الدار البيضاء 

سواء  الشركة  أهداف  الهدف: 
داخل املغرب أو خارجه:

والحقوق  املستلكات  جسيع  اقتناء 
طريق  عن  املنقولة  غير  أو  املنقولة 
أو  التقاسم  أو  التبادل  أو  االقتناء 
عن  فضال  ذلك،  غير  أو  املساهسات 

تجهيزها بهدف تأجيرها؛
التجارية  املباني  الستئجار  البناء 
ملختلف  معدة  تجهيز  بدون  أو  مع 

قطاعات؛
املباني  جسيع  تأهيل  إعادة 
وتجهيزها  وتوسيعها  وتجديدها 

وتطويرها بهدف تأجيرها؛
االختراع  عسليات  استغالل جسيع 

وبراءات االختراع؛ -
التجارية  العالمات  تسثيل 
والشركات واستغالل أي امتيازات أو 

براءات؛ - 
 300.000 في  محدد  الرأسسال: 
كل  سهم   3000 إلى  مقسم  درهم 
واحد يساوي 100 درهم تم االكتتاب 
فيها ودفع ثسنها بسقدار الربع وأسندت 
للشركاء حسب حصصهم في الشركة:
مؤسسة   MCP RE FPCC شركة 
االستثسار الجساعي الرأسسالي : 2996 

سهم.
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MEDITERRANIA CAPITAL شركة 

PARTNERS GESTION :  1 سهم.

السيد سعد بنديدي : 1 سهم. 

السيد حاتم بن احسد : 1 سهم .

 السيد محسد رضا جعفر سنو�سي : 1

سهم .

املجسوع : 3000 سهم.

اإلدارة:  مجلس  أعضاء  تعيين 

من  اإلدارة  مجلس  أول  سيتكون 

األشخاص اآلتية :

الحامل  بنديدي  سعد  السيد   

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

G5409

الحامل  احسد  بن  حاتم  السيد   

 PN رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.815(04

السيد محسد رضا جعفر سنو�سي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BE(43530 رقم

سيضل  األسا�سي  للقانون  تبعا   

 3 ملدة  مهامه  في  األول  املجلس 

انعقاد  أثناء  ستنتهي  التي  سنوات 

للسصادقة على  العادي  العام  الجسع 

حسابات سنة 2024.

في  للحسابات  مدقق  أول  تعيين 

 FIDAROC Grant  « مكتب  شخص 

Thornton «, املسثل من طرف السيد 

فيصل مكوار و دلك للسدة القانونية 

للسنة املالية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها في السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجن ر

اقتطاع  بعد  الصافي  يوزع  األرباح: 

5% لفائدة االحتياط القانوني. يصبح 

عندما  ضروري  غير  االقتطاع  هذا 

من   %10 القانوني  االحتياطي  يبلغ 

الرأسسال االجتساعي.

اإلدارة  مجلس  ملداوالت  تبعا 

تم   24/06/2022 بتاريخ  املنعقد 

تعيين :

الحامل  بنديدي  سعد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
G5409 رئيسا ملجلس اإلدارة.

السيد محسد رضا جعفر سنو�سي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BE(43530 مديرا عاما.

الحامل  احسد  بن  حاتم  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

PN815(04 مديرا عاما منتدبا.

و ذلك ملدة 3 سنوات التي ستنتهي 

العادي  العام  الجسع  انعقاد  أثناء 

للسصادقة على حسابات سنة 2024.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 

تحت   ،2022 يوليو   28 بتاريخ 
بالسجل  واملسجل   ،832524 رقم 

التجاري رقم 551081.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة

211 P

STE MAROC FEEDERING
شركة مجهولة االسم

رأسسالها : 000 500 درهم

B2.03 املقر االجتساعي: 25، شارع 

يوسف ابن تاشفين عسارة ابن 

بطوطة محل الطابق الثاني طنجة

السجل التجاري: )8296

اإلدارة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
تقرر   ،2022 يناير   3 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :

محسد  السيد  والية  تجديد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجوادي 

عام  كسدير   ،E302346 الوطنية 

في  تنتهي  سنوات  ثالث  ملدة  للشركة 

على  للسصادقة  العام  الجسع  انعقاد 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديسس ر 2024.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

االجراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ  بطنجة  التجارية  املحكسة 

رقم  تحت   ،2022 اغسطس   11

.256496
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدارة

212 P

 STE L’EXPLOITATION
 DE LA STATION SERVICE

INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 1.500.000 درهم
مقرها االجتساعي : زاوية شارع 

باحساد وشارع موالي اسساعيل الدار 
البيضاء

السجل التجاري رقم : 34383
الغير  العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
يوليو   15 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، قرر الشركاء ما يلي :
ماري  كاترين  السيدة  تعيين 
لبطاقة  الحاملة  روكامورا  جوزفين 
كسسيرة   ،BE13902D رقم  اإلقامة 

للشركة.
النظام  من   15 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 
مع احكام القانون رقم 5-96 الصادر 
املؤرخ   49-9(-1 رقم  الظهير  عن 
بشأن   ،199( ف راير   13 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركات 
بالقانون  واملكسلة  املعدلة  بصيغته 
 10-24 رقم  والقانون   05-21 رقم 
الجديد  األسا�سي  النظام  واعتساد 

الذي تم تحيينه.
النجاز  الصالحيات  إعطاء 

االجراءات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكسة  الضبط 
 ،2022 أغسطس   9 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 833936.
املسير

لاليداع والنشر

213 P

STE ATLAS TIN
شركة املساهسة البسيطة 

رأسسالها : 0)2 000 383 درهم
مقرها االجتساعي : 48 زنقة رقم 2 
حي عباس ملسعدي طريق الحاجب 

مكتب ا املدينة الجديدة مكناس
السجل التجاري رقم : 44311

رفع رأسسال الشركة 
الغير  العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
مارس  فاتح  بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، تقرر ما يلي: 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  زيادة 
لرفعه  درهم،   10.500.000
إلى  درهم   383.2(0.000 من 
بإدماج  وذلك  درهم   393.((0.000
السائلة  املساهسين  مستحقات 

واملستوجبة.
للسجلس  الصالحيات  إعطاء 
واملراحل  اإلجراءات  جسيع  إلنجاز 

املتعلقة بهده الزيادة.
اإلدارة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
املنعقد بتاريخ 31 مارس 2022، تقرر 

ما يلي:
لزيادة  النهائي  التحقيق  إقرار 
 500  000 بسبلغ  الشركة  رأسسال 
من    رأسسالها  ليصبح  درهم،   10
 0.00)383.2 درهم إلى 00.000).393
مستحقات  بإدماج  وذلك  درهم 
واملستوجبة  السائلة  املساهسين 
تم  جديد  سهم   105.000 واحداث 

اكتتابها كالتالي:
   KASBAH RESOURCES شركة 

50).8) سهم.
 TOYOTA TSUSHO شركة 

CORPORATION   21.000 سهم. 
 NITTETSU MINING شركة 

CO-LTD   5250 سهم.
 تعديل املادة 6 من النظام األسا�سي

وتحديث هذا األخير.
إعطاء الصالحيات إلنجاز اإلجراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ بسكناس  التجارية   املحكسة 

)2 يوليو 2022، تحت رقم 2800. 
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدارة

214 P

STE FROIDEL
شركة مجهولة االسم 

رأسسالها : 000.000.)4 درهم
مقرها االجتساعي : 29 لتبان محسد 

بيلفيدير الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : )3968

الغير  العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
أكتوبر   20 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، قررالشركاء ما يلي: 
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االستغناء عن االنشطة التالية :

إستغالل أي صناعة كهربائية.

اصالح  بيع  تصدير شراء  استيراد 

تركيب وتحويل املعدات الكهربائية.

االجتساعي  النشاط  وتوسيع 

اصالح  بيع  شراء  ليشسل  للشركة 

تركيب تصنيع استيراد وتصدير جسيع 

التكييف  ومعدات  االدوات  االالت 

والتهوية.

النجاز  الصالحيات  إعطاء 

االجراءات.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكسة  الضبط 

2022، تحت  6 يناير  البيضاء بتاريخ 

رقم 532)80.
املسير 

لاليداع والنشر

215 P

STE DE MATERIEL D'USINE

SOMADU
شركة مجهولة االسم 

رأسسالها : 4.950.000 درهم

مقرها االجتساعي : زنقة أبو بكر ابن 

كتية عكاشة 20580 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 9321 الدار 

البيضاء

رفع الرأسسال االجتساعي
الغير  العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 

يونيو   13 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، قرر ما يلي: 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  لرفعه  درهم   5.(20.000

 10.6(0.000 الى  درهم   4950.000

سهم   1040 بانشاء  وذلك  درهم 

جديد بقيسة 5500 درهم للسهم كسا 

الجدد  الشركاء  على  املوافقة  تست 

 IMMOBILIERE ABOU شركة 

 ARRAHA وشركة ،BAKR KOUTIA

.RESSOURCE

اعطاء الصالحيات ملجلس االدارة 
القانون  وتعديل  الزيادة  هذه  النجاز 

األسا�سي للشركة.

االدارة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
 ،2022 يونيو   2( بتاريخ  املنعقد 
ما  اكتتاب  على  املجلس  صادق 
في اطار  1040 سهم صادر  مجسوعه 

رفع الرأسسال من طرف :
 856  ..... العلوي  يوسف  السيد 

سهم.
شركة  الجديد  الشريك 
 IMMOBILIERE ABOU BAKR

KOUTIA .... 92 سهم.
 ARRAHA الشريك الجديد شركة

RESSOURCE .... 92 سهم.
وتحرير أكثر من 1/4 مبلغ الزيادة 
أي 1.435.500 درهم وذلك بتعويض 
تست  كسا  املؤكد  املستحقات 
املصادقة باالجساع على انجاز النهائي 

لهذه الزيادة في رأسسال.
النظام  من   6 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكسة  الضبط 
 ،2022 يوليو   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 832004..
ملخص قصد النشر 
رئيس مجلس االدارة
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STE NATURA INVEST
شركة مجهولة االسم

 رأسسالها : 000 000 186 درهم
املقر االجتساعي: 5)10 شارع محسد 
السادس تجزئة فتح الزهر إقامة )1 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 330991

 تبعا ملداوالت الجسع العام العادي 
2022، قرر  30 يونيو  بتاريخ  املنعقد 

الشركاء ما يلي : 
 تجديد والية أعضاء الشركة ملدة 
صالحيتها  تنتهي  التي  سنوات  ست 
خالل اجتساع الجسع العام للسوافقة 
على البيانات املالية للسنة املنتهية في 

31 ديسس ر )202:
بناني  رطل  خالد  محسد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C146((6 رقم

بناني  رطل  امين  محسد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C3281(3 رقم
الحامل  بناني  السيد عثسان رطل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE855981
اإلداري  املجلس  ملداوالت  تبعا 
املنعقد بتاريخ 30 يونيو 2022، تقرر 

ما يلي : 
خالد  محسد  السيد  والية  تجديد 
عام  مدير  رئيس  بصفته  بناني  رطل 
بناني  ووالية السيد محسد امين رطل 
بصفته مدير عام منتدب ودلك ملدة 
اإلدارة  مجلس  في  كعضوين  واليتهسا 
اجتساع  خالل  صالحيتها  تنتهي  التي 
البيانات  على  للسوافقة  العام  الجسع 
ديسس ر   31 في  املنتهية  للسنة  املالية 

.202(
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  املحكسة  الضبط 
 ،2022 يوليو   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )83180.
ملخص قصد النشر
الرئيس املدير العام
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DIGISERV 
 Société par Actions Simplifiée
Capital : 32.600.000 dirhams

 Siège social : Lotissement
Attawfik, Rue 1 et BO 63

 Aïn Chock, Sidi Maarouf,
 Casablanca

 Registre de commerce de
Casablanca n° 432.259

العام  الجسع  مداوالت  بسوجب 
 ،2022 يونيو   15 بتاريخ  اإلستثنائي 

قرر الشركاء ما يلي: 
-تغيير الفصول 1 و2 من القانون 
 20  19 القانون  دخول  إثر  األسا�سي 
 1(.95 رقم  القانون  وتتسيم  بتغيير 
والقانون  املساهسة  بشركات  املتعلق 
التضامن  بشركة  املتعلق   5.96 رقم 
وشركة  البسيطة  التوصية  وشركة 
ذات  والشركة  باألسهم  التوصية 
املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.

جسيع  الشركة  رئيسة  وإعطاء 

النظام  لتحيين  الالزمة  الصالحيات 

األسا�سي.

تتبع تسسية الشركة بعبارة  شركة 

أسهم مبسطة.

النظام  مواد  باقي  في  تغيير  ال 

األسا�سي.

الصالحيات  جسيع  الرئيس  منح   -

لتعديل القانون األسا�سي .

لحامل  الصالحيات  جسيع  منح   -

لغرض  املحضر  من  نسخة  أو  أصل 

اإليداع  إجراءات  جسيع  إتسام 

واإلعالن وغيرها.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 

يوليو2022،   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 831806 .
بسثابة مقتطف وبيان
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LA VOIE EXPRESS 2
شركة مجهولة اإلسم

 رأسسالها : 000.))23.0 درهم

املقر اإلجتساعي:  19 زنقة أبو بكر 

ابن كتية عكاشة عين السبع 

الدرالبيضاء

السجل التجاري: )9545

العام  الجسع  ملداوالت  تبعا   -1

العادي املنعقد بتاريخ 29 يونيو2022 

قرر الشركاء ما يلي :    

- تجديد والية أعضاء الشركة ملدة 

صالحيتها  تنتهي  التي  سنوات  ست 

خالل إجتساع الجسع العام للسوافقة 

على البيانات املالية للسنة املنتهية في 

31 ديسس ر )202:

-السيد عسر طالل.

-السيد محسد طالل.

-شركة MPEF III مسثلة من طرف 

السيد إبراهيم الجاي.

إلنجاز  الصالحيات  -إعطاء 

اإلجراءات  .
 -2 تبعا ملداوالت املجلس اإلداري 
تقرر   2022 يونيو   29 بتاريخ  املنعقد 

ما يلي :
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-تجديد والية السيد محسد طالل 

ملدة ست سنوات  عام  مدير  كرئيس 

إجتساع  خالل  صالحيتها  تنتهي  التي 

البيانات  على  للسوافقة  العام  الجسع 

ديسس ر   31 في  املنتهية  للسنة  املالية 

.202(

إلنجاز  الصالحيات  -إعطاء 

اإلجراءات .

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  املحكسة  الضبط 

أغسطس2022   1( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 28)834.
ملخص قصد النشر

الرئيس املدير العام
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LA VOIE EXPRESS 2

شركة مجهولة اإلسم 

رأسسالها : 000.))23.0 درهم

املقر االجتساعي: 19 زنقة ابو بكر 

ابن كتية عكاشة عين السبع الدار 

البيضاء

السجل التجاري : )9545

الغير  العام  الجسع  ملداوالت  تبعا   

العادي املنعقد بتاريخ 15 يوليو2022 

تقرر ما يلي :  

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع   -

من  لرفعه  درهم    6.923.000

000.))23.0 درهم الى 30.000.000 

درهم ودلك بإدماج األرباح املحتجزة.

النظام  من   6 املادة  -تعديل 

األسا�سي للشركة.

إلنجاز  الصالحيات  -إعطاء 

االجراءات . 

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  املحكسة  الضبط 

أغسطس2022   1( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 30)834.
ملخص قصد النشر

الرئيس املدير العام
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LABORIAL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسسالها : 1000.000 درهم
 مقرها اإلجتساعي: إقامة الورود 
رقم 59 الطابق الثالث شقة رقم 

11 زاوية زنقة املستشفيات، الدار 
البيضاء 

السجل التجاري  : رقم )26191
بالدار البيضاء

العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
 20 بتاريخ،  املنعقد  العادي  الغير 
ما  الوحيد  الشريك  قرر  يوليو2022 

يلي:
السيد  املسيرين  والية  -تجديد   
عبد ثامر علي عبد والسيد السعيدي 
زيد مهدي عبد علي ملدة أربع سنوات 
إجتساع  خالل  صالحيتها  تنتهي  التي 
البيانات  على  للسوافقة  العام  الجسع 

املالية لسنة 2025 .
النظام  من   15 املادة  -تعديل 

األسا�سي للشركة.
إلنجاز  الصالحيات  -إعطاء 

اإلجراءات. 
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
بتاريخ )1 أغسطس2022، تحت رقم 

    .834(30
لإليداع والنشر

املسير
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DIPHOSON
تحيين القانون األسا�سي للشركة

للشركاء  إستثنائي  قرار  بسقت�سى 
ما  تقرر  فقد   2022 يوليو   ( بتاريخ 

يلي :
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2022 تحت 
عدد 832305 السجل التجاري عدد 

.33615
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير
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 ACHCHARIKA AL
 MOUTTAHIDA

LILMANAJIM
تفويت أسهم الشركة

تحيين القانون األسا�سي للشركة
لشركاء  إستثنائي  قرار  بسقت�سى 
2022 تقرر  25 يوليو  الشركة بتاريخ 

ما يلي :
املوافقة عل تفويت أسهم الشركة 
لفائة  مظلوم  زينب  للسيدة  املسلوكة 

السيد علي عبد الحسين.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 
 2022 أغسطس   5 بتاريخ  البيضاء 
تحت عدد )83360 السجل التجاري 

عدد 1)585.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير
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SUNMEX
تفويت أسهم الشركة

تحيين القانون األسا�سي للشركة
لشركاء  إستثنائي  قرار  بسقت�سى 
2022 تقرر  20 يوليو  الشركة بتاريخ 

ما يلي :
املوافقة عل تفويت أسهم الشركة 
املسلوكة لكل من السيدة نينة مرسل 
السيد  حسدان،  أبو  علي  السيد 
محسد  السيد  حسدان،  أبو  أحسد 
أبو حسدان، اآلنسة نور أبو حسدان 
واآلنسة أية أبو حسدان وذلك لفائدة 

السيد علي محسد أبو حسدان. 
املوافقة عل تفويت أسهم الشركة 
املسلوكة لكل من السيد فادي محسد 
أبو حسدان،  والسيدة فاطسة محسد 
مالك  السيد  لفائدة  وذلك  كنعان، 

محسد أبو حسدان. 
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 
 2022 أغسطس   5 بتاريخ  البيضاء 
تحت عدد 833606 السجل التجاري 

عدد )31045.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير
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H.W HOSPITALITY GROUP
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
امل رم  العرفي  العقد  لبنود  تبعا 
بالدار البيضاء بتاريخ 21 يوليو 2022 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تتسيز 

بالخصائص التالية :
املسؤولية  ذات  شركة   : النوع 

املحدودة.
 H.W HOSPITALITY  : اإلسم 

.GROUP
النشاط : 

وأيس  مقهى  منشأة  إستغالل 
وجبات  تقديم   ،BAR حليب،  كريم، 
املكان  بعين  لألكل  جاهزة  سريعة 
وإنتاج  صنع  شراء،  بيع،  أوألخذها، 

جسيع املعجنات والحلويات.
سومية  زنقة   : اإلجتساعي  املقر 
النخيل   22 الرقم   3 شهرزاد  إقامة 

الدار البيضاء.
تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي للشركة.
رأسسال الشركة : رأسسال الشركة 
مقسسة  درهم،   100.000 في  محدد 
 100 فئة  من  حصة   1.000 على 
مكتتبة  كلها  الواحدة  للحصة  درهم 

ومحررة عند اإلشتراك.
ملخاتري  وليد  السيد   : الشركاء 

الدار البيضاء 400 حصة.
الدار  ملخاتري  حسزة  السيد 

البيضاء 400 حصة.
الدار  الطاووس،  زهرة  السيدة 

البيضاء 200 حصة.
التسيير : الشركةمسيرة من طرف 
مسيرين في شخص كل من السيدين 
مدة  حسزة،  وملخاتري  وليد  ملخاتري 

مهامهسا غير محددة.
يناير  فاتح  من  تبتدئ   : السنة 

وتنتهي في31 ديسس ر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني : بكتابة ضبط 
 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املحكسة 
أغسطس 2022 تحت عدد 06)833 

رقم السجل التجاري عدد 551835.
قصد التلخيص والنص

البشير الجعيدي

225 P
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 ARAYMOND MAROC
SARL A.U

السجل التجاري للدارالبيضاء 
 349.511

إعادة رسسلة الشركة وتغيير املسير
الشريك  قرارات  ملحضر  I.وفًقا 
 ،2022 يونيو   30 بتاريخ  الوحيد 
لشركة   الوحيد  الشريك  قرر 
ARAYMOND  MAROC  وهي شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 29.053.100 رأسسالها  الوحيد 
درهم،  يقع مقرها الرئي�سي في   الدار 
 -INDUSPARC  20400- البيضاء 
-1015 سيدي مومن  الثالث  الطريق 
التجارية  املحكسة  لدى  واملسجلة   ،
بالدار البيضاء  تحت رقم 349.511 :
إلى  الشركة  مال  رأس  -زيادة 
خالل  من  درهم   55.053.100،00
املؤكدة،  الديون  بعض  تعويض 

النقدية و املستحقة على الشركة. 
إلى  الشركة  املال  رأس  تخفيض   -
طريق  عن  درهم   33.891.800،00

امتصاص الخسائر بالتناسب.
النظام  6 و) من  املادتين  -تعديل 

األسا�سي. 
 Dominique السيد  والية  -إنهاء 
Roullet-Revol  وتعيين مسير جديد 
 Mohammed السيد  للشركة 

.KHALED
بكتابة  القانوني  االيداع  II.تم 
بالدار  التجارية  املحكسة  ضبط 
2022 تحت  3أغسطس  البيضاء، في 

الرقم 3)8333 .
املسير
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FONCIALINK SAS
السجل التجاري للدارالبيضاء 

 34(.402
مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

القانون رقم 19-20
I.وفًقا ملحضر الجسع الغير العادي 
املنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، فإن 
 FONCIALINK شركة   مساهمي 
300.000,00  درهم،   SAS  برأسسال 
 ،1 برج كريسطال  في  الرئي�سي  مقرها 

مارينا،  البيضاء  الدار   ،11 الطابق 
عبدهللا،  ابن  محسد  سيدي  شارع 
واملسجلة  البيضاء،  الدار   20030
لدى املحكسة التجارية بالدار البيضاء  

تحت رقم )402.34 ، قرروا :
القانون  الشركة ألحكام  -إخضاع 
للقانون  20ـ19، املعدل واملكسل  رقم 
رقم 96-05 بعد إلغاء الباب الخامس 

عشر من القانون 95-)1.
جديد  رئي�سي  قانون  -اعتساد 
19- القانون رقم  منسجم مع أحكام 

 05-96 رقم  القانون  تعديل  بعد   20
وتكسيله.

 Younnesالسيد والية  -تأكيد 
ABDELJALIL  رئيسا للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلداع  II.تم 
بالدار  التجارية  املحكسة  ضبط 
2022 تحت  2 أغسطس  في  البيضاء 

الرقم9)8329.
الرئيس
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STEELCASE S.A.S
السجل التجاري لستراسبورغ

B 302.162.623
تغيير مدير الفرع

مجلس  قرارات  ملحضر  وفقا 
 1( بتاريخ  العام  واملدير  اإلدارة 
 STEELCASE لشركة   2022 ماي 
املبسطة  األسهم  شركة  وهي   S.A.S
رأسسالها  الفرن�سي  القانون  بسوجب 
مقرها  يورو،   99.439.455
 1 allée d’Oslo 6(300 في  الرئي�سي 
لدى  ومسجلة   ،SCHILTIGHEIM
تحت  التجارية  ستراسبورغ  محكسة 
اتخذت   ،B302.162.623 رقم 
 STEELCASE لفرع  التالية  القرارات 

.MAROC BRANCH
السيد  الفرع  مدير  والية  إنهاء 

.ALESSANDRO CENTRONE
لفرع   جديد  مدير  تعيين 
 STEELCASE MAROC BRANCH
السيد  البيضاء،  الدار  في 
للسيد  خلفا   MICKAEL LOCOH

.ALESSANDRO CENTRONE

تم اإليداع القانوني : بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 

الرقم  تحت   2022 أغسطس   2 في 

.832980
الرئيس
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 IBM APPLICATIONS &

TECHNOLOGIES SAS
السجل التجاري للدارالبيضاء 

 901.12(

مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
القانون رقم 20-19 

I.وفًقا ملحضر الجسع العام املنعقد 

بتاريخ 24 يونيو 2022، فإن مساهمي 

 IBM APPLICATIONS & شركة 

األسهم   شركة   ،  TECHOLOGIES

  46.212.800,00 رأسسالها  املبسطة 

درهم،  و يقع مكتبها الرئي�سي في مجسع 

كازا نيرشور 1100، شارع القدس، 1،  

البيضاء،  الدار  معروف،  سيدي  حي 

التجارية  املحكسة  لدى  واملسجلة 

بالدار البيضاء  تحت رقم 901.)12 

قرروا :
القانون  الشركة ألحكام  -إخضاع 
للقانون  20ـ19، املعدل واملكسل  رقم 
رقم 05ـ96 بعد إلغاء الباب الخامس 

عشر من القانون )1ـ95،

جديد  أسا�سي  نظام  -اعتساد 

رقم  القانون  أحكام  مع  منسجم 

19ـ20 بعد تعديل القانون رقم 05ـ96 

وتكسيله.

رئيس  والية  على  -املصادقة 

ومدقق  العام  املدير  اإلدارة،  مجلس 

الحسابات.

استسرت  القرارات،  لهذه  نتيجة 

شركة  شكل  في  الوجود  في  الشركة 

األسهم املبسطة.

بكتابة  القانوني  االيداع  II.تم 

بالدار  التجارية  املحكسة  ضبط 

البيضاء، في 2 أغسطس 2022 تحت 

الرقم 8)8329.
الرئيس

229 P

IBM MAROC SAS
السجل التجاري للدارالبيضاء 

 803.68
مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

القانون رقم 20-19 
وتغيير رئيس مجلس االدارة

العام  الجسع  ملحضر  I.وفًقا 
 29 بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير 
شركة   مساهمي  فإن   ،2022 أبريل 
IBM MAROC SAS،برأسسال 
2.000.000,00  درهم،  ويقع مكتبها 
 ،202(0 البيضاء  الدار  في  الرئي�سي 
نيرشور  كازا  معروف،  سيدي  حي 
1100، شارع القدس، 19 ، واملسجلة 
لدى املحكسة التجارية بالدار البيضاء  

تحت رقم 68.803 ، قرروا :
القانون  الشركة ألحكام  -إخضاع 
للقانون  20ـ19، املعدل واملكسل  رقم 
الخامس  الباب  إلغاء  بعد  96ـ5  رقم 

عشر من القانون 95ـ)1.
جديد  أسا�سي  نظام  -اعتساد 
رقم  القانون  أحكام  مع  منسجم 
20ـ19 بعد تعديل القانون رقم 96ـ05 

وتكسيله.
  Hassan BAHEJ استقالة السيد-

من منصبه كرئيس شركة.
للشركة  جديد  رئيس  -تعيين 

.Mimoun OUCHAOU السيد
بكتابة  القانوني  االيداع  II.تم 
بالدار  التجارية  املحكسة  ضبط 
البيضاء، في 2 أغسطس 2022 تحت 

الرقم ))8329.
الرئيس

230 P

  LIPIPITE
 SARL AU

السجل التجاري مراكش 122403 
تعيين مسيرة جديدة للشركة

الشريك  قرارات  ملحضر  I.وفًقا 
 ،2022 يوليو   29 بتاريخ  الوحيد 
 LIPIPITE لشركة   الوحيد  الشريك 
  30.000,00 برأسسال   ،  SARL AU
في  الرئي�سي  مكتبها  ويقع  درهم،  
بوكار   أرض  مسلم،  شارع  مراكش،  
دكالة،  باب   ،14 شقة   ،3 الطابق 
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التجارية  املحكسة  لدى  واملسجلة 
بسراكش  تحت رقم 122403، قرر :

 Charlotte السيدة  -تعيين 
KERDELHUÉ,   مسيرة  للشركة.

الشركة  تسير  القرار،  هذا  بعد 
 Charlotte السيدة  خالل  من  اآلن 
Jean- والسيد   KERDELHUÉ
Christophe KERDELHUÉ ، يسثالن 

الشركة بشكل منفصل.
بكتابة  القانوني  االيداع  II.تم 
بسراكش،  التجارية  املحكسة  ضبط 
الرقم  تحت   2022 أغسطس   02 في 

.138321
املسير

231 P

STARC SAS
السجل التجاري للدار البيضاء 

 421.29
مواءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
القانون رقم 19-20 وإعادة رسسلة 

الشركة
الغير  العام  الجسع  ملحضر  وفًقا 
بتاريخ  15 يونيو  املنعقد  العادي 
 STARC« 2022، فإن مساهمي شركة
  4.000.000 قدره  برأسسال   ،»SAS
في  الرئي�سي  مكتبها  ويقع  درهم، 
الدار  الجياللي،  العريبي  شارع   25
املحكسة  لدى  واملسجلة  البيضاء، 
رقم  تحت  البيضاء   بالدار  التجارية 

29.421 ، قرروا :
القانون  ألحكام  الشركة  إخضاع 
للقانون  20ـ19، املعدل واملكسل  رقم 
رقم 05ـ96 بعد إلغاء الباب الخامس 
واعتساد  )1ـ95  القانون  من  عشر 
مع  منسجم  جديد  أسا�سي  نظام 
بعد   ،19-20 رقم  القانون  أحكام 

تعديل وتكسيل القانون 96-5؛
استسرت  القرارات،  لهذه  نتيجة 
شركة  شكل  في  الوجود  في  الشركة 

األسهم املبسطة؛
 Guillaume السيد  والية  تأكيد 

GERY كرئيس للشركة؛
ومواصلة  الشركة  حل  عدم 
من   35( املادة  ألحكام  وفقا  نشاطها 

القانون 95-)1؛

 4.000.000 من  املال  رأس  زيادة 

درهم   31.000.000 إلى  درهم 
الديون  بعض  تعويض  خالل  من 

تقابل  الشركة  على  املستحقة 

الحساب الجاري للسساهم؛

ماليين   ( إلى  املال  رأس  تخفيض 

الخسائر  امتصاص  درهم عن طريق 

بشكل متناسب؛

جديد  أسا�سي  نظام  اعتساد 

ومتناسق مع القانون رقم 19-20.

تم االيداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكسة التجارية بالدار البيضاء، في 

4 غشت 2022 تحت الرقم 833444.

232 P

WEBHELP MEKNES
SA

السجل التجاري ملكناس )43.04 

التحول إلى شركة األسهم املبسطة
الغير  العام  الجسع  ملحضر  وفًقا 

ماي   31 بتاريخ  املنعقد  العادي 

 « شركة  مساهمي  فإن   ،2022
رأسسالها   »WEBHELP MEKNES

300.000 درهم،  يقع مكتبها الرئي�سي  
زاوية   إقامة    ،)50.000( مكناس  في 
زنقة بدر الك رى زنقة سبو، واملسجلة 

بسكناس   التجارية  املحكسة  لدى 

تحت رقم )43.04، قرر :

الى شركة األسهم  الشركة  تحويل 

األسا�سي  نظامها  واعتساد  املبسطة 

الجديد، 

 Ludovic السيد  مهام  إنهاء 

مجلس  ورئيس  )عضو    LEMPIRE

 Vincent والسيد  اإلدارة(، 

اإلدارة(  مجلس  )عضو   BERNARD

)عضو    Dirk LEEUWEN والسيد 

 Redouane والسيد  اإلدارة(  مجلس 

العام(  املدير  )نائب    MABCHOUR

)وكيل    Octave DUBAR والسيد 

الشركة(.

تعيين ملدة غير محدودة : 

 ،Ludovic LEMPIRE السيد 
بشكلها  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 

الجديد،

 Redouane السيد 
العام  املدير  نائب   MABCHOUR

للشركة بشكلها الجديد،
وكيل    Octave DUBAR السيد 

الشركة بشكلها الجديد.
تأكيد شركة PwC Maroc  مسثلة 
كسدقق    El Ghali ARMEL بالسيد 

حسابات الشركة  بشكلها الجديد.
تم االيداع القانوني بكتابة ضبط 
في  بسكناس،  التجارية  املحكسة 

10 غشت 2022 تحت الرقم 2923.
233 P

WEBHELP TECHNOPOLIS
S A

السجل التجاري الرباط 118.201 
استسرارية الشركة

الغير  العام  الجسع  ملحضر  وفًقا 
 ،2022 ماي   31 بتاريخ  العادي 
 WEBHELPشركة مساهمي  فإن 
رأسسالها   TECHNOPOLIS
الرئي�سي  ومكتبها  درهم،   300.000
زنقة   25 أكدال  الرباط  مدينة  في 
لدى  واملسجلة  املخازن،  وادي 
املحكسة التجارية بالرباط  تحت رقم 

118.201، قرر :
من  بالرغم  الشركة  حل  عدم 
خسارة أكثر من ثالثة أرباع رأس املال 
القانون  من   35( املادة  ألحكام  وفقا 

رقم )95-1.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  املحكسة  ضبط 
الرقم  تحت   2022 11 غشت  في 

.12(084
234 P

 STE DES ZAERS
D’EXPLOITATION 

DES CAFES
في  مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
قد   ،2022 ف راير   16 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.
 STE DES ZAERS  : التسسية 

.D’EXPLOITATION DES CAFES

الهدف االجتساعي : مقهى.
 100.000  : الشركة  مال  راس 
من  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 
فئة 100 درهم للحصة السيد الجغد 

نسيم 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : املحل رقم 56، عسارة 241، 

النور 2، تامسنا، تسارة.
املسير : السيد الجغد نسيم.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.135939

235 P

ITALIKABLI BM2
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالرباط   2022 أغسطس   3 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأ�سي  تم 

املحدودة.
.ITALIKABLI BM2 : التسسية

الهدف : مقاول في البناء.
األول  الحسن  شارع   : العنوان 
إقامة عيبودي الطابق 4 الشقة 26، 

تسارة.
 100.000 في  حدد   : الرأسسال 
حصة   250  : كالتالي  مقسسة  درهم 
حصة   250 قبلي  اعلي  بن  للسيد 
املختار قبلي 250 حصة ربيعة حسدي 
بقيسة  املرساوي  فاطسة  حصة   250

100 درهم للحصة الواحدة.
بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كسسير  قبلي  اعلي 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ   13(055 رقم  تحت  بتسارة 

24 أغسطس 2022.
236 P
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NESTOR LAND
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالدار   2022 أغسطس   11 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
.NESTOR LAND : التسسية

الهدف : مقاول في البناء واألشغال 
املختلفة، مساح خبير.

العنوان : 13 شارع القصر الطابق 
5 رقم 10 املعاريف الدار البيضاء.

 100.000 في  حدد   : الراسسال 
حفيظ  الحنشوض  للسيد  درهم 

بقيسة 100 درهم للحصة الواحدة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  كسسير  حفيظ  الحنشوض 

ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 553205 رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بتاريخ 22 أغسطس 2022.
237 P

IMU-TRAV
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالدار   2022 أغسطس   11 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
.IMU-TRAV : التسسية

الهدف : مقاول في البناء واألشغال 
املختلفة.

العنوان : 13 شارع القصر الطابق 
5 رقم 10 املعاريف الدار البيضاء.

 100.000 في  حدد   : الراسسال 
حفيظ  الحنشوض  للسيد  درهم 

بقيسة 100 درهم للحصة الواحدة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  كسسير  حفيظ  الحنشوض 

ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 55320( رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بتاريخ 22 أغسطس 2022.
238 P

 SUD-EST DES GRAND
TRAVAUX

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  بسقت�سى 
بالرباط   2022 أغسطس   11 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
 SUD-EST DES  : التسسية 

.GRAND TRAVAUX
وأعسال  البناء  في  مقاول   : الهدف 

أخرى.
20 زنقة اكلسان سيدي   : العنوان 

علي الشقة 2، أكدال، الرباط.
 100.000 في  حدد   : الراسسال 
بقيسة  كرجو  ابراهيم  للسيد  درهم 

100 درهم للحصة الواحدة.
التسيير : تم تعيين السيد ابراهيم 
غير  ملدة  للشركة  كسسير  كرجو 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسس ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ   162259 رقم  تحت  الرباط 

23 أغسطس 2022.
239 P

AU BEAU FANION
وبسوجب   201( ماي   10 بتاريخ 
قرر  االستثنائي  العام  الجسع  عقد 

الشريك الوحيد ما يلي :
تغيير املقر االجتساعي للشركة من 
 ،2 20 زنقة اكلسام سيدي علي شقة 
24 شارع األبطال،  إلى  أكدال الرباط 

أكدال، الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
يونيو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

)201، تحت رقم )359.
240 P

NOVECIA
SARL AU

عنوان مقرها االجتساعي : 12، قلعة 
الديس ليالس، قلعة عين السبع 
 ALLEE DES 12 الدار البيضاء

 LILAS QUARTIER CASTOR AIN
،SEBAA-CASABLANCA

رقم السجل التجاري 294585
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
بالدار   2022 ماي   16 في  املؤرخ 

البيضاء تقرر ما يلي :
بيع الحصص :

التي  للحصص  الجزئي  تفويت 
يستلكها السيد محسد عادل بورقادي 
الشركة،  بالرأسسال  حصة   2500
بحكم  العادية  الضسانات  بسوجب 
فنيش  مهى  للسيدة  والقانون  الواقع 

2500 حصة.
للشركة  االجتساعي  املقر  تحويل 
قلعة  ليالس،  الديس  قلعة   ،12 من 
 ،12 البيضاء  الدار  السبع  عين 
الغربية  الجنوبية  الصناعية  املنطقة 
الشطر الثاني قطعة رقم 4 املحسدية.

تعيين مسير ثاني.
تعيين  الوحيد  املساهم  قرر 
الجنسية  من  فنيش  مهى  السيدة 
لفترة  للشركة  ثانية  مسيرة  املغربية 

غير محددة.
املحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
15 يوليو 2022، تحت رقم 831382.
241 P

LEXPARTNERS
SARL

عنوان مقرها االجتساعي : 265 شارع 
الزرقطوني رقم 92 الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 336651

العادي  العام  الجسع  بسقت�سى 
ما  قرر   ،2022 يوليو   13 في  املؤرخ 

يلي :
قبول استقالة املسير اعراب عبد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الرحيم 

.V249360

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،2022 أغسطس   4

.8335(4

242 P

مكتب األستاذ احسد هسام العفير

موثق بسال

طريق القنيطرة، إقامة السعادة 3، شقة رقم 

2، حي لغرابلية، سال 11000

الهاتف : 885352)053

الفاكس : 880023)053

STE AGHROUME
شركة ذات مسؤولية محدود

ذات شريك وحيد

راسسالها : 600.000 درهم

املقر االجتساعي : الرباط،

حي الرياض محج الرياض املحل 

التجاري عسارة 22 رقم 66

بسقت�سى عقد تلقاه األستاذ احسد 

 2022 يونيو   2( بتاريخ  العفير  هسام 

الحصص  مجسوع  تفويت  تم  بسال 

بنيس  جواد  محسد  للسيد  املسلوكة 

نشبة وهي 6000 حصة اجتساعية من 

بالشركة  لكل حصة  درهم   100 فئة 

DAR AGHROUME شركة   املسساة 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

السيد  لفائدة  و  ذ م م ش  وحيد ش 

محسد  والسيد  قرقور  الفتاح  عبد 

قرقور.

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

 2022 يونيو   2( بتاريخ  املنعقد 

الفتاح قرقور  السيد عبد  بسال قبل 

مجسوع  قرقور  محسد  والسيد 

محسد  للسيد  املسلوكة  الحصص 

6000 حصة  وهي  نشبة  بنيس  جواد 

لكل  درهم   100 فئة  من  اجتساعية 

السيد  وقرر  بينهسا  مناصفة  حصة 

االستقالة  نشبة  بنيس  جواد  محسد 

من مهامه كسسير وحيد للشركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 DAR AGHROUME املسساة  وحيد 

ش ذ م م ش و.
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بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
2022 بسال  )2 يونيو  املنعقد بتاريخ 
قرقور  الفتاح  عبد  السيد  تعيين  تم 
جدد  مسيرين  قرقور  محسد  والسيد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
 DAR املسساة  وحيد  شريك  ذات 

AGHROUME ش ذ م م ش و.
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ )2 يونيو 2022 في سال 
قرر مساهسو الشركة ذات املسؤولية 
املسساة  وحيد  ذات شريك  املحدودة 
ش  م  م  ذ  ش   DAR AGHROUME
للقانون  جديدة  صيغة  اعتساد  و 
ذات  شركة  من  للشركة  األسا�سي 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  واحد 

املحدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 ،2022 أغسطس   3 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 64229.
243 P

BOUZIANE MOHAMMED
TRAVAUX DE COMPTABILITE

STOW’S COFEE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
تم  قد  بالرباط   2022 ماي   30 في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بسساهم وحيد والتي تحسل 

الخصائص التالية :
.STOW’S COFEE : التسسية

م  م  ذ  ش   : القانونية  الصفة 
بسساهم وحيد.

استغالل   : االجتساعي  الهدف 
قاعة الشاي )مقهى(.

مسون تنظيم الحفالت.
 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
معسورة  تجزئة   : االجتساعي  املقر 
2 سال  رقم  املتجر   22( رقم  العسارة 

الجديدة.

التسيير : السيدة غزالن التدالوي 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

رقم التقييد تحت رقم 401)3.
244 P

 
ديـــــوان األستــــاذ خليل متحد

موثق بوجــــدة
شارع محسد الخامس إقامة ال ركة الطابق 

األول رقم 6
الهاتف: 66 44 036)  05

 مقهى مرغاد
الشركة  ذات املسؤولية املحدودة 

مسير وحيد
رأسسالها االجتساعي : 10.000 درهم

رقم السجل التجاري : )156
مقرها االجتساعي : رقم 1 تجزئة 

النصر تاوريرت
تأسيس

من  حرر  توثيقي  عقد  بسقت�سى 
موثق  متحد  خليل  األستاذ  طرف 
بوجدة بتاريخ 2 يونيو 2022 مسجل 
سجل   2022 يونيو   8 بتاريخ  بوجدة 
اإليداع رقم  14339  تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة  ذات شريك وحيد املسيزات 

اآلتية :
مرغاد  مقهى   : التسسية 

ش. ذ.م.م.ش.و.
هذه  تقوم   : االجتساعي  الهدف 
بالخارج  أو  باملغرب  سواء  الشركة 

بالعسليات اآلتية :
مقهى.

النصر  تجزئة   : االجتساعي  املقر 
رقم01 تاوريرت. 
املساهسات : 

للشركة  املساهسين  قدم 
املساهسات التالية :

السيد عبد القادر مرغاد 10.000 
درهم.

املجسوع : 10.000 درهم.
الرأسسال   : االجتساعي  الرأسسال 
 10.000 مبلغ  في  محدد  االجتساعي 
حصة    100 إلى  مقسسة  درهم 
 (100( درهم  مئة  فئة  من  اجتساعية 
درهم لكل واحدة تقسم على الشكل 

التالي:

 100 مرغاد  القادر  عبد  السيد 

حصة اجتساعية.

املجسوع : 100 حصة اجتساعية. 

التسيير : تسير الشركة من طرف 

بصفته  مرغاد  القادر  عبد  السيد 

مسير وحيد للشركة املذكورة ملدة غير 

محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بتاوريرت  االبتدائية  املحكسة 

9 أغسس 2022 تحت عدد405.

245 P

POWER SECURIT

» MARISS SAKAN« 
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسسالها 500000 درهم

املقر االجتساعي: الطابق الثالث 

تجزئة النخيل V، إقامة مييا، عسارة 

A 15 2، الشقة 34، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

1369(

تعديالت
العام  الجسع  مخضر  بسقت�سى 

 ،2022 يونيو   16 بتاريخ  االستثنائي 

تقرما يلي:

 5000 تفويت  على  املصادقة 

السيد  ملكية  في  اجتساعية  حصة 

في  يستلكه  ما  مجسوع  وهو  نوة  فؤاد 

لفائدة  املذكورة  الشركة  رأسسال 

السيدة مريم بنرحالي. 

من  نوة  فؤاد  السيد  استقالة 

مهسة تسيير الشركة.

بنرحالي  مريم  السيدة  تسسية 

رقم  الوطنية  تعريفها  بطاقة 

M3844(4

بتوقيعها  للشركة  جديدة  مسيرة 

الوحيد.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

14 يوليوز 2022 تحت رقم 28038.

 خالصة وبيان

1 C

» IH SAVE SERVICE « 
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسسالها 10000 درهم
املقر االجتساعي: شقة بالطابق 

االر�سي، )، زنقة لندن، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

16(0(
حل شركـة

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 ،2022 يونيو   08 بتاريخ  االستثنائي 
الدين  حسام  السيد  الشريكان  قرر 
حل  اوبال  إبراهيم  والسيد  مندلي 
تسسيتهسا  مع  اعاله  املذكورة  الشركة 
وتحديد  التصفية،  بعسلية  كسكلفين 

مقر التصفية بالعنوان التالي:
زنقة   ،( االر�سي،  بالطابق  شقة 

لندن، الجديدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

)0 يوليوز 2022 تحت رقم 28021.
خالصة وبيان

2C

» TSDM« 
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسسالها 100000 درهم

املقر االجتساعي: الطابق الثالث 
تجزئة النخيل V، إقامة مييا، عسارة 

A 15 2، الشقة 34، الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

1836(
تعديالت

العام  الجسع  مخضر  بسقت�سى 
االستثنائي بتاريخ فاتح يوليوز 2022، 

تقرما يلي :
في  اجتساعية  حصة   500 تفويت 
و500  حساني  كوثر  السيدة  ملكية 
السيد  ملكية  في  اجتساعية  حصة 
محسد  السيد  لفائدة  زيالي  يحيى 

جسيلي والسيد عسر متوكل.
حساني  كوثر  السيدة  استقالة 
والسيد يحيى زيالي من تسيير الشركة.
جسيلي  محسد  السيد  تعيين 
كسسيرين  متوكل  عسر  والسيد 

للشركة.
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تعديل املادتين ) و15 من القانون 
األسا�سي للشركة تبعا للقرار املذكور 

اعاله.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

)0 يوليوز 2022 تحت رقم 28019.
خالصة وبيان

3C

 ECOLE « 
» IBN BADIS PRIVEE
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسسالها 654.800.00 درهم
املقر االجتساعي: زاوية شارع ابن 

باديس وشارع بئر انزران، الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

44(5
تعديالت

 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
فاتح  بتاريخ  مسجل   ،2022 مايو 

يونيو 2022، تقرر ما يلي:
استقالة احد املسيرين املشتركين.

جدد  مشتركين  مسيرين  تسسية 
للشركة املعنية.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 
اليها  املشار  للتعديالت  تبعا  للشركة 

اعاله.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

06 يوليوز 2022 تحت رقم 28005.
خالصة وبيان

4C

»NABIL PHARMA-MEDIC« 
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 100000 درهم

املقر االجتساعي: دوار أوالد عبد هللا، 
جساعة متوح، طريق سطات، كلم 

)4، إقليم الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

12219
حل شركة

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
 ،2022 مارس   11 بتاريخ  االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد واملسير للشركة 

جسولي  نبيل  السيد  اعاله  املذكورة 

مكلفا  تسسيته  مع  الشركة  حل 

مقر  وتعيين  التصفية،  بعسلية 

التصفية بالعنوان التالي:

جساعة  هللا،  عبد  أوالد  دوار 

متوح، طريق سطات، كلم )4، إقليم 

الجديدة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

09 مايو 2022 تحت رقم 96))2.
خالصة وبيان

5C

» FOUR SISTER’S « 
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 100000 درهم

املقر االجتساعي: إقامة البستان، 
رقم 6، شارع ج ران خليل ج ران، 

الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

13001

تعديالت
األستاذ  به  توصل  عقد  بسقت�سى 

محسد صبور العلوي موثق بالجديدة، 

مسجل   ،2022 يوليوز   06 في  مؤرخ 

بتاريخ 06 يوليوز 2022 تقرما يلي :

اجتساعية  حصة   1000 تفويت 

لفائدة  مهيل  زينب  السيدة  ملكية  في 

السيد محسد جسيل.

من  مهيل  زينب  السيدة  استقالة 

مهامها كسسيرة للشركة

جسيل  محسد  السيد  تسسية 

كسسير جديد للشركة.

القانوني  الشكل  على  الحفاظ 

املسؤولية  محدودة  )شركة  للشركة 

ذات شريك وحيد(.

من   6  -  (  16- الفصول  تغيير 

القانون االسا�سي.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة نتيجة التعديالت املشار اليها 

اعاله.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

25 يوليوز 2022 تحت رقم )2806.
خالصة وبيان

6C

» PROJECT-TRADING «
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسسالها 10000 درهم

املقر االجتساعي:13، زنقة بغداد 
)قرب املدرسة الفندقية(، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:
852(

حل شركـة
 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
يونيو 2022، مسجل بتاريخ 23 يونيو 

2022، تقرر ما يلي:
حل الشركة املذكورة اعاله.

بنعريبة  محسد  السيد  تسسية 
وتحديد  التصفية،  بعسلية  كسكلف 

مقر التصفية بالعنوان التالي:
املدرسة  )قرب  بغداد  زنقة   ،13

الفندقية( ، الجديدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

13 يوليوز 2022 تحت رقم 28029.
 خالصة وبيان

7C

» IDIOMAS « 
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسسالها 10000 درهم
املقر االجتساعي: 5، زنقة محسد 

بوجيبار، كدية ابن ادريس، 
الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:
(319

حل شركة
 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
مايو   30 بتاريخ  2022 مسجل،  مايو 

2022، تقرر ما يلي:
حل الشركة املعنية.

اجعاجع  سعاد  السيدة  تسسيت 
مكلفة بعسلية التصفية، وتعيين مقر 

التصفية بالعنوان التالي:
كدية  بوجيبار،  محسد  زنقة   ،5

ابن ادريس، الجديدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكسة 

22 يونيو 2022 تحت رقم 963)2.
خالصة وبيان

8 C

STE CESTA TRAVAUX
 SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعنوان مقرها االجتساعي موطن 
عند مركز االعسال داي تجزئة 

العثسانية الحي اإلداري الطابق 3 بني 
مالل.

رقم التقييد في السجل التجاري 
12313

تأسيس شركة
 28 بسقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو  من 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تحسل الخصائص التالية:
 STE CESTA  : التسسية 

. TRAVAUX SARL
املقر االجتساعي : موطن عند مركز 
الحي  العثسانية  تجزئة  داي  االعسال 

اإلداري الطابق 3 بني مالل.
املختلفة االشغال   :  الغرض 

أو البناء 
رأس املــال 100.000 درهم

مقسم إلى1000 حصة اجتساعية 
قيستها 100 درهم .في ملك 

 السيد ياسر الضو334 حصة
 333 الصديق  رضوان  السيد 

حصة
 333 جباري  الرحيم  عبد  السيد 

حصة
السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة
الضو ياسر  السيد   : املسير 

 I(52104
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 634 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 05 يوليوز 2022
9 C

املركز الجهوي لالستثسار 

STE TALBERJT
 SARL 

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بسقت�سى 
شركة  إنشاء  تم   2020 أكتوبر   23
تحسل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.STE TALBERJT SARL : التسسية
الجساعة  الوحدة  تجزئة   : املقر   

الترابية ازيالل إقليم ازيالل.
 الغرض : مدرسة لتعليم السياقة.

رأس املــال : 100.000 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : السيدة فاطسة أبو لعوان.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسس ر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكسة  الضبط  بكتابة 
2020 تحت  4 نوفس ر  بتاريخ  بأزيالل 
السجل  ورقم   2020/303 رقم 

التجاري تحت رقم 4289.
 : املساهسون  حصة   : مالحظة 
500 حصة وزهرة  لعوان  أبو  فاطسة 
 1000 املجسوع  حصة،   500 امكون 

حصة.
10 C

املركز الجهوي لالستثسار 
جهة الدار البيضاء- سطات

 YCO LUB 
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بسقت�سى   
تم  ب رشيد   13/07/2022 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحسل الخصائص التالية :
.YCO LUB SARL AU : التسسية 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

الزيوت  بيع  االجتساعي:  الهدف 
الصناعية للسيارات.

الشركة  رأسسال  املال: حدد  رأس 
بسبلغ 100000 درهم في يد :

حسيد الستلي 100000 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسس ر من كل عام.
مو�سى  ولد  دوار  االجتساعي:  املقر 

الشواتي ملباركيين برشيد.
 التسيير: أعطي حق التسيير للسيد :

حسيد الستلي ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكسة االبتدائية ب رشيد 
تحت رقم 826/2022 كسا تم تسجيل 
بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

18/08/2022 تحت عدد 16969. 
11 C

 STE US HIGHWAY EXPRESS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

وعنوان مقرها االجتساعي: تجزئة 
 جناح بلوك 3 رقم 5 شقة رقم 9
و 10 الطابق الخامس بني مالل

رقم التقييد في السجل التجاري 
12989

تأسيس شركة
 21 بسقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز  من 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تحسل الخصائص التالية :

 STE US HIGHWAY  : التسسية 
.EXPRESS SARL AU

جناح  تجزئة   : االجتساعي  املقر 
 10 و   9 رقم  شقة   5 رقم   3 بلوك 
 : الغرض  مالل  بني  الخامس  الطابق 
 COMMISSIONNAIRE GERANT

D’ENTREPRISE
NEGOCIANT

رأس املــال 100.000 درهم
مقسم إلى1000 حصة اجتساعية 

قيستها 100 درهم . 
السيد أيوب املنور 1000 حصة

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة: 99 سنة

املسيرة : السيد أيوب املنور
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم 26)
 بتاريخ 02 غشت 2022

12 C

خدمات التسييروالتكوين

MODARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

خدمات التسييروالتكوين
)))،شارع املقاومة حي الحرية 

العالية، 28805، املحسدية املغرب
MODARK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الكائنة 
بالدار البيضاء، الحديقة عين 

السبع شارع علي يعتة 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14(239
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
 2019 أبريل  من   30 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع  تم 
من  أي  درهم   1.000.000 قدره 
»1.000.000 درهم« إلى »2.000.000 
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

من ماي 2019 تحت رقم 3)151.
1I

METREK COMPTA PRO

NBIKAT AGRI SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
NBIKAT AGRI SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 59 إقامة 
املولى عبد العزيز شارع املولى عبد 
تاعزيز رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63(0(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجن ر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.NBIKAT AGRI SARL A.U
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلدارة  مقاول  البناء،  املختلفة، 

الزراعية، التلقيح اإلصطناعي.
عنوان املقر االجتساعي : 59 إقامة 
عبد  املولى  شارع  العزيز  عبد  املولى 
القنيطرة   14000  -  4 رقم  تاعزيز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شيخي  مروان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شيخي  مروان  السيد 
دوار النبيكات بومعيز 14200 سيدي 

سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شيخي  مروان  السيد 
دوار النبيكات بومعيز 14200 سيدي 

سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 05 يناير 

2022 تحت رقم 89910.
2I
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CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

 GOURMA FRERES
TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC
 GOURMA FRERES TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مستودع 
بدوار إكي أفرض بيزضاض إقليم 
الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 GOURMA FRERES TRAVAUX

.DIVERS SARL AU
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 
اللوازم  املختلفة;بيع  البناء  أعسال 

املكتبية;التجارة.
عنوان املقر االجتساعي : مستودع 
إقليم  بيزضاض  أفرض  إكي  بدوار 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسد كرمة : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسد كرمة عنوانه)ا( دوار 
الصويرة  إقليم  بيزضاض  أفرض  إكي 

املغرب 44000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد كرمة عنوانه)ا( دوار 
الصويرة  إقليم  بيزضاض  أفرض  إكي 

املغرب 44000 الصويرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بالصويرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9)1.
3I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CASA MAR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
CASA MAR LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 
اصناعية توسعة 12 - 3000) 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(1(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2021 ف راير   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خناوش  حم  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
ف راير   10 بتاريخ  خروب  العربي 

.2021
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ف راير 2022 تحت رقم 262/2021.
4I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CASA MAR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
CASA MAR LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 
اصناعية توسعة 12 - 3000) 

الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(1(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تعيين  تم   2021 ف راير   10 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( خروب 

العربي كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

ف راير 2021 تحت رقم 262/2021.
5I

KAMAR BENOUNA

BC PROPERTIES ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
BC PROPERTIES ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: ) اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.485331

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  قررت  عرفي  عقد  بسوجب 
 490 بيع   »IB PARTICIPATION«
التي  الحصص  مجسوع  اي  حصة 
تستلك الى السيد ايالن ايشووا بنهيم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الجسع العام املؤرخ في 25 مايو 2022 
حصة   490 بيع  على  املصادقة  قرر 
لفائدة السيد ايالن ايشووا بنهيم مع 

تغيير البند السابع من القوانين 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على النظام األسا�سي الجديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

راسسال 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 93)830.
6I

كومافيد

 SOCIÉTÉ AL BOURAK DE
L›ORIENTAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ AL BOURAK DE

L›ORIENTAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي شارع 
الحسن الثاني رقم 10 - 64550. 

جرادة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38263

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 ماي 2022 تست إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
نقل البضائع لحساب الغير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1135.
(I
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International Juris Consulting

Foncière Monceau I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

Foncière Monceau I شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 45 شارع 

محسد الخامس، شقة رقم 10 - 

90000 طنجة املسلكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.41111

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

حل  تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

ذات  شركة   Foncière Monceau I

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسسالها 10.000 درهم 

شارع   45 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 

 -  10 رقم  شقة  الخامس،  محسد 

90000 طنجة املسلكة املغربية نتيجة 

لعدم النشاط السياحي.

و عين:

 Denis Georges السيد)ة( 

عنوانه)ا(  و   Lucien Marie Breuil

 (5006 تروين  دوجواي  شارع   15

باريس فرنسا كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

45 شارع  2022 وفي  30 يونيو  بتاريخ 

 -  10 رقم  شقة  الخامس،  محسد 

90000 طنجة املسلكة املغربية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8618.

8I

International Juris Consulting

Foncière Monceau II

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

Foncière Monceau II شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 45 شارع 

محسد الخامس، شقة رقم 10 - 

90000 طنجة املسلكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42669

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

حل  تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

ذات  شركة   Foncière Monceau II

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسسالها 10.000 درهم 

شارع   45 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 

 -  10 رقم  شقة  الخامس،  محسد 

90000 طنجة املسلكة املغربية نتيجة 

لعدم إنشاء مساكن سياحية.

و عين:

 Breuil Denis Georges )السيد)ة

Lucien Marie و عنوانه)ا( 15 شارع 

دوجواي تروين 5006) باريس فرنسا 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

45 شارع  2022 وفي  30 يونيو  بتاريخ 

 -  10 رقم  شقة  الخامس،  محسد 

90000 طنجة املسلكة املغربية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8620.

9I

International Juris Consulting

RP Consulting Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

RP Consulting Maroc شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 183 شارع 

ولي العهد محل 13، مركز نيرييا - 

90000 طنجة املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 RP  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Consulting Maroc

املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنادق  صناعة  في  واالستشارات 

واملطاعم.

 183  : االجتساعي  املقر  عنوان 

شارع ولي العهد محل 13، مركز نيرييا 

- 90000 طنجة املسلكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فيليب مورن : 250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   250  : تولو  ريمي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيليب مورن عنوانه)ا( 68 
زنقة موالي عبد السالم، دار البارود 

90030 طنجة املسلكة املغربية.

 68 عنوانه)ا(  تولو  ريمي  السيد 
زنقة موالي عبد السالم، دار البارود 

90030 طنجة املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيليب مورن عنوانه)ا( 68 
زنقة موالي عبد السالم، دار البارود 

90030 طنجة املسلكة املغربية
 68 عنوانه)ا(  تولو  ريمي  السيد 
زنقة موالي عبد السالم، دار البارود 

90030 طنجة املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8389.
10I

كومافيد

 SOCIÉTÉ MONCIF
TRANSACTION SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ MONCIF

 TRANSACTION SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 9 طريق 

الجزائر تجزئة الدوحي الطابق 
األر�سي - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3614(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIÉTÉ الوحيد  الشريك  ذات 
MONCIF TRANSACTION SARL/
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ   AU
طريق   9 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
الجزائر تجزئة الدوحي الطابق األر�سي 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -
التي  باألهداف  الشركة  قيام  عدم 

أسست من أجلها.
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9 طريق  و حدد مقر التصفية ب 
الجزائر تجزئة الدوحي الطابق األر�سي 

- 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  الشارف  محسد  السيد)ة( 
تجزئة  الجزائر  طريق   9 عنوانه)ا( 
 60000 األر�سي  الطابق  الدوحي 

وجدة املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 9 طريق 
الجزائر تجزئة الدوحي الطابق األر�سي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1130.
11I

SACO CONSEIL

ARTICRAFTS YAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ARTICRAFTS YAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 
1348 شقة رقم 2 الطابق الثاني 

املسار طريق اسفي مراكش - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124313
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الطابق   2 رقم  شقة   1348 »عسارة 
مراكش  اسفي  طريق  املسار  الثاني 
»حي  إلى  املغرب«  مراكش   40000  -
 - مراكش  املسار   52 رقم  املعزوزية 

40000 مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138344.

12I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SPEED SPOT DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 

صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

SPEED SPOT DAKHLA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

الزرقطوني رقم 269 - 3000) 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13151

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماء  وناتي  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتساعية  حصة   250 العينين 

السيد  لفائدة  حصة   250 أصل 

 THIERRY JEAN-JACQUES )ة( 

يوليوز   0( بتاريخ   LANQUETIN

.2022

اهل  الحبيب  )ة(  السيد  تفويت 

اجتساعية  حصة   250 عسر  سيدي 

السيد  لفائدة  حصة   250 أصل  من 

 THIERRY JEAN-JACQUES )ة( 

يوليوز   0( بتاريخ   LANQUETIN

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1206.

13I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAHARA ECO DOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
SAHARA ECO DOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي السالم 
ا شارع احسد باحنيني عسارة الجساني 

الطابق الثاني الشقة رقم 08 - 
3000) الداحلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10323
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوستى  حسيد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.563
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   31.250
 EDOUARD BENOIT PHILIPPE

LOUBET بتاريخ 13 ماي 2022.
مورست  كلود  )ة(  السيد  تفويت 
اجتساعية  1.563 حصة  لوبي  جسل 
لفائدة  حصة   31.250 أصل  من 
 EDOUARD BENOIT )ة(  السيد 
13 ماي  بتاريخ   PHILIPPE LOUBET

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
يوليوز 2022 تحت رقم 1245/2022.
14I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AMWAJ FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

AMWAJ FISHERIES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
محسد فاضل سساللي عسارة الهبة 

الطابق االول الشقة رقم 01 املكتب 
رقم 02 . - 3000) الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10593
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   1( في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
عسارة  سساللي  فاضل  محسد  »شارع 
 01 رقم  الشقة  االول  الطابق  الهبة 
الداخلة   (3000  -  .  02 رقم  املكتب 
املغرب« إلى »شارع العركوب رقم -01

24)) - 3000) الداخلة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1180.
15I

cabinet étude maitre benhsain

TAGHIPRO.IMM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia ، 28800،

mohammedia maroc
TAGHIPRO.IMM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 
 Boulevard Tadla Derb

 Marrakech bloc 9 n94 étage
 2 MOHAMMEDIA 28800
.MOHAMMEDIA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3109(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 03 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

OUBELLA JAMAL كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1561.

16I

CABINET JOUDY CONSEIL

QUICK CORNER »كويك 
كورنر«

إعالن متعدد القرارات

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

QUICK CORNER »كويك كورنر« 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: زنقة 
سسية إقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 رقم 22 بامليي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.303823

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 أبريل   13 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  ٱجتساعية  حصة   1.000 تفويت 
طرف السيد علي كروم املخصصة له 
بشركة« كويك كورنر« لفائدة السيد 
اعتساده  تم  الذي  لعرباص  علي 
الحصص  بقبوله  جديد  كشريك 

االجتساعية املنقولة إليه.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد علي كروم من مهامه 
لعرباص  علي  السيد  وتعيين  كسسير 

كسسير جديد للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهسات اإلجتساعية.
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

رأسسال الشركة.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: التسيير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 10)833.
1(I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE INSTITUT ITRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE INSTITUT ITRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

املسيرة حي املطار الناظور - 62000 
الناظور املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5639
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2022 يونيو   1( في  املؤرخ 
الطاهر  ابن  محسد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 30 ماي 2022 
بالشكل األتي :

 83  ، مرابط  ضريفة  السيد)ة( 
حصة .

 82  ، املرابط  السعدية  السيد)ة( 
حصة .

 ، الطاهر  بن  محسد  السيد)ة( 
108 حصة .

 108 السيد)ة( مراد بن الطاهر ، 
حصة .

السيد)ة( احسد ابن الطاهر ، 58 
حصة .

 58  ، الطاهر  بن  ندير  السيد)ة( 
حصة .

 (9  ، الطاهر  بن  السيد)ة( فيروز 
حصة .

السيد)ة( بوثينة بن الطاهر ، 9) 
حصة .

 (9  ، الطاهر  بن  نزهة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( فاطسة بن الطاهر ، 9) 

حصة .

 (9 السيد)ة( بشرى بن الطاهر ، 

حصة .

 (9 السيد)ة( سسية بن الطاهر ، 

حصة .

السيد)ة( هدية ابن الطاهر ، 29 

حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4110.

18I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK FREE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 

صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

DAK FREE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي شارع 

حبوها بن السوداني رقم 86 - 

3000) الداخلة املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9493

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »التجارة العامة« 

للسيارات  التقني  »الفحص  إلى 

الخفيفة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1164.

19I

املركز املراك�سي لإلرشاد

THEL MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

THEL MARRAKECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي املشور 
القصبة باب إيغلي تجزئة أكدال 

عسارة H الشقة رقم 56 - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(855
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تحويل  تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
تجزئة  إيغلي  باب  القصبة  »املشور 
 -  56 رقم  الشقة   H عسارة  أكدال 
»شقة  إلى  املغرب«  مراكش   40000
تجزئة   951 رقم  الثاني  الطابق   3
املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138340.

20I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE INSTITUT ITRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسثل قانوني للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE INSTITUT ITRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 

املسيرة حي املطار الناظور - 62000 
الناظور املغرب.
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»تعيين مسثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5639
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
وتبعا   2022 يونيو   1( في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املسثل)ين( القانوني)ين(: 
- بوثينة بن الطاهر
- محسد بن الطاهر

- مراد بن الطاهر
- STE INSTITUT ITRI شركة ذات 
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
اإلجتساعي ب: شارع املسيرة حي املطار 

الناظور 62000 الناظور املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 5639
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4110.

21I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUA PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
AQUA PLACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي الطريق 
االقليمي رقم 1100 كيلومتر )0 

جساعة العركوب اقليم واد الدهب - 
3000) الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1985(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مقهى  تشغيل  لألطفال.  ملعب   
ومطعم..

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1200.
22I

املركز املراك�سي لإلرشاد

JOSROM CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

JOSROM CONCEPT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 28 
درب الحدادة بن صالح - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   1( في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
 - صالح  بن  الحدادة  درب   28 »رقم 
»شقة  إلى  املغرب«  مراكش   40000
تجزئة   951 رقم  الثاني  الطابق   3
املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138343.
23I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AL IAAMAR ZAMZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE AL IAAMAR ZAMZAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

اإلمام مالك لعرا�سي الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16953

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم اإلعالم 

الطاهر  ابن  محسد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 30 ماي 2022 

بالشكل األتي :

 (40  ، مرابط  ضريفة  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( السعدية املرابط ، 40) 

حصة .

 ، الطاهر  بن  محسد  السيد)ة( 

1.380 حصة .

 ، الطاهر  بن  مراد  السيد)ة( 

1.380 حصة .

 ، الطاهر  ابن  احسد  السيد)ة( 

1.380 حصة .

 ، الطاهر  بن  ندير  السيد)ة( 

1.380 حصة .

السيد)ة( فيروز بن الطاهر ، 690 

حصة .

 ، الطاهر  بن  بوثينة  السيد)ة( 

690 حصة .

السيد)ة( نزهة بن الطاهر ، 690 

حصة .

 ، الطاهر  بن  فاطسة  السيد)ة( 

690 حصة .

 ، الطاهر  بن  بشرى  السيد)ة( 

690 حصة .

السيد)ة( سسية بن الطاهر ، 690 

حصة .

 ، الطاهر  ابن  هدية  السيد)ة( 

690 حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4111.

24I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AL IAAMAR ZAMZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE AL IAAMAR ZAMZAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتساعي شارع 
اإلمام مالك لعرا�سي الناظور - 

62000 الناظور .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16953
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4111.
25I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AL IAAMAR ZAMZAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسثل قانوني للشركة
FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000،  26
NADOR MAROC

 STE AL IAAMAR ZAMZAM
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

شارع  االجتساعي:  مقرها  وعنوان 
 - الناظور  لعرا�سي  مالك  اإلمام 

62000 الناظور املغرب.
»تعيين مسثل قانوني للشركة«

التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 
.16953

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
وتبعا   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املسثل)ين( القانوني)ين(: 
- بن الطاهر مراد
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- املرابط السعدية

 STE AL IAAMAR ZAMZAM  -

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شارع  ب:  اإلجتساعي  مقرها  الكائن 

اإلمام مالك لعرا�سي الناظور 62000 

الناظور املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 16953

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4111.

26I

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

TECNICA AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون 

موثق

60 شارع بيرنزران ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

TECNICA AUTOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 2/244 

شارع محسد الخامس - 24000 

الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(251

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يونيو   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شركة   AMAN AUTOS تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   3.863

20.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

القادر صفار بتاريخ 13 ماي 2022.

تفويت TIT AUTOS شركة 3.035 

 20.000 أصل  من  اجتساعية  حصة 

القادر  )ة( عبد  السيد  لفائدة  حصة 

صفار بتاريخ 13 ماي 2022.

شركة   NEW BATIS تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   9.160

20.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

القادر صفار بتاريخ 13 ماي 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 05 يوليوز 

2022 تحت رقم 998)2.

2(I

سيكسا جيستيون

B.S INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكسا جيستيون
شارع محسد الخامس مسر تسكروت 
رقم 1 ورزازات، 45000، ورزازات 

املغزب
B.S INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار تاجدة 

ترميكت - 45006 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1206(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 B.S  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.INNOVATION
-1تعبئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع منتجات التنظيف
-2اعسال بناء مختلفة

-3تجارة.
دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
ورزازات   45006  - ترميكت  تاجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احسد برقاوي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الصوفي  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برقاوي  احسد  السيد 
ورزازات   45006 ترميكت  ثالت 

املغرب.
عنوانه)ا(  الصوفي  محسد  السيد 
دوار تكمي الجديد الجنوبية رقم 6)5 

45006 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برقاوي  احسد  السيد 
ورزازات   45006 ترميكت  ثالت 

املغرب
عنوانه)ا(  الصوفي  محسد  السيد 
دوار تكمي الجديد الجنوبية رقم 6)5 

45006 ورزازات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 12 غشت 

2022 تحت رقم 316.
28I

املركز املراك�سي لإلرشاد

JDLC CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

JDLC CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املشور 
القصبة باب إغلي تجزئة أكدال 

عسارة H الشقة 56 - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9((5(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   0( في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
تجزئة  إغلي  باب  القصبة  »املشور 
أكدال عسارة H الشقة 56 - 40000 
مراكش املغرب« إلى »شقة 3 الطابق 
طريق  املسار  تجزئة   951 رقم  الثاني 

اسفي - 40000 مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138553.

29I

MARCHICA CONSEIL

 PNEUMATIQUE
MARCHIKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

 PNEUMATIQUE MARCHIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطريق 
الرئيسية رقم 293 حي اوالد ابراهيم 

الناظور - 62010 الناظور املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(085

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 08 غشت 

2022 تحت رقم 4051.

30I

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب حسابات الداخلة

Centre Pratik Privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب 
حسابات الداخلة

رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 
الداخلة اكادير ، 80060، اكادير 

املغرب
Centre Pratik Privé شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 
فاديسا الجساعة الحضرية الدشيرة 

عسالة انزكان ايت ملول الرقم 
 21a-21b-211 و(a-1(b-1(

الطابق الثاني املركز التجاري لي روزو 
- 86150 انزكان ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2666(

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 Centre : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.Pratik Privé
دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدر�سي.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الدشيرة  الحضرية  الجساعة  فاديسا 
الرقم  ملول  ايت  انزكان  عسالة 
 21-21a-21bو  1(-1(a-1(b
الطابق الثاني املركز التجاري لي روزو 

- 86150 انزكان ايت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 333  : الركيك  عائشة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 333  : العصفور  عدنان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 334  : العصفور  ايوب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة الركيك عنوانه)ا( 
 05 الرقم   10 عسارة  تافوكت  اقامة 

الدشيرة 86150 انزكان املغرب.
السيد عدنان العصفور عنوانه)ا( 
 05 الرقم   10 عسارة  تافوكت  اقامة 

الدشيرة 86150 انزكان املغرب.

عنوانه)ا(  العصفور  ايوب  السيد 

 05 الرقم   10 عسارة  تافوكت  اقامة 

الدشيرة 86150 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العصفور  ايوب  السيد 

 05 الرقم   10 عسارة  تافوكت  اقامة 

الدشيرة 86150 انزكان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1539.

31I

MARCHICA CONSEIL

DUBAI CLIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 

املغرب

DUBAI CLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي اوالد 

ميسون زنقة 39 رقم 18 الناظور - 

62020 الناظور املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12533

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»150.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   (50.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 4190.

32I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

TMSA PARTICIPATIONS S.A
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

 Agence Spéciale Tanger
Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de
 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc
 TMSA PARTICIPATIONS S.A

شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجتساعي طريق 
الرباط طنجة 90000 - 1144 

طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30053

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2019 ف راير   20 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
أي  درهم«   965.000.000«
إلى  درهم«   305.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   1.2(0.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن ر   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2019 تحت رقم ))56.
33I

MARCHICA CONSEIL

DUBAI CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

DUBAI CLIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي اوالد 
ميسون زنقة 39 رقم 18 الناظور - 

62020 الناظور املغرب .
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12533

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   (50.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 4190.

34I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

 TANGER MED

INTERNATIONAL S.A
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

 Agence Spéciale Tanger

Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de

 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc

 TANGER MED

INTERNATIONAL S.A شركة 

املساهسة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 

الحرة للتصدير قصراملجاز جساعة 

انجرة إقليم فحص أنجرة طنجة - 

1144 طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46483

العام  الجسع  بسقت�سى 

دجن ر   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2018

درهم«   50.000.000« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   1.698.900« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   51.168.900«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   0( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 5229.
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ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DELTA MAREE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
DELTA MAREE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 
1240 حي السالم - 3000) الداخلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.420(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املير  حسن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   4.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   4.000
يوليوز   26 بتاريخ  الشكدالي  بوجسعة 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
غشت 2022 تحت رقم 1337/2022.
36I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DELTA MAREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
DELTA MAREE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 

1240 حي السالم - 3000) الداخلة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.420(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تعيين  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشكدالي بوجسعة كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )133.

3(I

COOLCASH

COOLCASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COOLCASH
 Marrakech ، 40000، Marrakech

Maroc
COOLCASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 
الواقع بدوار البومبي رقم 1523 

تسلطانت 2 سيدي يوسف بن علي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128189

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COOLCASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال
الوساطة املالية.

املحل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 1523 رقم  البومبي  بدوار  الواقع 
علي  بن  يوسف  سيدي   2 تسلطانت 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني الوناس : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوناس  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة صوكوما 1 رقم 450 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوناس  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة صوكوما 1 رقم 450 

40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138548.
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hk audit

LAHCINI BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hk audit
 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg n°111 ، 20000، casablanca
maroc

LAHCINI BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 45 ، شارع 
عبد القادر مفتقر ، الطابق الثاني ، 
الشقة 4 ، الدار البيضاء - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
519(03

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LAHCINI BATIMENT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

 ،  45  : االجتساعي  املقر  عنوان 

الطابق   ، مفتقر  القادر  عبد  شارع 

 - البيضاء  الدار   ،  4 الشقة   ، الثاني 

20100 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : لحسيني  عبدالكريم  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لحسيني  عبدالكريم  السيد 

جساعة  لوشاشنة  دوار  عنوانه)ا( 

الحوزية  دائرة  رحسون  أوالد  قيادة 

الجديدة   24106 الجديدة  إقليم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

لحسيني  عبدالكريم  السيد 

جساعة  لوشاشنة  دوار  عنوانه)ا( 

الحوزية  دائرة  رحسون  أوالد  قيادة 

الجديدة   24106 الجديدة  إقليم 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 18 

أكتوبر 2021 تحت رقم -.
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ZINA INNOVATION sarl 

زينة اينوفاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZINA INNOVATION sarl
 HAY TAFRAT AOURIR AGADIR ،

0، AGADIR MAROC
زينة اينوفاسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي تفراط 
zinainnovation22@ - اورير اكادير

gmail.com اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52463
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
زينة   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

اينوفاسيون.
اعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والصيانة و الديكور.
عنوان املقر االجتساعي : حي تفراط 
zinainnovation22@ - اورير اكادير

gmail.com اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصياد  مصطفى  السيد 
الداخلة  حي   263 د  بلوك  عنوانه)ا( 
 essayad92@gmail.com اكادير 

اكادير املغرب.
العسري  احسد  السيد 
اكادير  اورير  الزاوية  حي  عنوانه)ا( 
 laasriahmad1979@gmail.com

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصياد  مصطفى  السيد 

الداخلة  حي   263 د  بلوك  عنوانه)ا( 

 essayad92@gmail.com اكادير 

اكادير املغرب

العسري  احسد  السيد 

اكادير  اورير  الزاوية  حي  عنوانه)ا( 

 laasriahmad1979@gmail.com

اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  باكادير  التجارية 

رقم  تحت   2022 غشت 

.40811122018295
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Agence Spéciale Tanger Méditerranée

TANGER MED ZONES S.A
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

 Agence Spéciale Tanger

Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de

 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc

TANGER MED ZONES S.A شركة 

املساهسة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة بقعة )10 - 

1144 طنجة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1340(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم«   200.000.000«

إلى  درهم«   (06.650.000« من 

 : طريق  عن  درهم«   906.650.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف راير   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 83)1.

41I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

Tanger Free Zone S.A
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

 Agence Spéciale Tanger
Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de
 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc
Tanger Free Zone S.A شركة 

املساهسة
وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 
الحرة للتصدير بطنجة بقعة )10 

رقم 2 - 1144 طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38901

العام  الجسع  بسقت�سى 
يناير   2( في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020
درهم«   5.000.000« قدره  بسبلغ 
إلى  درهم«   6.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   11.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 2480.
42I

كومافيد

SOCIETE RIAD OUJDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIETE RIAD OUJDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
بنخيران واد الناشف زنقة س ) رقم 

8 - 60000 وجدة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21081

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   1( في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1188.

43I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

TETOUAN SHORE S.A

شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

 Agence Spéciale Tanger

Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de

 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc

TETOUAN SHORE S.A شركة 

املساهسة

وعنوان مقرها اإلجتساعي منصة 

تطوان شور جساعة مرتيل - تطوان 

93150 - 1144 تطوان املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10615

العام  الجسع  بسقت�سى 

يناير   2( في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2020

درهم«   50.000.000« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   90.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   140.000.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2020 تحت رقم 1233.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 ATTIJARI FIXED INCOME
DISTRIBUTION

تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 ATTIJARI FIXED INCOME
DISTRIBUTION »صندوق مشترك 

للتوظيف«
وعنوان مقره اإلجتساعي: 416، زنقة 

مصطفى املعاني - 21000 الدار 
البيضاء املغرب

»تأسيس صندوق مشترك 
للتوظيف«

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
تأسيس صندوق  تقرر   2022 يوليوز 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 ATTIJARI  : الصندوق  تسسية   -
.FIXED INCOME DISTRIBUTION
 ،416  : االجتساعي  املقر  عنوان   -
زنقة مصطفى املعاني - 21000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأسسال الصندوق )درهم(: 

1.000.000
 WAFA« مؤسسة التدبير: شركة -
 ،416 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  21.000  – املعاني  مصطفى  زنقة 
ر�سى  السيد  يسثلها  البيضاء،  الدار 

هاللي
التجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك 
 ،2 البيضاء–  بالدار  مقره  الكائن 
السيد  يسثله  يوسف،  موالي  شارع 

يوسف الروي�سي.
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
»HDID & ASSOCIES« يسثله السيد 

محسد حديد
وحصص  املوجوذات   -
درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 
عشرة  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
آالف )10.000( حصة، املكتتبة كليـا 

واملدفوعة القيسة نضيا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -
الحصص:500.000,00

- تاريخ ورقم اعتساد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2022 يونيو   29 الرساميل: 

GP22091
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83445.
45I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 ATTIJARI MIXED
DISTRIBUTION

تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

 ATTIJARI MIXED
DISTRIBUTION »صندوق مشترك 

للتوظيف«
وعنوان مقره اإلجتساعي: 416، 

زنقة مصطفى املعاني 416، زنقة 
مصطفى املعاني 21000 الدار 

البيضاء املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف«
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
تأسيس صندوق  تقرر   2022 يوليوز 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 ATTIJARI  : الصندوق  تسسية   -

.MIXED DISTRIBUTION
 ،416  : االجتساعي  املقر  عنوان   -
زنقة   ،416 املعاني  مصطفى  زنقة 
الدار   21000 املعاني  مصطفى 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأسسال الصندوق )درهم(: 

1.000.000
 WAFA« مؤسسة التدبير: شركة -
 ،416 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  21.000  – املعاني  مصطفى  زنقة 
ر�سى  السيد  يسثلها  البيضاء،  الدار 

هاللي.

التجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك 
 ،2 البيضاء–  بالدار  مقره  الكائن 
السيد  يسثله  يوسف،  موالي  شارع 

يوسف الروي�سي.
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
»HDID & ASSOCIES« يسثله السيد 

محسد حديد
وحصص  املوجوذات   -
درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 
عشرة  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
آالف )10.000( حصة، املكتتبة كليـا 

واملدفوعة القيسة نضيا.
السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:500.000,00
- تاريخ ورقم اعتساد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2022 يونيو   29 الرساميل: 

GP22092
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834458.
46I

CAB ADVICE

FATI-CON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محسد الخامس عسارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
FATI-CON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

الرياض رقم 68 - 14200 سيدي 
سليسان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
342(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
FATI-  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CON
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و البناء .
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سيدي   14200  -  68 رقم  الرياض 

سليسان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شسروق  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شسروق  محسد  السيد 
سيدي   14200  68 الرياض  حي 

سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شسروق  محسد  السيد 
سيدي   14200  68 الرياض  حي 

سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليسان بتاريخ 28 

يوليوز 2022 تحت رقم 158.

4(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP INTEGRA CASH
إعالن متعدد القرارات

»FCP INTEGRA CASH« 
صندوق مشترك للتوظيف

رسساله 1.000.000,00 درهم
الكائن مقره : الدار البيضاء- 26، 

ساحة األمم املتحدة 
تعديــل نظــام التدبيـر 

إدارة  مجلس  بسوجب   -I
 BMCI ASSET« التدبير  مؤسسة 
 24 في  املنعقد   »MANAGEMENT

مارس 2021، تقرر:
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لتصبح  الشركة  تسسية  •تغيير 
 FCP BMCI PREMIUM SHORT«

BOND DIST«؛ 
•تغيير قيسة التصفية األصلية؛

•تغيير املنعشين؛
•تغيير املؤسسين؛
•تغيير املسوقين؛

•تغيير الترتيب؛
•تغيير الحساسية؛

•تغيير املؤشر املرجعي؛
•تغيير مدة التوظيف املو�سى بها؛

•تغيير هدف التدبير؛
•تغيير استراتيجية االستثسار؛

قيسة  نشر  كيفيات  •تغيير 
التصفية 

•تغيير االكتتاب واالسترداد؛
•تغيير تخصيص النتائج؛

•تعديل نظام التدبير. 
من  التدبير  نظام  اعتساد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2022 يوليوز   29 بتاريخ   »AMMC«

 .GP22114 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكسة  لدى  الضبط  بكتابة 
 15 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834456.
عن املستخلص والبيانات

48I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

 Zone d’Activité
Économique de Fnideq S.A

شركة املساهسة
تحويل املقر االجتساعي للشركة

 Agence Spéciale Tanger
Méditerranée

 Route de Rabat Tanger Route de
 Rabat Tanger، 90000، TANGER

Maroc
 Zone d’Activité Économique de

Fnideq S.A شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 

الحرة للتصديرقصراملجاز واد الرمل 
جساعة أنجرة إقليم الفحص أنجرة 
بقعة 140 املكتب رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32043
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحويل  31 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
للتصديرقصراملجاز  الحرة  »املنطقة 
إقليم  أنجرة  جساعة  الرمل  واد 
املكتب   140 بقعة  أنجرة  الفحص 
املغرب«  طنجة   90000  -  2 رقم 
 - النيكرو  واد  الحرة  »املنطقة  إلى 
 59 بقعة  الواقعة  املكاتب  الفنيدق. 

- 93102 الفنيدق املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 33)1.
49I

PALLINA TRANS

بالين ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PALLINA TRANS
 HAY OUED OUZZAJ AL

 AAROUI , NADOR NADOR،
62000، NADOR MAROC

بالين ترانس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي واد 
اوزاج العروي الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24025

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
بالين   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

ترانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني والدولي للبضائع واألمتعة غير 

املصحوبة نيابة عن أطراف ثالثة.
واد  حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 62000  - الناظور  العروي  اوزاج 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حليسة  الجناني  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الجناني حليسة عنوانه)ا( 
تجزئة الهناء العروي الناظور 62000 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الجناني حليسة عنوانه)ا( 
تجزئة الهناء العروي الناظور 62000 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   05 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1609.
50I

FITO GEST

 QUALITY FOODS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
 QUALITY FOODS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 25 

الزيتون 4 مراكش املغرب - 40000 
مراكش املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61269

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
رفع  تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره »85.000 
إلى  درهم«   15.000« من  أي  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138439.

51I

CAB ASSISTANCE

GEM METAL
إعالن متعدد القرارات

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN (6
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GEM METAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: بني سعيد 
بوعسار اكزناية - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1186((

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حوفاظي  السيد  حصص  جسيع  بيع 
مصطاكي  السيد  لفائدة  محسد 

يوسف.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حوفاظي  السيد  استقالة  قبول 
محسد ومنحه إبراء ذمة كاملة ونهائية 
خالل فترة إدارته وتعيين مسير جديد 
للسركة السيد مصطاكي يوسف ملدة 

غير محددة.. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املساهسة  املال عن طريق  زيادة رأس 
درهم   90.000.00 بسبلغ  النقدية 
)مائة  درهم   100.000.00 ليصبح 

ألف درهم(.
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
بني سعيد  املقر االجتساعي من  تغيير 
بوعسار اكزناية الى تجزئة الورود رقم 

5)4 طنجة.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للنشاط  التالية  االنشطة  اضافة 
التصنيع   : للشركة  االجتساعي 

امليكانيكي والصيانة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   :3/4/6/7/13 رقم  بند 
ينص على مايلي: النشاط االجتساعي/
االجتساعي/املساهسات/راس  املقر 

املال/التعيين
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256634.

52I

UPSILON CONSULTING

WISSAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عسر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
WISSAL SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 4)2 شارع 

بوردو حي بوركون - 20053 الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.124293
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

 .5-96
تبعا  االسا�سي  النظام  بتحديث 
بسقت�سى  الشركة  لقرار رفع رأسسال 
االستتنائي  العام  الجسع  محضر 

بتاريخ )1 دجن ر 2012.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 6))834.

53I

EVINS

EVINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EVINS
الرقم 653 شارع كومليسة بوركون ، 

20053، الدار البيضاء املغرب
EVINS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي الرقم 653 
شارق كومليسة بوركون - 20053 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262853

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   EVINS
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي الرقم 
653 شارق كومليسة بوركون - 20053 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التوقف عن مزاولة النشاط.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
653 شارع كومليسة بوركون - 20053 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  اغسير  الرحسان  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( بوسكورة كولف سيتي فيال 
 2(182 2 املدينة الخضراء النواصر 
)ة(  كسصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834868.

54I

tob travaux divers

LAGSERV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليسون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 0000)، 
العيون املغرب

LAGSERV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
القوات املساعدة رقم 83 مكرر - 

0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
426((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LAGSERV
التسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرقمي ، الوسائط الرقسية ، التصوير 
السسعي  اإلنتاج  شركة   ، السينسائي 
املتعددة،  الوسائط  إنتاج   ، البصري 
السسعية  املعذات  وشراء  بيع 

والبصرية ،.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - مكرر   83 رقم  املساعدة  القوات 

0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسزة لغزال : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسزة لغزال عنوانه)ا( حي 
 05 رقم  املنامة  زنقة   01 الرملة  خط 

0000) العيون املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسزة لغزال عنوانه)ا( حي 
 05 رقم  املنامة  زنقة   01 الرملة  خط 

0000) العيون املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم.
55I

cabinet el asfari

هادي مناجم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي يوسف ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
هادي مناجم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 زنقة 
الحرية الطابق3الشقة5 - 24000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
هادي   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

مناجم.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
لوحذات  اإلدارية  االستشارات 

املحاجر.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 24000  - الطابق3الشقة5  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : عبدالهادي  بولكوط  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالهادي  بولكوط  السيد 
تانزا  الباني  43زنقة  عنوانه)ا( 

السوي�سي 10106 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالهادي  بولكوط  السيد 
تانزا  الباني  43زنقة  عنوانه)ا( 

السوي�سي 10106 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834961.
56I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

TRANSJISMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI 4EME ETG
NR19، 63050، وجدة املغرب

TRANSJISMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

موالي حسن رياض رقم 120 وجدة 
- 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TRANSJISMA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
وجدة   120 رقم  رياض  موالي حسن 

- 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : مصطفى  لهالل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 100  : مصطفى  لهالل  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مصطفى  لهالل  السيد 
فرنسا   95460 إزانفيل  ملينك  زنقة 

60000 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مصطفى  لهالل  السيد 
فرنسا   95460 إزانفيل  ملينك  زنقة 

60000 فرنسا فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1216.
5(I

cabinet el asfari

هادي كاريير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي يوسف ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
هادي كاريير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 10زنقة 

الحريةالطابق 3 الشقة 5 - 24000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

هادي   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

كاريير.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لوحذات  االدارية  االستشارات 

املحاجر.
10زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 24000  -  5 الشقة   3 الحريةالطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : عبدالهادي  بولكوط  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالهادي  بولكوط  السيد 
تانزا  الباني  43زنقة  عنوانه)ا( 

السوي�سي 10106 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالهادي  بولكوط  السيد 
تانزا  الباني  43زنقة  عنوانه)ا( 

السوي�سي 10106 الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834962.

58I

EVINS

EVINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

EVINS
الرقم 653 شارع كومليسة بوركون ، 

20053، الدار البيضاء املغرب
EVINS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الرقم 653 

شارق كومليسة بوركون - 20053 
الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.262853
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
توزيع  و  برادة  صباح  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2022 ف راير   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 ، اغسير  الرحسان  عبد  السيد)ة( 
125 حصة .

 140  ، اغسير  عثسان  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( غيثة اغسير ، 69 حصة.
 83  ، برادة  ادريس  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة( فاطسة نكا�سي سقوط ، 

83 حصة .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834868.
59I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE RIM TRAVAUX ET
FOURAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE RIM TRAVAUX ET

FOURAGE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي مكتب رقم 
2 الطابق االول امللك املسمى ايف 

2 شارع املقاومة جرسيف - 35100 
جرسيف املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
238(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. RIM TRAVAUX ET FOURAGE
اعسال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء مختلفة 
- حفر االبار

- استيراد وتصدير السلع .
مكتب   : االجتساعي  املقر  عنوان 
املسمى  امللك  االول  الطابق   2 رقم 
 - جرسيف  املقاومة  شارع   2 ايف 

35100 جرسيف املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : بابا  محسد  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : عسرزياني  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : بابا  سسير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : بابا  عسرو  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  بابا  محسد  السيد 
 35100 جرسيف  االداري  املخزن 

جرسيف املغرب.
السيد سسير بابا عنوانه)ا( بلجيكا 

1000 بروكسل بلجيكا .
دوار  عنوانه)ا(  عسرزياني  السيد 
 35100 جرسيف  تادارت  التغاري 

جرسيف املغرب .

حي  عنوانه)ا(  بابا  عسرو  السيد 

 35100 جرسيف  االداري  املخزن 

جرسيف املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  بابا  محسد  السيد 

 35100 جرسيف  االداري  املخزن 

جرسيف املغرب

السيد سسير بابا عنوانه)ا( بلجيكا 

1000 بروكسل بلجيكا 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم 1381/2022.

60I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسسية الشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم 9 مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي شارع 

عالل الفا�سي إقامة تيسير الطابق 

5 الشقة رقم )3 - 40000 مراكش 

املغرب.

تغيير تسسية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

119041

العام  الجسع  بسقت�سى 

يونيو   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

من  الشركة  تسسية  تغيير  تم   2022

 CASH« إلى   »SAHARA QUEST«

. »TAMENSOURT

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138460.

61I

ORENJI

TRACHARQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محسد الخامس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 
بركان املغرب

TRACHARQ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة 
رقم 3 الطابق الثاني عسارة مضران 

شارع محسد الخامس - 63300 
بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
86(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TRACHARQ
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة, استيراد وتصدير.
الشقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
مضران  عسارة  الثاني  الطابق   3 رقم 
شارع محسد الخامس - 63300 بركان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عيادي محسد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الحلفة  بوجسعة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسد  عيادي  السيد 
السعيدية   63600  02 تريفة  تجزئة 

املغرب.

السيد بوجسعة الحلفة عنوانه)ا( 

 1( العرفان تجزئة كرومبال رقم  حي 

60040 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محسد  عيادي  السيد 

السعيدية   63600  02 تريفة  تجزئة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  ب ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 463.

62I

maghreb tadbir

 SNACK TANGER
-METROPOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسسية الشركة

maghreb tadbir

شارع مراكش االقامة النجد رقم 

الطابق 1 رقم 14 شارع مراكش 

االقامة النجد رقم الطابق 1 رقم 

maroc 14، 90000، طنجة

 SNACK TANGER -METROPOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV وعنوان مقرها االجتساعي

 MOULAY RACHID -RESIDENCE

 HADAIK VAL FLEURI IMB N°2

RDC -N°4 BIS شارع مراكش 

االقامة النجد رقم الطابق 1 رقم 14 

90000 طنجة املغرب.

تغيير تسسية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

928(5

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 أبريل   26 في  املؤرخ 

 SNACK« من  الشركة  تسسية 

إلى   »TANGER -METROPOLE

 PAY-SERVICES TANGER«

. « METROPOLE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8624.

63I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LABORATOIRE CLINIQUE
AL MATAR

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 LABORATOIRE CLINIQUE AL
MATAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: )5 شارع 
موريتانيا صندوق ال ريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9(239

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتساعية  الحصص  جسيع  بيع 
التي  اجتساعية(  حصة   2.000(
 PREMIUM  « شركة  تستلكها 
HOLDING (SARL( « لفائدة االنسة 

اقبال كعوا�سي
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 « من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
 LABORATOIRE CLINIQUE
إلى»   »  )AL MATAR (SARL AU

 (CROMER ADVICE (SARL AU
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد طارق حنيش و تعيين 
كسسيرة  كعوا�سي  اقبال  االنسة 

وحيدة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

لالنسة اقبال كعوا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 3 ,6 ,) ,13 

و تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138635.
64I

HORICOM

ALU-MOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

ALU-MOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 
بالطابق األر�سي رقم 13 تجزئة أروى 

توالل - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56959

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
ALU-  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOD
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم و الزجاج، نجارة املعادن.
اإلنعاش العقاري.

محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بالطابق األر�سي رقم 13 تجزئة أروى 

توالل - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشام  اوعبيزان  السيد 
 50000 توالل   31 رقم  اروى  تجزئة 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  اوعبيزان  السيد 
 50000 توالل   31 رقم  اروى  تجزئة 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم ))29.
65I

Brancion IT services

Brancion IT services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Brancion IT services
زنقة الحرية رقم 10 الطابق رقم 
3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 
20120، الدار البيضاء املغرب

Brancion IT services شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 الدار 
البيضاء 20120 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552(2(

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Brancion IT services
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرقمي  التحول  في  االستشارات 
وهندسة  واالستراتيجية  واإلدارة 

التدريب.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 الدار 
البيضاء  الدار   20120 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسسال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : بناني  السيد عسر 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 266 عنوانه)ا(  بناني  السيد عسر 
شقة   6 طابق   3 درج  املقاومة  شارع 
 20120 البيضاء  الدار  بنجدية   11

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 266 عنوانه)ا(  بناني  السيد عسر 
شقة   6 طابق   3 درج  املقاومة  شارع 
 20120 البيضاء  الدار  بنجدية   11

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 208)2.
66I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SAIDA BACHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

SAIDA BACHA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

اكيدر تحت ار�سي عسارة شارع عالل 
الفا�سي - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SAIDA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.BACHA
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفرشة.
اقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
اكيدر تحت ار�سي عسارة شارع عالل 

الفا�سي - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سعيدة الزكريوي : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزكريوي  سعيدة  السيدة 
 3( رقم  الرويضات  تجزئة  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزكريوي  سعيدة  السيدة 
 3( رقم  الرويضات  تجزئة  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138665.
6(I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
عالل الفا�سي إقامة تيسير الطابق 
5 شقة رقم )3 - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119041
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ISSMAIL )ة(  السيد  تفويت 
CHOKRI (00 حصة اجتساعية من 
أصل 2.200 حصة لفائدة السيد )ة( 
MOUAD CHOKRI بتاريخ 28 يونيو 

.2022
 MOUNIR )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   AKAJIA 800
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   800 أصل 
MOUAD CHOKRI بتاريخ 28 يونيو 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138640.

68I

CAF MAROC

MJ IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MJ IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة واد 
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MJ  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتساعي : زنقة واد 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد منير جدي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير جدي عنوانه)ا( مركب 
 53 2 شقة  طابق  فاء2  إقامة  عاشة 

العوامة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير جدي عنوانه)ا( مركب 
 53 2 شقة  طابق  فاء2  إقامة  عاشة 

العوامة 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256669.
69I

Etude Me LAMRANI

RUSSIAN FLOWERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Etude Me LAMRANI
 FES Rue Abdelkrim Benjelloun

 Espace Marina Bureau 12 ،
30000، فاس املغرب

RUSSIAN FLOWERS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي فاس 16 
اقامة الصفاء مجسوعة د ظهر املهراز 

- 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1121
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 مارس   18 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كسسير   HAFDI IDRISSI Azedine

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 1656.
(0I

Sociéte d’Amenagement Zenata

 Sociéte d›Aménagement
Zenata

شركة املساهسة
رفع رأسسال الشركة

Sociéte d›Amenagement Zenata
 Numéro 1 parc central quartier

 de la Ferme route régionale
 322 Eco-cité Zenata ، 28630،

Mohammedia Maroc
 Sociéte d›Aménagement Zenata

شركة املساهسة
 Numéro وعنوان مقرها اإلجتساعي

 1 parc central quartier de la
 Ferme route régionale 322

 Eco-cité Zenata - 28630
.Mohammedia Maroc

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126(1
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال 
أي  درهم«   2.998.386.000«
إلى  درهم«   1.534.820.000« من 
طريق  عن  درهم«   4.533.206.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1624.
(1I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

MEDGUAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
MEDGUAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 11 
السويقة القديسة مركز سيدي 

أحسد الكنتور - 46202 اليوسفية 
املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1183
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ف راير   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رشيد الغنجاوي 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
ف راير   1( بتاريخ  شعاري  سعيد 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 0).
(2I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MEDGUAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
MEDGUAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 11 
السويقة القديسة مركز سيدي 

أحسد الكنتور 46202 اليوسفية 
املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1183
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 ف راير   1( في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

شعاري سعيد كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

مارس 2022 تحت رقم 0).

(3I

EL GHOUATI AHMED SARL

الغواطي أحمد
إعالن متعدد القرارات

EL GHOUATI AHMED SARL
6، زنقة واصل ابن عطاء، 30000، 

fes املغرب
الغواطي أحسد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 06 واصل 

ابن عطاء fes 30000 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3(225

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 05 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكسبيالة  توقيع  صالحيات  إلغاء 

ليسير الغواطي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تخصيص التوقيع البنكي و االجتساعي 

للسيدة نوال الغواطي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

لم يتم تغيير النظام األسا�سي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3404.

(4I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MELLA FISH TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
MELLA FISH TRADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

العركوب رقم 24-01)) - 3000) 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MELLA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.FISH TRADE
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسساك بالجسلة.
- تاجر أسساك - استيراد وتصدير ؛

- مالك سفينة صيد ؛
- تجسيد ومعالجة وتصدير جسيع 
الطازجة  البحرية  املأكوالت  منتجات 

واملجسدة.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 (3000  -  01-((24 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املاللي  محسد  السيد 
حصة بقيسة 100.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسد املاللي عنوانه)ا( رقم 
 80000 اكادير  املحسدي  حي   386(

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد املاللي عنوانه)ا( رقم 
 80000 اكادير  املحسدي  حي   386(

اكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1352.

(5I

MIDA EVENT

MIDA EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIDA EVENT
حي الزاوية العزوزية ، 43150، ابن 

جرير املغرب
MIDA EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي الزاوية 
العزوزية - 43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MIDA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.EVENT
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تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعارض التجارية واملؤتسرات.

عنوان املقر االجتساعي : حي الزاوية 
العزوزية - 43150 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ميدة  خالد  السيد 
جرير  ابن  بوشان  الجديدة  القرية 

43154 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ميدة  خالد  السيد 
جرير  ابن  بوشان  الجديدة  القرية 

43154 ابن جرير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 258.
(6I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

SOUDA BUSSINESS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

 SOUDA BUSSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي طريق 
الرباط ، الفردوس ، الجناح 2 ، 

االقامة رقم 2 ، الطابق الرابع ، رقم 
15 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOUDA BUSSINESS
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألشغال  املتنوعة  واألعسال  البناء 

العامة.
طريق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 ،  2 الجناح   ، الفردوس   ، الرباط 
االقامة رقم 2 ، الطابق الرابع ، رقم 

15 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الدراوي عادل : 250 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
السيد الدراوي سعد : 250 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعد  الدراوي  السيد 
حي   ، الدرقاوي  العربي  موالي  شارع. 

السوق 91000 شفشاون املغرب.
عنوانه)ا(  عادل  الدراوي  السيد 
،رقم  الدرقاوي  العربي  موالي  شارع. 
شفشاون   91000 السوق  حي   21

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعد  الدراوي  السيد 
حي   ، الدرقاوي  العربي  موالي  شارع. 

السوق 91000 شفشاون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11)256.
((I

Fiducia Agency Khouribga

ASSETS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25000، خريبكة املغرب

ASSETS IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 
 KHOURIBGA KHOURIBGA

25000 خريبكة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(51(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   3.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »4.000.000 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
16 غشت  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 622.
(8I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
عالل الفا�سي إقامة تيسير الطابق 
5 الشقة رقم )3 - 4000 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119041

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

CHOKRI MOUAD كسسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138640.
(9I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
عالل الفا�سي إقامة تيسير الطابق 
5 الشقة رقم )3 - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119041

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
تيسير  إقامة  الفا�سي  عالل  »شارع 
 40000  -  3( رقم  الشقة   5 الطابق 
مراكش املغرب« إلى »متجر في العقار 
 5 الشريحة   192 رقم  في  الواقع 
 40000  - تامنصورت   R الحرف 

مراكش املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138640.
80I

املركز املراك�سي لإلرشاد

SAHARA QUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

SAHARA QUEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي شارع 
عالل الفا�سي إقامة تيسير الطابق 
5 الشقة رقم )3 - 40000 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.119041

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »وكالة أسفار« إلى 

»- تقديم الخدمات )تسهيالت(
- وسيط تحويل األموال

- تاجر لوازم مكتبية«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138640.
81I

CABINET CRCOM

QUOTIDIEN AL FASSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، املسلكة املغربية
QUOTIDIEN AL FASSIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي القطعة 
46 أ متجر 46 تجزئة باب السالم 

طريق عين الشقف فاس - 30000 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61655

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 QUOTIDIEN AL الوحيد  الشريك 
FASSIA مبلغ رأسسالها 10.000.000 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
باب  تجزئة   46 متجر  أ   46 القطعة 
 - فاس  الشقف  عين  طريق  السالم 
: حل  ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القطعة 
السالم  باب  تجزئة   46 متجر  أ   46
 30000  - فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب. 

و عين:

و  احسامو�سي  نبيه  السيد)ة( 

واد  حي   25 زنقة   59 رقم  عنوانه)ا( 

كسصفي  املغرب   FES  30000 فاس 

)ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3395.

82I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LEBCHARA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

LEBCHARA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 

رقم 10 عسارة الكنتور - 46300 

اليوسفية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.843

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 أبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتساعية  حصة   500 بركتوت 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

عزيز برير بتاريخ 18 أبريل 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

06 ماي  االبتدائية باليوسفية بتاريخ 

2022 تحت رقم 118.

83I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LEBCHARA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
LEBCHARA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 

رقم 10 عسارة الكنتور - 46300 
اليوسفية املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.843
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 أبريل   13 في  املؤرخ 
برير  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عزيز كسسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 ماي  االبتدائية باليوسفية بتاريخ 

2022 تحت رقم 118.

84I

وين إكسبير

ART RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
ART RESIDENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 39 شارع 
لالالياقوت الطابق 5 عسارة ـ د ـ - 

20200 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(01(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلقا�سي  نزهة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   10
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   100.000
الكتاني  الشريف  الحبيب  محسد 

بتاريخ 25 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834690.
85I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

CASH AMJAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc

CASH AMJAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي أوالد 

احسيد طريق املريسة رقم 88 مكرر - 
92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CASH : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.AMJAD
غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

في تحويل األموال.
- الخدمات املالية.
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- إدارة املعامالت اإللكترونية.

- تحصيل الفواتير للغير.

- املعامالت العقارية.

تقديم الخدمة.  -

- خدمة الدعاية على الدعم الفني.

التجارية  العسليات  جسيع   -

بشكل  مرتبطة  والوساطة  والتجارية 

مباشر أو غير مباشر بالغرض املذكور 

أعاله أو يحتسل أن تسهل تنفيذه أو 

تطويره أو توسيعه.

تأجير   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   -

، إدارة إيجار لجسيع األعسال ، تأجير 

، تشغيل جسيع املؤسسات  ، تركيب 

والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.

- أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االختراع  وبراءات  العسليات  جسيع 

املتعلقة بهذه األنشطة..

عنوان املقر االجتساعي : حي أوالد 

احسيد طريق املريسة رقم 88 مكرر - 

92150 القصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العوني  زينب  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العوني  زينب  السيدة 

دوار أوالد بومعيزة ج وق سوق الطلبة 

92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العوني  زينب  السيدة 

دوار أوالد بومعيزة ج وق سوق الطلبة 

92150 القصر الكبير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 5)4.

86I

MLM FINANCE

 TWIN ELECTRONICS AND
INFORMATION SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 TWIN ELECTRONICS AND
 INFORMATION SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الدكان 
الكائن بشارع مبارك رقم 411 سبيع 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 TWIN ELECTRONICS AND

.INFORMATION SYSTEMS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير جسيع انواع الهواتف اجزائها 
و  الهواتف  واصالح  والحواسب.وبيع 

الحواسيب.
الدكان   : االجتساعي  املقر  عنوان 
411 سبيع  الكائن بشارع مبارك رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد ركتان : 1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ركتان  خالد  السيد 
 13 رقم  املقدم  درب  لغزايل  عرصة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ركتان  خالد  السيد 
 13 رقم  املقدم  درب  لغزايل  عرصة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138606.
8(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

VSV TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

VSV TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
األول 442س تجزئة رياض الياسسين 
طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53491

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   (.300.000«
»2.000.000 درهم« إلى »9.300.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4326.
88I

cabinet jdaini

RHALLOUCH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

RHALLOUCH CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
مديونة رقم 2 حي فلسطين بركان - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

86(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.RHALLOUCH CAR
*كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - بركان  فلسطين  حي   2 رقم  مديونة 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد غلوش هشام : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة غلوش اكرام : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :



16505 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

عنوانه)ا(  هشام  غلوش  السيد 
بركان  فلسطين  حي  الوداية  زنقة   1

63300 بركان املغرب.

عنوانه)ا(  اكرام  غلوش  السيدة 
بركان  فلسطين  حي  الوداية  زنقة   1

63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  غلوش  السيد 
بركان  فلسطين  حي  الوداية  زنقة   1

63300 بركان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  ب ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 464/2022.

89I

smaticomp

BOMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

353, زاوية شارع محسد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 
رقم 2 الدار البيضاء -، 20300، 

casablanca maroc

BOMAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 84 زنقة 

والد زيان مركز تجاري ابو ظبي طابق 

3 رقم 94 الدار البيضاء - 22000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BOMAROC
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
84 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
والد زيان مركز تجاري ابو ظبي طابق 3 
رقم 94 الدار البيضاء - 22000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الراشدي  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : الراشدي  خالد  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
 121 عسارة  الجديد  املغرب  تجزئة 
 20232 ليساسفة   1 تابق   04 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
 121 عسارة  الجديد  املغرب  تجزئة 
 20232 ليساسفة   1 تابق   04 شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835028.
90I

smaticomp

GLOBNORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محسد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدار البيضاء -، 20300، 
casablanca maroc

GLOBNORD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 84 زنقة 
والد زيان مركز تجاري ابو ظبي طابق 
3 رقم 94 - 22000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GLOBNORD
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
84 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
والد زيان مركز تجاري ابو ظبي طابق 
البيضاء  الدار   22000  -  94 رقم   3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الراشدي  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : الراشدي  خالد  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
 121 عسارة  الجديد  املغرب  تجزئة 
 20232 ليساسفة   1 تابق   04 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
 121 عسارة  الجديد  املغرب  تجزئة 
 20232 ليساسفة   1 تابق   04 شقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835030.
91I

COFISAM

ALMA CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

COFISAM
عسارة 65, الطابق االول تجزئة 
مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

12000، تسارة املغرب
ALMA CONFECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
تحت ار�سي، تجزئة رقم 332،حي 
الشبانات، حي يعقوب املنصور، 
الرباط. - 10120 الرباط املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(505
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 99.900« من  أي  درهم«   500.100«
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 6144.
92I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SMPSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
SMPSM  شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي الجديد 

مجسوعة ب زنقة 29 رقم 24 - 
92150 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2481
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 مارس   18 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   SMPSM
حي  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الجديد مجسوعة ب زنقة 29 رقم 24 
- 92150 القصر الكبير املغرب نتيجة 
اإلجتساعي  الهدف  تحقيق  لعدم   : ل 

الذي أسست ألجله الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجديد مجسوعة ب زنقة 29 رقم 24 

- 92150 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عسر الحدي و عنوانه)ا( 
 13 رقم   20 زنقة  م/ز  السالم  حي 
املغرب  الكبير  القصر   92150

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 199.
93I

STE MEDEXOS

STE MEDEXOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MEDEXOS
 RUE EL OUTASSEINNE SALE N

242 ، 11000، SALE MAROC
 STE MEDEXOS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 30 
شقة 8 شارع موالي احسد لوكيلي 

حسان الرباط. - 11000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

160925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MEDEXOS SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة الطبية..

عنوان املقر االجتساعي : عسارة 30 

لوكيلي  احسد  موالي  شارع   8 شقة 

الرباط   11000  - الرباط.  حسان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : م روك  انس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  م روك  انس  السيد 

اقامة الياسسين عسارة ) شقة 18 حي 

السالم 11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  م روك  انس  السيد 

اقامة الياسسين عسارة ) شقة 18 حي 

السالم 11000 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 5131.

94I

ste cofiguer sarl

STE GEDIANI AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE GEDIANI AUTO ECOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

السفلي املتواجد بشارع ملوية 

ملك حسيدو 39 جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GEDIANI AUTO ECOLE

سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليم.

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 

ملك  ملوية  بشارع  املتواجد  السفلي 

 35100  - جرسيف   39 حسيدو 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اناس جدياني : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : جدياني  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جدياني  اناس  السيد 
تازة  رقم23   10 1مجسوعة  املسيرة 

35000 تازة املغرب.
جدياني  مصطفى  السيد 
كاستيون   12001 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جدياني  اناس  السيد 
تازة  رقم23   10 1مجسوعة  املسيرة 

35000 تازة املغرب
جدياني  مصطفى  السيد 
كاستيون   12001 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 1382/2022.
95I

SOFIDOC

ألف أتوليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFISERVICES
 RUE MOUSSA EL KADIM 15

 BOURGOGNE ، 20050،
Casablanca MAROC

ألف أتوليي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 
)6 إقامة الدار البيضاء،زنقة 

مهاتساغاندي شقة 34 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
ألف   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

أتوليي.
الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية.
رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
البيضاء،زنقة  الدار  إقامة   6(
 90000  -  34 شقة  مهاتساغاندي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوقطاية  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوقطاية  أحسد  السيد 
البيضاء،زنقة  الدار  إقامة   6( رقم 
 90000  34 شقة  مهاتساغاندي 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوقطاية  أحسد  السيد 
البيضاء،زنقة  الدار  إقامة   6( رقم 
 90000  34 شقة  مهاتساغاندي 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256521.

96I

sofoget

 STE IZIR BUSINESS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 3( rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 STE IZIR BUSINESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي القنيطرة 

13 اقامة خديجة شارع محسد 

القري مكتب رقم 2 - 14000 

القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4640(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تغيير  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »مقاول كهربائي ، 

أعسال البناء متنوعة » إلى »استغالل 

مقالع الرملية و الحجرية«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92308.

9(I

sofoget

STE ECODEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 3( rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

STE ECODEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي القنيطرة 

شارع سعيد الداودي اقامة 129 

مكتب رقم 6 - 14000 القنيطرة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3994(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 يونيو   2( في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( شساك 

محسد ايسن كسسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 92096.

98I

Fiducia Agency Khouribga

BELGIAN SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسسية الشركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25000، خريبكة املغرب
BELGIAN SOLAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي رقم 9 

إقامة واكريم شقة رقم 3 - 25000 
خريبكة املغرب.

تغيير تسسية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(131
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
 BELGIAN« من  الشركة  تسسية 

. « BUILT« إلى »SOLAR
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم )61.

99I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

AKHRIF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc

AKHRIF CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز سوق 
القلة جساعة سوق القلة - 92164 

القصر الكبير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(91

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يناير   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فاطسة أخريف 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 

اإلله املرابط بتاريخ 10 يناير 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

ف راير 2022 تحت رقم 119.
100I

 PERLA ROUTIERE SOCIETE A

 RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE

UNIQUE

PERLA ROUTIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 PERLA ROUTIERE SOCIETE
 A RESPONSABILITE LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
 RUE ALWAHDA KARIAT

 ،CHEMS EL OULIA Safi ، 46000
آسفي املغرب

PERLA ROUTIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي 85 قرية 

الشسس العليا آسفي - 46000 
آسفي املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9013
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ف راير   1( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
املناجم  واستغالل  البحث 

واملعادن الثسينة وشبه الثسينة
املشاركة و الخضوع للسزاد العلني

تأجير بارك
 تأجير املعذات الثقيلة واملتحركة

استيراد و تصدير
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 أعسال التنظيف والبستنة واألمن
املكاتب  مستلزمات  في  املتاجرة 

وأجهزة الكسبيوتر
إصالح االعطال لآلخرين 

املناقصة و التعاقد
نقل املستخدمين

مقاطع   ، املراقبة  كاميرا  فحص 
فيديو

نقل البضائع نيابة عن الغير
صالحية النشر.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 120.

101I

شركة فيدابكو ش.م.م

 ITEM INVESTMENT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 5) 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

 ITEM INVESTMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي مكتب 02 
تجزئة أمال رقم 165 الطابق 02 - 

90000 طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109269

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
في  والدراسة  التكوين  االستشارة، 
والبيئة  املائية  األحياء  تربية  مجاالت 

والفالحة. .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256608.

102I

BIGOR

شركة شليدر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

BIGOR
 QUARTIER INDUSTRIEL N- 33
 SIDI BOUATHMANE ، 43150،

SIDI BOUATH;ANE MAROC
شركة شليدر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 32 

الحي الصناعي سيدي بوعتسان - ابن 
جرير - 43303 ابن جرير املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1949

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تحويل  تم   2021 ماي   1( في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
سيدي  الصناعي  الحي   32 »رقم 
ابن   43303  - جرير  ابن   - بوعتسان 
الحي   51 »رقم  إلى  املغرب«  جرير 
الصناعي سيدي بوعتسان - ابن جرير 

- 43303 ابن جرير املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 02 يونيو 

2021 تحت رقم 193.
103I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

AKHRIF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc

AKHRIF CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز سوق 

القلة جساعة سوق القلة - 92164 

القصر الكبير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(91

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اإلله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتساعية  حصة   500 املرابط 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

محسد قريوار بتاريخ 30 ماي 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 383.

104I

SOUHAL CONSULTING

STE MARS FORME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE MARS FORME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي قبو 

بالطابق تحت ار�سي قسسة مفرزة 

1-1 أ ربيع 01 سيدي يوسف بن علي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.120663

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( حسن ايت عبد 

من  اجتساعية  حصة   1.000 املالك 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

)ة( يوسف الزمزامي كتاني بتاريخ 06 

يوليوز 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138618.

105I

TAGES CONSULTING

SELIDAM NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

SELIDAM NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تقاطع 

شارع األمير موالي عبد هللا و شارع 
النخلة ، العسارة 1 الطابق 4 شقة 

رقم ) - 20010 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552(35

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SELIDAM NEGOCE
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد والتصدير.
تقاطع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع  و  هللا  عبد  موالي  األمير  شارع 
شقة   4 الطابق   1 العسارة   ، النخلة 
رقم ) - 20010 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بودين  رشيد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد بودين عنوانه)ا( رقم 
506 شارع كلسيسة اقامة الرحيوي ط 
6 ش 16 الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بودين عنوانه)ا( رقم 
506 شارع كلسيسة اقامة الرحيوي ط 
6 ش 16 الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

106I

DRIP TODAY

BATI EL YOUSSEFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIP TODAY
 RUE YACOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE YASMINE BUREAU
2 ، 14000، KENITRA MAROC
BATI EL YOUSSEFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )4 زنقة 
عسر ابن العاص اقامة اسساعيل 
مكتب رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65501
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 BATI  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.EL YOUSSEFI
التطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
مقاول ألعسال متنوعة أو إنشاءات

استيراد وتصدير.
)4 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
اسساعيل  اقامة  العاص  ابن  عسر 
القنيطرة   14000  -  4 رقم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اليوسفي  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف اليوسفي عنوانه)ا( 
حي االندلس جنوب رقم 421 14000 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اليوسفي عنوانه)ا( 
حي االندلس جنوب رقم 421 14000 

تيفلت املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   20 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
10(I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AGRIMABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
AGRIMABEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي دوار 

الشوافع بنعلو - موالي بوسلهام - 
14304 سوق األربعاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(91
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
إنشاء و استغالل محطة الت ريد و 

التصبير - تاجر مصدر.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   18 بتاريخ 

.388
108I

BUREAU ESSOUFYANI

SELT MANAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

SELT MANAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

الحجري الزنقة 12 الرقم 101 - 
0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(1(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SELT  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MANAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعبئة  معالجة،  تحويل،  إستخالص، 
وتسويق امللح. إستغالل مناجم امللح. 
إستغالل سبخات امللح. بيع األسساك 
وتسويق  صيد  والتقسيط.  بالجسلة 
األسساك. التجارة و التفاوض بشكل 
عام. استيراد وتصدير. نقل البضائع 
للحساب الخاص و لحساب الغير .....
الحي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 -  101 الرقم   12 الزنقة  الحجري 

0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
بل-لعرجة  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بل-لعرجة  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 02 زنقة السباعي حي لبيار 

46000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
بل-لعرجة  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 02 زنقة السباعي حي لبيار 

46000 اسفي املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2551/2022.

109I

ste imtiyaz conseils sarl

ARIZONA EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
ARIZONA EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
الوفاء 1 دكان 9 زنقة تاليوين طريق 
صفرو فاس - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ARIZONA EVENTS
متعهد   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام 
* تأجير أثاث أو أشياء أو أدوات.

تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تاليوين طريق  9 زنقة  1 دكان  الوفاء 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رماش  بوجسعة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رماش  بوجسعة  السيد 
 (6 رقم  اريزونا  اقامة  امين  تجزئة 
فاس  ا  النرجس  رشيد  موالي  شارع 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رماش  بوجسعة  السيد 
 (6 رقم  اريزونا  اقامة  امين  تجزئة 
فاس  ا  النرجس  رشيد  موالي  شارع 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3425.
110I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

إنفيكترا ميلتيسيرفيس 
INVECTRA MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

 INVECTRA إنفيكترا ميلتيسيرفيس
MULTISERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي مساكنة 

لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 
» الكائن بالشقة بالطابق الثاني 
تجزئة البحيرة رقم 450-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 INVECTRA ميلتيسيرفيس  إنفيكترا 

. MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز : -1( مقاول 
في االشغال العامة والبناء 2--( مقاول 
 (--3 الفالحي  والتسيير  التدبير  في 

تاجربصفة عامة ..
: مساكنة  املقر االجتساعي  عنوان 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 
الثاني  بالطابق  بالشقة  الكائن   «
شارع   450-5 رقم  البحيرة  تجزئة 
الصويرة   44000  - الصويرة  العقبة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم الزيتوني : 900 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : السيد عبد العالي الزيتوني 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الزيتوني  الكريم  عبد  السيد 
الحنشان  احساد  ايت  حي  عنوانه)ا( 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.
الزيتوني  العالي  عبد  السيد 
زنقة  الحريشة  حي  عنوانه)ا( 
القادسية رقم )1 اوالد تايسة 83004 

اوالد تايسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزيتوني  الكريم  عبد  السيد 
الحنشان  احساد  ايت  حي  عنوانه)ا( 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 19 غشت 

2022 تحت رقم )30.
111I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE L›ORIENTALES
DES SERVICES DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عسارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE L›ORIENTALES DES
SERVICES DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة جسال 

الدين األفغاني رقسم15 الطابق 
األول الشقة رقم 3 - 60000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38363

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 L’ORIENTALES DES SERVICES
DIVERS مبلغ رأسسالها 100.000,00 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقسم15  األفغاني  الدين  جسال  زنقة 
الطابق األول الشقة رقم 3 - 60000 
وجدة املغرب نتيجة ل : 1/الفشل في 

استقطاب الزبناء.
2/الظرفية االقتصادية الحالية..

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقسم15  األفغاني  الدين  جسال 
الطابق األول الشقة رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  الطاهري  حسن  السيد)ة( 
رقم)1  الدين  صالح  زنقة  عنوانه)ا( 
)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1165.
112I

موثقة

الشركة املغربية ملؤسسات 
موالن«

إعالن متعدد القرارات

موثقة
الدار البيضاء، 18مكرر، ملتقى 
زنقة امستردام وزنقة بروكسيل 

إقامة سارة ›‹س« ، مرس السلطان ، 
20490، الدار البيضاء املغرب

الشركة املغربية ملؤسسات موالن« 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: :الدار 

البيضـاء،زنقة سان سايس، رقم ) 
- - الدار البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3268(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 ماي   20 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بنعبد  السيدة  وفاة  بعد  مايلي:  
الجليل نعيسة ، إحدى الشركاء، تقرر 

االجتساعية،  توزيع مجسوع حصصها 

على  اجتساعية،  حصة   326( أي 

ورثتها بعد التنازل عن الكسر ، فسار 

توزيع الحصص كالتالي : - 

السيد بنعبد الجليل أمال.......359) 

بنعبد  السيد  سهم اجتساعي. - 

سهم  توفيق.......359)  الجليل 

ة  لسيد ا اجتساعي. - 

سهم  وفاء.......3003  الجليل  بنعبد 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

سهم  الكريم....9)20  عبد  الجليل 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

سهم  محسد....9)20  الجليل 

ة  لسيد ا اجتساعي. - 

سهم  كوثر.....1056  الجليل  بنعبد 

مليكة  السيدة  اجتساعي. - 

فتحي......92) سهم اجتساعي. - 

سعاد.........53)  بنسنصور  السيدة 

بنعبد  السيدة  سهم اجتساعي. - 

سهم   (50.......... كلثوم  ام  الجليل 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

الجليل امحسد هشام.....1501 سهم 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

سهم  عسر.........1501  الجليل 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

سهم  عثسان..........1501  الجليل 

بنعبد  السيد  اجتساعي. - 

سهم  عثسان.........1501  الجليل 

السيد الشيكب  اجتساعي. - 

فهد ........1633 سهم اجتساعي. - 

السيدة الشيكب مريم .....)81 سهم 

ة  لسيد ا اجتساعي. - 

الزهراء......)81  فاطسة  الشيكب 

املجسوع.......33.000  اجتساعي.  سهم 

سهم اجتساعي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي : 
مسيرين  تعيين  على  التأكيد 
أمل  الجليل  بنعبد  السيد  الشركة 
توفيق،  الجليل  بنعبد  والسيد 
على  والتأكيد  محدودة  غير  ملدة 

صالحياتهسا
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
االجتساعي  التوقيع  مايلي:  
املنفصل للسيد بنعبد الجليل أمل أو 
السيد بنعبد الجليل توفيق بالنسبة 

لجسيع العقود
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
القانون  صياغة  إعادة  مايلي:  

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بالدار  حرر  عرفـي  عقـد  بسقت�سى 
تم   20/05/2022 بتاريخ  البيضاء, 
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83492.
113I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ALTAV TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N (5 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

ALTAV TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي اوالد 

سيدي شنان تجزئة السالمة الزنقة 
06 الرقم 21 الفقيه بن صالح - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.425(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ALTAV TRAV مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
سيدي  اوالد  حي  اإلجتساعي  مقرها 
 06 الزنقة  السالمة  تجزئة  شنان 
الرقم 21 الفقيه بن صالح - 23200 
 : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن  الفقيه 

كوفيد 19.
و حدد مقر التصفية ب حي اوالد 
الزنقة  السالمة  تجزئة  سيدي شنان 
 - صالح  بن  الفقيه   21 الرقم   06

23200 الفقيه بن صالح املغرب. 
و عين:

و  الزهواني  محسد  السيد)ة( 
شنان  سيدي  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
 21 الرقم   06 الزنقة  السالمة  تجزئة 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : حي اوالد 
الزنقة  السالمة  تجزئة  سيدي شنان 

06 الرقم 21 الفقيه بن صالح
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   08 بتاريخ 

.189/2022
114I

FINANCE CENTER

ULTRA VIANDE
إعالن متعدد القرارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

ULTRA VIANDE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: حي املسار 
رقم 850 - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3881
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مسيرا  الكسالي  محسد  السيد  تعيين 
للشركة ملدة غير محدودة مع التوقيع 

املنفصل
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسيرا  الرنقي  السعيد  السيد  تعيين 
للشركة ملدة غير محدودة مع التوقيع 

املنفصل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 
الكسالي  محسد  السيد  تعيين  مايلي: 
مسيران  الرنقي  السعيد  السيد  و 
للشركة ملدة غير محدودة مع التوقيع 

املنفصل ألحدهسا.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 04)138.

115I

Agrilid

Agrilid sarlau
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Agrilid
 Manzah atlas E2 imm 18 n
 03 tamensourt Marrakech

 Marrakech، 40300،
Tamensourt Maroc

Agrilid sarlau شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حدائق 
الياسسين رقم 156 تسنصورت 

مراكش 40300 تسنصورت املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128143
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 Agrilid : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.sarlau
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.
حدائق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تسنصورت   156 رقم  الياسسين 

مراكش 40300 تسنصورت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد  الثعباني  السيد 
 3 رقم   18 2 عسارة  اوه  االطلس  منزه 

تسنصورت 40300 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  الثعباني  السيد 
 3 رقم   18 2 عسارة  اوه  االطلس  منزه 

تسنصورت 40300 مراكش املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 148509.
116I

HASSAN KHOUY

2I INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASSAN KHOUY
 N°3( AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
2I INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي قيسارية 

الشابي الطابق االول قلعة السراغنة 
- 43000 قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 2I  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العسومية او البناء.
: قيسارية  عنوان املقر االجتساعي 
الشابي الطابق االول قلعة السراغنة 

- 43000 قلعة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوعلولو  امال  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعلولو  امال  السيدة 
قلعة   43000 الرافعية  اضراوة  دوار 

السراغنة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعلولو  امال  السيدة 
قلعة   43000 الرافعية  اضراوة  دوار 

السراغنة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 20 

يناير 2022 تحت رقم 31/2022.
11(I

AMJ MANAGEMENT

 AUTO ECOLE NEDAL
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 AUTO ECOLE NEDAL S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

االول الكاىن بحي بنعالت اكزناية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2566(8

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( الجاي 

الحسامي يحيى كسسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )8)122.

118I

CAF MAROC

PI2E FABTRADE
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

PI2E FABTRADE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: حي الدير 

قطعة رقم 95 الطابق االر�سي 

اجزناية - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126115

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بلعيد،  الكريم  عبد  السيد  تفويت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم IB11(925، املغربي، 500 حصة 

للشركة  االجتساعية  الحصص  من 

ايت  محسد  سيدي  السيد  لفائدة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الصغير، 

.E641069 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
إلى  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بالتعديل
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 01)8.

119I

DIYAR LITIHAD

DIYAR LITIHAD
إعالن متعدد القرارات

 DIYAR LITIHAD 
» شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 HAY :وعنوان مقرها االجتساعي
 NAHDA II N°319 - 12000

.TEMARA MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10(961
»إعالن متعدد القرارات«

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
العنوان  إلى  الشركة  مقر  1-نقل   
 ،13(6 رقم  الخنساء،  شارع  التالي: 
 ،5 رقم  الثالث،  الطابق  الوفاق،  حي 

تسارة.
 2-تم قبول طلب استقالة السيد 
أعراب بلله الحامل للبطاقة الوطنية 
مسير  منصب  من   A4(9199 رقم 
بلله  لحسن  السيد  وتعيين  الشركة 
 A رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

234511 كسسير للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
14: تم االتفاق على منح  بند رقم 
و  بلله  لحسن  للسيد  الشركة  إدارة 

السيد مر�سي مصطفى. 
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم6800 
120I

SUD EST CONSEIL

KECH IMPERATOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

KECH IMPERATOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز زنيت 
لالستثسار شارع مسلم اقامة بوكار 
الطابق رقم 3 شقة رقم 14 باب 
دكالة - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12830(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 KECH : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.IMPERATOR
غرض الشركة بإيجاز : -1االنعاش 
العقاري -2بيع مواد البناء -3استيراد 
-4 تصنيع و توزيع منتجات  وتصدير 

الصناعة التقليدية.
مركز   : االجتساعي  املقر  عنوان 
اقامة  مسلم  شارع  لالستثسار  زنيت 
بوكار الطابق رقم 3 شقة رقم 14 باب 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زكراوي  مونية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكراوي  مونية  السيدة 

36 شارع جواشييم دو بيالي 59600 

موبيج فرنسا .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكراوي  مونية  السيدة 

36 شارع جواشييم دو بيالي 59600 

موبيج فرنسا 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 02)138.

121I

AB COMPTA NORD

LA BAY DE TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

LA BAY DE TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 

التجاري رقم 65 املوجود بالعسارة 

الكائنة باملركب التجاري الطابق 

االول بزنقة فاس رقم )) طنجة - 

0)900 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BAY DE TANGER
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق
املحل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بالعسارة  املوجود   65 رقم  التجاري 
الطابق  التجاري  باملركب  الكائنة 
 - طنجة   (( رقم  فاس  بزنقة  االول 

0)900 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : الصغيار  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .
 100  : الصغيار  يوسف  السيد 

بقيسة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الصغيار عنوانه)ا( 
58 ط  الساكن بشارع نواكشط رقم 

3 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الصغيار عنوانه)ا( 
58 ط  الساكن بشارع نواكشط رقم 

3 93000 تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 255292.
122I

AMJ MANAGEMENT

 AUTO ECOLE NEDAL
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 AUTO ECOLE NEDAL S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

االول الكاىن بحي بنعجالت اكزناية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122(8(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :

احسان  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتساعية  حصة   50 الفتوح 

السيد  لفائدة  حصة   50.000 أصل 

 2( بتاريخ  الحسامي  الجاي  يحيى  )ة( 

يوليوز 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8)2566.

123I

Travaux Decks

Travaux Decks
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Travaux Decks

 N°59( LOT AL MASSAR RUE

 DE ASFI MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Travaux Decks شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

املسار رقم )59 طريق آسفي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Travaux Decks
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال املختلفة..
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
املسار رقم )59 طريق آسفي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوسعيد  حسيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوسعيد  حسيد  السيد 
دوار احساد اغواطيم تحناوت مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوسعيد  حسيد  السيد 
دوار احساد اغواطيم تحناوت مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138695.
124I

FINCOSA MARRAKECH

ART ZAHIR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عسارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة ) ، 40000، مراكش 
املغرب

ART ZAHIR SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املسيرة 3 
ب رقم 606 محل رقم 1 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12829(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 ART  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ZAHIR SERVICES

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة.

املسيرة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

3 ب رقم 606 محل رقم 1 - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 330  : الجليل  عبد  زهير  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   330  : سسير  زهير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   340  : املهدي  زهير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهير عبد الجليل عنوانه)ا( 

 40000  606 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  سسير  زهير  السيد 

 40000  606 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  املهدي  زهير  السيد 

 40000  606 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  زهير  السيد 

 40000  606 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13869.

125I

مكتب التوتيق

TIYNI PROPERTIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب التوتيق
اقامة ياسسينة 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
TIYNI PROPERTIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 38، شارع 
des Pléiades، حي املستشفيات، 

الطابق السفلي، مكتب رقم رقم 04. 
- 20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(638
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 TIYNI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. PROPERTIES
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
عنوان املقر االجتساعي : 38، شارع 
املستشفيات،  حي   ،des Pléiades
الطابق السفلي، مكتب رقم رقم 04. 

- 20100 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسد امين اعلوهمي : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : كرام  ياسين  السيد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اعلوهمي  امين  محسد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 8 ونقة ابوظبي الوازيس 

20410 الدار البيضاء املغرب.
 32 ياسين كرام عنوانه)ا(  السيد 
زنقة ابن يعلى االيفراني طابق 3 شقة 
البيضاء  الدار   203(0 املعاريف   6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
اعلوهمي  امين  محسد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 8 ونقة ابوظبي الوازيس 

20410 الدار البيضاء املغرب
 32 ياسين كرام عنوانه)ا(  السيد 
زنقة ابن يعلى االيفراني طابق 3 شقة 
البيضاء  الدار   203(0 املعاريف   6

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835026.
126I

CABINET EL HAMMOUTI

GLOBAL FUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
 RUE AL KHARTOUM N 51 ،

62000، NADOR MAROC
GLOBAL FUTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 580 شارع 
املسيرة الطابق الثاني شقة رقم 03 - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL FUTURE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات و تجهيزات املكاتب.
تجهيزات  و  مستلزمات  استيراد 

املكاتب.
الطباعة..

 580  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع املسيرة الطابق الثاني شقة رقم 

03 - 62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محسد  شنحيح  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسد  شنحيح  السيد 
أنصار  بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  شنحيح  السيد 
أنصار  بني  الجديدة  الثانوية  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4216.
12(I

CABINET EL HAMMOUTI

WELLSPRING TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
 RUE AL KHARTOUM N 51 ،

62000، NADOR MAROC
WELLSPRING TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 580 شارع 
املسيرة الطابق الثاني شقة رقم 03 - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.WELLSPRING TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
املصحوبة  الغير  األمتعة  نقل   -

لحساب الغير.
البناء  مواد  تصدير  و  استيراد   -
املعذات  و  اإللكترونية  األجهزة  و 

واألغراض املنزلية و املواد الغذائية..
 580  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع املسيرة الطابق الثاني شقة رقم 

03 - 62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وعلي محسد : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وعلي محسد عنوانه)ا( حي 
 62000 أنصار  بني  بيفقوسا  أوالد 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ايسان  زريوح  السيدة 
حي زروالة بني انصار 62000 الناظور 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم )421.
128I

ديوان األستاذة سلوى اليعقوبي موثقة

FAMILY DAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ديوان األستاذة سلوى اليعقوبي 
موثقة

822 شارع املسيرة شقة 3 الناظور ، 
62000، الناظور املغرب

FAMILY DAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
الحسن األول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثالث رقم 6 الناظور - 62000 
الناظور املغرب .

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2422(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   1.645.000«
 1.(45.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16 غشت 

2022 تحت رقم )420.
129I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE TAYB-TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D‹INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE TAYB-TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 2 زنقة 
01 بلوك ب شارع الحسن الثاني حي 
العرب أيت ملول عسالة انزكان ايت 

ملول - 86150 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(29
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TAYB-TRANS SARL
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير وطنيا ودوليا
- نقل اإلرساليات و األمتعة الغير 

املصحوبة لحساب الغير
- وكيل بالعسولة في نقل البضائع

- تأجير معذات النقل
العسليات  جسيع  عامة  وبصفة   -
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغراض الشركة.
رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الحسن  شارع  ب  بلوك   01 زنقة   2
عسالة  ملول  أيت  العرب  حي  الثاني 
انزكان ايت ملول - 86150 ايت ملول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 340  : متوكيل  حفيظ  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 330  : متوكيل  حكيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 330  : متوكيل  عزيزي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  متوكيل  حفيظ  السيد 

اسبانيا 0)125 فالنسيا اسبانيا.
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عنوانه)ا(  متوكيل  حكيم  السيد 
فرنسا 13000 مارسيليا فرنسا.

عنوانه)ا(  متوكيل  عزيزي  السيد 
محسد  سيدي  حي   (6 رقم   12 بلوك 

اكادير 80025 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  متوكيل  حفيظ  السيد 

اسبانيا 0)125 فالنسيا اسبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1611.
130I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AFRICA IBHAR INVEST
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
AFRICA IBHAR INVEST »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 
 SUD محسد فاضل السساللي، عسارة
NAUTIQUE ، الطابق الثاني، رقم 5 
شارع محسد فاضل السساللي، عسارة 
SUD NAUTIQUE ، الطابق الثاني، 

رقم 5 3000) الداخلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(405

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 11 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اإلجتساعية  الحصص  كافة  تفويت 
»جسال  السيد  اسم  في  املكتتبة 
169000 حصة  في  فريتي« و املتسثلة 
درهم   100 فئة  من  اجتساعية 
 DAKHLA شركة  لفائدة  للواحدة 

FIRST SARL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  فريتي«  »جسال  السيد  استقالة 

مهام تسيير الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
حسين  اديب  »محسد  السيد  تعيين 
ملدة  للشركة  وحيد  كسسير  تدالوي« 

غير محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
األساسية  األنظسة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )136.
131I

محسد معطى هللا

YAMAD PRO MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محسد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE ( No 19 ,((

90000 ،، طنجة املغرب
YAMAD PRO MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع أبي 
الحسن الشاذلي إقامة وردة رقم 3 
الطابق السفلي، طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.YAMAD PRO MA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطبية  األجهزة  وتسويق  استيراد 

ومستحضرات التجسيل.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
إقامة وردة رقم  الشاذلي  الحسن  أبي 
 90000  - طنجة  السفلي،  الطابق   3

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيدة هناء صقلي 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة فاطسة الزهرة املسعودي 
درهم   100 بقيسة  حصة   500  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صقلي  هناء  السيدة 
تسارة  الهرهورة  االزدهار  حي   28 رقم 

12000 تسارة املغرب.
السيدة فاطسة الزهرة املسعودي 
جساعة  الخياط  دار  دوار  عنوانه)ا( 
تطوان   93000 تطوان  بنقريش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باقوح  محسد  السيد 
شارع محسد الخراز رقم 9)3 تطوان 

93000 تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8689.
132I

NKH CONSULTING SARL

 lt;&lt; LEGNO ITALIE&
&lt;&lt; SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
 lt;&lt; LEGNO ITALIE &lt;&lt;&

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم )28 
تجزئة محسد و جسيلة حي وادي 
الذهب - تسارة - 12000 تسارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 lt;&lt;& : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. LEGNO ITALIE &lt;&lt; SARL
غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

و التصدير
- التجارة 

- االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتساعي : رقم )28 
وادي  حي  جسيلة  و  محسد  تجزئة 
الذهب - تسارة - 12000 تسارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بلكبير خبازي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : بوراس  خناثة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خبازي  بلكبير  السيد 
و جسيلة حي  تجزئة محسد   28( رقم 
تسارة   12000 تسارة   - الذهب  وادي 

املغرب.
عنوانه)ا(  بوراس  خناثة  السيدة 
و جسيلة حي  تجزئة محسد   28( رقم 
تسارة   12000 تسارة   - الذهب  وادي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خبازي  بلكبير  السيد 
و جسيلة حي  تجزئة محسد   28( رقم 
تسارة   12000 تسارة   - الذهب  وادي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 01600.
133I
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FUTURE CONSEIL

STE OWN CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
STE OWN CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي متجر 1 
تجزئة منازل الدروة 2 الشطر 3 رقم 

325 - 26202 الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.OWN CARS
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 1 متجر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجزئة منازل الدروة 2 الشطر 3 رقم 

325 - 26202 الدروة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدرداري  أنس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدرداري  أنس  السيد 
حي النخيل مجسع ب1 عسارة ) شقة 

9 رقم 13 182)2 النواصر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدرداري  أنس  السيد 

حي النخيل مجسع ب1 عسارة ) شقة 

9 رقم 13 182)2 النواصر املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1)).

134I

Fiduciaire la clarté

KIM BARBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

Fiduciaire la clarté

14تجزئة بلعباس رقم 3 طريق 

عين الشقف فاس ، 30050، فاس 

املغرب

KIM BARBER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي متجر 

بالطابق السفلي، تجزئة القرويين 

القطعة رقم 488-6 فاس 30000 

فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66(61

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تغيير  تم   2022 مارس   26 في  املؤرخ 

مؤسسة   -« من  الشركة  نشاط 

للحالقة و التجسيل للرجال و النساء

استيراد  التسويق،  و  -الشراء 

للنشاط  الالزمة  املعذات  جسيع 

املزاول

إلى  التجسيل«  منتوجات  بيع   -

»حالقة الرجال«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 1892.

135I

TAWTIN CENTER

STE DAROUACH NABIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

STE DAROUACH NABIL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإلجتساعي
 RANIA 2 APPRT 1ER ETAGE

 EL JADIDA - 24000 EL JADIDA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19(29

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DAROUACH NABIL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX SOUS MARINS
 LOT  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 RANIA 2 APPRT 1ER ETAGE
 EL JADIDA - 24000 EL JADIDA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : درواش  بوجسعة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : درواش  بوجسعة  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجسعة درواش عنوانه)ا( 
 24000 الجديدة  شالة  زنقة   04

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوجسعة درواش عنوانه)ا( 
 2400 الجديدة  شالة  زنقة   04

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 29128.

136I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FOURNITURE AVENUE«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »FOURNITURE AVENUE«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: ملكية 

دالص الجديدة، دوار تيكني، توسعة 
املنطقة الصناعية، طريق مراكش، 
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18531
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير أنشطة الشركة إلى: - بيع وشراء 
واملستعسلة.  الجديدة  السيارات 
تهيئة  وأشغال  العامة  النجارة   -

املحالت. االستيراد والتصدير.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشركة:  بأنشطة  الخاص  البند 
الجديدة  السيارات  وشراء  بيع   -
واملستعسلة. - النجارة العامة وأشغال 

تهيئة املحالت. االستيراد والتصدير.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 29118.

13(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LA CASA SERVICE-PRIVE«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »LA CASA SERVICE-PRIVE«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: الشقة 
رقم )، الطابق الثالث، عسارة 

H، سبو 2، املسيرة 2، مراكش - - 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112149

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 09 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تفويت  على  املصادقة   1- مايلي: 

جسيع  النوري  اللطيف  عبد  السيد 

السيد  لفائدة  حصة(   50( حصصه 

السيدة  وتفويت  سفاري،  ياسين 

 50( حصصها  جسيع  الصدقي  نادية 

حصة( لفائدة السيد ياسين سفاري. 

-2 تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
وحيد. -3 تعيين السيد ياسين سفاري 

استقالة  بعد  للشركة  كسسيرجديدة 

السيد عبد اللطيف النوري والسيدة 

نادية الصدقي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :6-(-14 رقم  بند 

بحصص  الخاصة  البنود  مايلي:  على 

الشركاء الجدد ومسير الشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 3)1386.
138I

إئتسانية ن راس

 AGRO D›ALIMENTATION
ATLAS S.A.R.L. AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتسانية ن راس
شارع محسد الخامس عسارة 20 

رقم الشقة 12 املدينة الجديدة ، 
50000، مكناس املغرب

 AGRO D›ALIMENTATION
ATLAS S.A.R.L. AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 84) 
تجزئة رياض اإلسساعيلية - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AGRO : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
 D’ALIMENTATION ATLAS

.S.A.R.L. AU
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تسويق األعالف الطبيعية و األعالف 
بتغذية  الخاصة  املواد  و  املركبة 

املوا�سي و كافة الحيوانات .
و  الحبوب  جسيع  تسويق  و  بیع 

القطاني املتعلقة بالتغذية . 
غير  و  منقولة  عسلية  كل  وعسوما 
أو تجارية  ، مالية ، صناعية  منقولة 

مباشرة  أوغير  مباشـرة  عالقة  لها 

بالهدف االجتساعي للشركة .

عنوان املقر االجتساعي : رقم 84) 

 50000  - اإلسساعيلية  رياض  تجزئة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000  : مح  بابا  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بابا مح عنوانه)ا( رقم 84) 

اإلسساعيلية  رياض  تجزئة   2 الطابق 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بابا مح عنوانه)ا( رقم 84) 

اإلسساعيلية  رياض  تجزئة   2 الطابق 

50000 مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم -.

139I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LOGISTIC AM2«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LOGISTIC AM2« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 

بالسفلي، 30)10000/2، عسارة 

بزاوية شارع 32 و34، الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.»LOGISTIC AM2«

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل   - العسال.  نقل   - املدر�سي. 

البضائع.

شقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

عسارة   ،2730/10000 بالسفلي، 

 - الجديدة  و34،   32 شارع  بزاوية 

24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املكتوب  امين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املكتوب  امين  السيد 
بن  ادار، كدية  زنقة حسن   ،11 رقم 

ادريس 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املكتوب  امين  السيد 
بن  ادار، كدية  زنقة حسن   ،11 رقم 

ادريس 24000 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 29115.

140I
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RESTO-ADIL1.1ريسطو عديل

RESTO-ADIL1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RESTO-ADIL1.1ريسطو عديل

حي السالم بلوك )1 املنزل 3 الطابق 

االول ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب

resto-adil1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي السالم 
بلوك)1 رقم املنزل3 الطابق االول - 

14200 سيدي سليسان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

resto- : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.adil1

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطاعم واقامة الحفالت.

عنوان املقر االجتساعي : حي السالم 
 - االول  الطابق  املنزل3  رقم  بلوك)1 

14200 سيدي سليسان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  شنتوف  السيد 

فرنسا 920)4 كليراك فرنسا.
العسري  املصطفى  السيد 

زنقة48  الغساريين  حي  عنوانه)ا( 

سليسان  سيدي   14200 رقم29 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

العسري  املصطفى  السيد 

زنقة48  الغساريين  حي  عنوانه)ا( 

سليسان  سيدي   14200 رقم29 

املغرب

عنوانه)ا(  عادل  شنتوف  السيد 

فرنسا 920)4 كليراك فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليسان بتاريخ 09 

غشت 2022 تحت رقم 153.

141I

STE FSMC SARL AU

SOCIETE NBO TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 SOCIETE NBO TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 150 

تجزئة الكرم ميدلت - 54350 

ميدلت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10((

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  موالي  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   1.800 الطيبي  السالم 

حصة   1.800 أصل  من  اجتساعية 

لفائدة السيد )ة( سعيد طالب بتاريخ 

11 غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  بتاريخ  بسيدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 202.

142I

omar esijelmassi

 CENTRE ACADEMIQUE
D›EXELLENCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm (9 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc
 CENTRE ACADEMIQUE

D›EXELLENCE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 
الطابق األر�سي 5 زنقة الثوت 2 
النرجس ب - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3501

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE ACADEMIQUE  :

.D’EXELLENCE PRIVE
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتيهئ لإلمتحانات.
شقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 2 الثوت  زنقة   5 األر�سي  الطابق 

النرجس ب - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لطفي  الصالح  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : لطفي  الصالح  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لطفي  الصالح  السيد 
التفاح  زنقة  النساء  شارغ   12 رقم 

النرجس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لطفي  الصالح  السيد 
التفاح  زنقة  النساء  شارغ   12 رقم 

النرجس 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 2022/3411.
143I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS DIV GEND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب
TRANS DIV GEND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مكتب رقم 
3 اقامة الياسسن 25 شارع يعقوب 
املنصور - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6630(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 TRANS : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.DIV GEND



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16520

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشخاص.

مكتب   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع   25 الياسسن  اقامة   3 رقم 
القنيطرة   14000  - املنصور  يعقوب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كندوز  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كندوز  ابراهيم  السيد 
سيدي   14200 بومعيز  ازغار  دوار 

سليسان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كندوز  ابراهيم  السيد 
سيدي   14200 بومعيز  ازغار  دوار 

سليسان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.
144I

MON COMPTABLE SARL

 RMT TRANSPORT ET
VOYAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلساسة ، 60000، 

وجدة املغرب
 RMT TRANSPORT ET VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي ظهر املحلة 

زنقة صالل أ)5 رقم 99 - 60000 
وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33853
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 04 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»ظهر املحلة زنقة صالل أ)5 رقم 99 
- 60000 وجدة املغرب« إلى »5 زنقة 
 60000  - بودير  الجراح  عبيدة  ابو 

وجدة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1253.
145I

AMJ MANAGEMENT

BERN WELCOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
BERN WELCOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي مجسع فن 
البيت العتيق B1 مبنى 12 رقم 24 ، 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.108409

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 08 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   BERN WELCOME
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
العتيق  البيت  فن  مجسع  اإلجتساعي 
B1 مبنى 12 رقم 24 ، طنجة - 90000 
طنجة املغرب نتيجة ل : أسباب مالية 

صعوبة مالية.
و حدد مقر التصفية ب مجسع فن 
 ، 24 12 رقم  B1 مبنى  البيت العتيق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  القربوعي  الغنى  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دوار تزروت املجاعرة وزان 
)ة(  كسصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256663.
146I

AUDIT OFFICE CONSULTING

BRANS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT OFFICE CONSULTING
 RUE 18, 2éme ETAGE 4

AMAL SIDI BERNOUSSI–
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca maroc
BRANS CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 4 زنقة 18 
الطابق التاني رقم 2 أمال سيدي 
برنو�سي الدار البيضاء - 20350 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BRANS CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : - خدمات 
لألفراد  والدعم  واملشورة  التدقيق 
أو  العامة  والهيئات  والشركات 

الخاصة األخرى ؛
في  والدعم  االستشارات   -
التشغيلي  والتسيز  اإلستراتيجية 
والتنظيم واإلدارة وأنظسة املعلومات 

وإدارة  واملشتريات  البشرية  واملوارد 

املخزون والصيانة وجودة الصفقات 

وإدارة املشاريع.

- خ رة في الصحة والسالمة املهنية

- خ رة في تجارة األسسنت وصناعة 

الحديد.

- التصديق على خدمات التدريب 

والتوظيف   ، عليها  التصديق  وعدم 

اآلخرين  عن  نيابة  املوارد  وتنسيب 

والفعاليات  الندوات  وتنظيم   ،

وتيسير  للتدريب  املخصصة 

املجسوعات ؛

- تسثيل هيئات إصدار الشهاذات 

املعيارية..

زنقة   4  : االجتساعي  املقر  عنوان 

18 الطابق التاني رقم 2 أمال سيدي 

 20350  - البيضاء  الدار  برنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ال رقادي  طارق  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ال رقادي  طارق  السيد 

إقامة  باديس  بنو  الحسيد  عبد  زنقة 

الحديقة درج س طابق 1 رقم ) عين 

السبع 20350 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ال رقادي  طارق  السيد 

إقامة  باديس  بنو  الحسيد  عبد  زنقة 

الحديقة درج س طابق 1 رقم ) عين 

السبع 20350 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834553.

14(I
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AMJ MANAGEMENT

 AACHCHOUBA
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 AACHCHOUBA

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي مجسع 

الحسني 3 الفتح 3 رقم 2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92183

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

 2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 AACHCHOUBA املحدودة 

مبلغ   CONSTRUCTION SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

 3 الحسني  مجسع  اإلجتساعي  مقرها 
الفتح 3 رقم 2 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : صعوبة مالية وعدم 

نشاط الشركة.

مجسع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - طنجة   2 رقم   3 الفتح   3 الحسني 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  برادة  يوسف  السيد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 0)2566.

148I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

GLOBAL BEAUTY. BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
GLOBAL BEAUTY. BIO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي ريحانة 
9 بوحجار املالليين عسالة تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32023
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL BEAUTY. BIO
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق منتجات التجسيل.
عنوان املقر االجتساعي : حي ريحانة 
 - تطوان  عسالة  املالليين  بوحجار   9

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد النور الهشسيوي : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
حصة   500  : بييي  مريم  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهشسيوي  النور  عبد  السيد 
تومرت  بن  املهدي  شارع  عنوانه)ا( 
93000 تطوان  زيانة تطوان   19 رقم 

املغرب.

حي  عنوانه)ا(  بييي  مريم  السيدة 
واد املالح الطريق الجهوية زنقة 1 رقم 

14 مرتيل 93150 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بييي  مريم  السيدة 
واد املالح الطريق الجهوية زنقة 1 رقم 

14 مرتيل 93150 مرتيل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 10)1.
149I

AMDEM

»BIG PROMO« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B
 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
BIG PROMO« SARL« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 
بن مبارك اقامة الخطابية عسارة ب 
الطابف االول رقم 3 كليز مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 BIG  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.»PROMO« SARL
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  و  االدوات  توزيع  و  شراء 

الصيدالنية و الشبه طبية .

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
عسارة ب  الخطابية  اقامة  مبارك  بن 
مراكش  كليز   3 رقم  االول  الطابف 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مريم  الورزازي  السيدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
السيدة الورزازي سسيرة عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  نوال  الزرهوني  السيدة 

الرباط ******** الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  فؤاد  ازمو  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  عدي  علي  ايت  السيد 

ايت ملول ***** ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مريم  الورزازي  السيدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب
السيدة الورزازي سسيرة عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )4)8.
150I

النسلي عبد العزيز

B Y & E H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

النسلي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
B Y & E H شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي 593 
تجزئة الوفاء 4 شقة 2 الطابق 2 

طريق صفرو - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 B Y & : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.E H
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املرافق العسومية
املعامالت

االستيراد و التصدير
العسومية  االدارات  تزويد 

والخاصة..
 593  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق   2 شقة   4 الوفاء  تجزئة 

طريق صفرو - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حسن  الربحي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الربحي حسن عنوانه)ا( 25 
زنقة كام دي موالن طومبلين 54510 

طومبلين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الربحي حسن عنوانه)ا( 25 
زنقة كام دي موالن طومبلين 54510 

طومبلين فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم -.
151I

Engineering Studies and Works SARL

 Engineering Studies and
»Works »ESAW

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Engineering Studies ans Works
SARL

 Residence Tafoukte Imm 06
 Appt 08 Dcheira Inezgane ،

80650، Inezgane Maroc
 Engineering Studies and Works

ESAW«« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي إقامة 
تافوكت عسارة 06 شقة 08 الدشيرة 

انزكان - 80650 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(1(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 Engineering Studies and Works

.»»ESAW
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

الهندسية 
البناء و االشغال املختلفة.

إقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تافوكت عسارة 06 شقة 08 الدشيرة 

انزكان - 80650 انزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : العرج  ايت  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : القائد  ايت  الهام  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العرج  ايت  محسد  السيد 
 06 عسارة  تافوكت  إقامة  عنوانه)ا( 
 80650 انزكان  الدشيرة   08 شقة 

انزكان املغرب.
القائد  ايت  الهام  السيدة 
 06 عسارة  تافوكت  إقامة  عنوانه)ا( 
 80650 انزكان  الدشيرة   08 شقة 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
القائد  ايت  الهام  السيدة 
 06 عسارة  تافوكت  إقامة  عنوانه)ا( 
 80650 انزكان  الدشيرة   08 شقة 

انزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1593.
152I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ELKHLIFI ELECTRONIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc

 ELKHLIFI ELECTRONIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار أوالد 
علي الطليق جساعة سوق الطلبة - 

92150 القصر الكبير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(23

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 أبريل   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ELKHLIFI ELECTRONIQUE
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
علي  أوالد  دوار  اإلجتساعي  مقرها 
 - الطلبة  سوق  جساعة  الطليق 

92150 القصر الكبير املغرب نتيجة 

اإلجتساعي  الهدف  تحقيق  لعدم   : ل 

الدي أسست ألجله الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دوار أوالد 

 - الطلبة  سوق  جساعة  الطليق  علي 

3)921 القصر الكبير املغرب. 

و عين:

الخليفي  املغيث  عبد  السيد)ة( 

الطليق  علي  أوالد  دوار  عنوانه)ا(  و 

جساعة سوق الطلبة 92150 القصر 

الكبير املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 149.

153I

sofoget

STE HADICONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

sofoget

 Kenitra, 3( rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

STE HADICONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي تجزئة 

الوفاء ىV رقم 6)3 القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42491

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منتجات  وتطوير  التعدين 

التعدين.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92313.
154I

FICAS

ERRACHID-BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICAS
 CITE SAADA RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA
حي السعادة 10 رقم 189 

العالية املحسدية، 28830، 
MOHAMMEDIA MAROC

ERRACHID-BUILDING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 34 الطابق 

االر�سي، درب العيون العالية 
املحسدية - 28820 املحسدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20((5
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
ERRACHID- الوحيد  الشريك  ذات 

BUILDING مبلغ رأسسالها 100.000 
 34 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق االر�سي، درب العيون العالية 
28820 املحسدية املغرب   - املحسدية 

نتيجة ل : 2.
و حدد مقر التصفية ب 34الطابق 
العالية  العيون  درب  االر�سي، 
املحسدية - 28820 املحسدية املغرب. 

و عين:
و  الراشد  الحق  عبد  السيد)ة( 
درب  االر�سي،  الطابق   34 عنوانه)ا( 
 28820 املحسدية  العالية  العيون 

املحسدية ال كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 34  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق االر�سي، درب العيون العالية 
املحسدية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1480.

155I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIÉTÉ ML3 TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT ( 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIÉTÉ ML3 TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : تجزئة 
فتيحة 4، رقم 8)2، حي التقدم 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.495(9
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ماي   31 في  املؤرخ 
 SOCIÉTÉ ML3 TRANS SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
رأسسالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رقم   ،4 فتيحة  تجزئة  اإلجتساعي 
 50000  - مكناس  التقدم  حي   ،2(8
مكناس املغرب نتيجة لجائحة كرونا.

و عين:
و  املستعين  ليلى  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة فتيحة 4، رقم 8)2، 
املغرب  مكناس   50000 التقدم  حي 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 ماي   31 بتاريخ 
التقدم  حي   ،2(8 رقم   ،4 فتيحة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 668.

156I

tob travaux divers

CMA DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليسون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 0000)، 

العيون املغرب

CMA DRIP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي حي الوفاق 

 LAAYOUNE 305 بلوك ب رقم

0000) العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40923

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 غشت   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بالطاقة  ضخ   - متنوعة  خدمات 

الشسسية - أعسال تصنيع صناعية - 

زراعية  أعسال   - خاص  وأمن  مراقبة 

 - زراعية  منتجات  تاجر   - متنوعة 

- جسيع  إنشاءات.  أو  متنوعة  أعسال 

االستيراد   , الكهربائية  االعسال 

وغير  املباشر  والتسويق  والتصدير 

املباشر لجسيع املنتجات , شراء وبيع 

جسيع  وتصدير  واستيراد  وتجارة 

الجديدة  واإلمداذات  املعذات 

األصناف  جسيع  وتوزيع   ، والعرضية 

جسيع  أعم  وبشكل  الصناعية 

املعامالت املالية التجارية ، الصناعية 

أو املنقولة أو غير املنقولة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1)25.

15(I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS BOUAZZA BARRED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليسان ، 14200، سيدي سليسان 

املغرب
 TRANS BOUAZZA BARRED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مكتب رقم 
3 اقامة الياسسن 25 شارع يعقوب 
املنصور - 14000 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 TRANS : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.BOUAZZA BARRED
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص .
مكتب   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع   25 الياسسن  اقامة   3 رقم 
القنيطرة   14000  - املنصور  يعقوب 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : برد  بوعزة  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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دوار  عنوانه)ا(  برد  بوعزة  السيد 
القصيبية  حنون  اوالد  التويرسة 

14200 سيدي سليسان املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  عنوانه)ا(  برد  بوعزة  السيد 
القصيبية  حنون  اوالد  التويرسة 

14200 سيدي سليسان املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.

158I

SLIMANI KAMAL

STE CJI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SLIMANI KAMAL
 RUE KHANE YOUNESS N° 8
 AL QOUDS ، 60000، OUJDA

MAROC
STE CJI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 36 تجزئة 
ميري طريق طايرت - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39843
 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE CJI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.SARL
الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األعالف  )زراعة  الحيواني  واإلنتاج 

واإلنتاج الحيواني(.
عنوان املقر االجتساعي : 36 تجزئة 
وجدة   60000  - طايرت  طريق  ميري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسسال الشركة: 4.000.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 20.000  : زروقي  الحسن  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 20.000  : زروقي  هشام  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زروقي  الحسن  السيد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحسدي  الحي 
 60000  4 رقم  طالب  ابي  ابن  علي 

وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  زروقي  هشام  السيد 
تجزئة  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
وجدة   60000  226 رقم  السعيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زروقي  الحسن  السيد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحسدي  الحي 
 60000  4 رقم  طالب  ابي  ابن  علي 

وجدة املغرب
عنوانه)ا(  زروقي  هشام  السيد 
تجزئة  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
وجدة   60000  226 رقم  السعيدي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1246.
159I

-SOCIETE ABRID CONCEPT -SARL

ABRID CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE ABRID CONCEPT
--SARL

 RUE SIDI SLIMANE 2EME
 ETAGE N°02, KHENIFRA ،
54000، KHENIFRA MAROC
ABRID CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

سيدي سليسان الطابق الثاني رقم 

02 ، خنيفرة - 54000 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 ABRID : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. CONCEPT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ومفاوضة 

البناء  في  التقنية  املساعدة 

والتصسيم 

زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

سيدي سليسان الطابق الثاني رقم 02 

، خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : أبريد  أسامة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أبريد  أسامة  السيد 
إغري ن  أمالو  حي   26 رقم   20 زنقة 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أبريد  أسامة  السيد 
إغري ن  أمالو  حي   26 رقم   20 زنقة 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

21 يوليوز  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 321.

160I

TGE FIDUS

MAAROUF CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كسال بارك سانتر 

عسارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحسدية املغرب

MAAROUF CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : حي 
شحاوطة متجر رقم 05 - 20830 

املحسدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23413

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 
 MAAROUF CONSULTING حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   30.000,00 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي حي شحاوطة متجر 
املغرب  املحسدية   20830  -  05 رقم 

نتيجة لتوقيف نشاط الشركة.
و عين:

و  معروف  الزهرة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( TK9264 20830 املحسدية 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
حي  وفي   2022 غشت   11 بتاريخ 
 -  05 رقم  التجاري  املحل  شحاوطة 

20830 املحسدية املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1635.
161I

ALM JURIC

السوسن بروبريتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ALM JURIC
 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،
20500، CASABLANCA MAROC
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السوسن بروبريتي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتساعي 3 زنقة 

كالفون حي املستشفيات - 20400 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83493.

162I

موثق

LANA CASH
شركة املساهسة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

موثق

3 زنقة أكادير زاوية زنقة عسر 

السالوي، شقة رقم 3، الطابق 

األر�سي ، 20140، الدار البيضاء 

املغرب

LANA CASH »شركة املساهسة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 3 زنقة 

أبو ظبي الوازيس - 20103 الدار 

البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43422(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2022

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 6 سنوات.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833032.

163I

SAGEST

INFO CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

INFO CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : )رقم 2 

تجزئة اسساء اقامة ه محل رقم 16 

طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45203

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   INFO CENTER حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي )رقم 

2 تجزئة اسساء اقامة ه محل رقم 16 

فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب نتيجة لضعف الطلب .

و عين:

و  ايوب  بوسلسية  السيد)ة( 
محسد  الحاج  زنقة   48 عنوانه)ا( 

فاس  االدارسة  حي  البوعسراني 

)ة(  كسصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
 2 )رقم  وفي   2022 يونيو   24 بتاريخ 

 16 اقامة ه محل رقم  تجزئة اسساء 

فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3370/2022.

164I

MON COMPTABLE SARL

EUROINASS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجلساسة ، 60000، 

وجدة املغرب

EUROINASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 43 زنقة 

ب1 التنيس طريق مغنية - 60000 

وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31639

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

EUROINASS شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 

 43 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - مغنية  طريق  التنيس  ب1  زنقة 

60000 وجدة املغرب نتيجة لتوقيف 

السجل  على  والتشطيب  النشاط 

التجاري.

و عين:

و  سنو�سي  إناس  السيد)ة( 

العونية  املحلة طريق  عنوانه)ا( ظهر 

وجدة  أ55  رقم  الشرق  ديار  تجزئة 

)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

43 زنقة  2022 وفي  22 غشت  بتاريخ 

 60000  - مغنية  طريق  التنيس  ب1 

وجدة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1254.

165I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

ن ج نانو سيراميك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 L’AFRICAINE D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD MOHAMED V N 281 APP

 7 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

ن ج نانو سيراميك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : حي غيثة 

تجزئة املحرك 3 رقم 14 بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9845

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر   2022 ف راير   10 في  املؤرخ 

ذات  شركة  سيراميك  نانو  ج  ن  حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

بني   14 رقم   3 املحرك  تجزئة  غيثة 

مالل 23000 بني مالل املغرب نتيجة 

لقفل الشركة.

و عين:

و  غوصني  نادية  السيد)ة( 

بلوك  عياض  القا�سي  حي  عنوانه)ا( 

2 رقم 5)1 23000 بني مالل املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

بتاريخ 10 ف راير 2022 وفي حي غيثة 

مالل  بني   14 رقم   3 املحرك  تجزئة 

23000 بني مالل املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 29 يوليوز 

2022 تحت رقم 21).

166I
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LE LEGALISTE

Ismail bahri architects
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

Ismail bahri architects شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

عسران الساحل عسارة 01 رقم 11 
الطابق التالت السوالم - 26400 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 Ismail : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. bahri architects
مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معساري.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 11 رقم   01 عسارة  الساحل  عسران 
 26400  - السوالم  التالت  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بحري  اسساعيل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسساعيل بحري عنوانه)ا( 

ازرو   - اجالب  حي  ميدلت  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسساعيل بحري عنوانه)ا( 

طريق ميدلت حي اجالب - ازرو املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   04 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 665.

16(I

PRESCOF

SANA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

PRESCOF

 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc

SANA SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 

زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب 2 - 

14000 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56661

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2022 تم تحويل 

املقر االجتساعي الحالي للشركة من 

»زاوية زنقة لبنان وابن بطوطة 

مكتب 2 - 14000 القنيطرة املغرب« 

إلى »4 زنقة سوس اقامة مروة مكتب 

1 - 14000 القنيطرة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92334.

168I

PRESCOF

SAVANE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
SAVANE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 

زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب 2 - 
14000 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5311(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»زاوية زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب 
2 - 14000 القنيطرة املغرب« إلى »4 
 -  1 مكتب  مروة  اقامة  سوس  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92333.
169I

bdl conseils

BENSAIDA RENTAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique ، 349

20150، casablanca maroc
BENSAIDA RENTAL CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 

رقم GH1 5 بناء 9 الوحدة األلفة - 
20220 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الوحدة   9 بناء   GH1  5 رقم  »شقة 
البيضاء  الدار   20220  - األلفة 

املغرب« إلى »58 شارع ابن بطوطة ، 

 - الثاني  الطابق   ،  8-B( رقم  مكتب 

28810 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834350.

1(0I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

COBRACAR›S
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

COBRACAR›S »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: عسارة 

9)1 شقة 1 تجزئة السعادة املنارة - 

40000 مراكش املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16521

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يوليوز   12 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 2280 كوبراتورز  الشركة  منحت 

صحة للسيد نجاح محسد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ذات  شركة  الى  الشركة  شكل  تغيير 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة السيد ميشال كونينة 

ويبقى السيد نجاح محسد هو املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  و):   6 رقم  بند 

املالك  محسد  نجاح  السيد  مايلي: 

 3000 الحصص  لجسيع  الوحيد 

حصة 
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ذات مسؤولية  الشركة: شركة  شكل 

محدودة ذات شريك وحيد 

على  ينص  الذي   :38 رقم  بند 

مايلي: تعيين نجاح محسد مسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13803.

1(1I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

WOULDY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

WOULDY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 55 شارع 

محسد الخامس عسارة جكار رقم 33 

جليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121589

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2022 أبريل   14 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

عسارة  الخامس  محسد  شارع   55«

جكار رقم 33 جليز - 40000 مراكش 

طريق   6 رقوان  »ملك  إلى  املغرب« 

 40000  - محامدية   9 كلم  فاس 

مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   2( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13815.

1(2I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR TIZRIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
DAR TIZRIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 6 زنقة 
سيدي ميسون ساحة الكثبية - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1095(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   6.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »8.000.000 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )46)13.

1(3I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MY ECO DIEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
MY ECO DIEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 208 
الطابق السفلي رقم 1 سيدي غانم 

طريق اسفي - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.551611

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
 1 رقم  السفلي  الطابق   208 »رقم 
 40000  - اسفي  طريق  غانم  سيدي 
انفى  شارع   (5« إلى  املغرب«  مراكش 
 -  108 رقم  ب  شقة  التاسع  الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 856)13.
1(4I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MAROC FISCUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
MAROC FISCUS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

العرقوب رقم 01-24)) الداخلة 
وادي الذهب - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22045
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MAROC FISCUS SARL
شركة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
متخصصة في االستشارات القانونية:

- املساعدة القانونية والضريبية
- االستشارات اإلدارية

إعادة  بشأن  املشورة  تقديم   -

هيكلة الشركات ومجسوعاتها

- التحكيم والتوفيق التجاريين.

اندماج  بعد  االتفاقات  مواءمة   -

األعسال

* االستيراد والتصدير

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 

الداخلة   01-((24 رقم  العرقوب 

الداخلة   (3000  - الذهب  وادي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الحسن  بخوش  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 500  : هللا  عبد  بخوش  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسن  بخوش  السيد 

الطابق  اهضار  عسارة  مراكش  زنقة 

اكادير   80000 اكادير  تل�سي  االول 

املغرب.

السيد بخوش عبد هللا عنوانه)ا( 

العليا  انزا  تجزئة   124 رقم  ب  بلوك 

اكادير   80000 اكادير  انزا  تدارت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسن  بخوش  السيد 

الطابق  اهضار  عسارة  مراكش  زنقة 

اكادير   80000 اكادير  تل�سي  االول 

املغرب

السيد بخوش عبد هللا عنوانه)ا( 

العليا  انزا  تجزئة   124 رقم  ب  بلوك 

اكادير   80000 اكادير  انزا  تدارت 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم )119.

1(5I
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HUILIERS BOURUIZ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سسيرة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE HUILIERS BOURUIZ SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : طريفة 

بورويز غفساي تاونات - 34000 

تاونات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1055

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر حل   2022 18 غشت  في  املؤرخ 

 STE HUILIERS BOURUIZ SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

رأسسالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

غفساي  بورويز  طريفة  اإلجتساعي 

املغرب  تاونات   34000  - تاونات 

منذ  معامالت  رقم  اي  لغياب  نتيجة 

تأسيس الشركة

بصفة  النشاط  مزاولة  عدم 

نهائية.

و عين:
السيد)ة( رشيد مريزق و عنوانه)ا( 

 STE HUILIERS BOURUIZ SARL

كسصفي  املغرب  تاونات   AU 34000

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

طريفة  وفي   2022 يوليوز   21 بتاريخ 

 34000  - تاونات  غفساي  بورويز 

تاونات املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 92/2022.

1(6I

bdl conseils

 Mohamed Boughalem
Electric Company

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique ، 349

20150، casablanca maroc
 Mohamed Boughalem Electric
Company شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 
46 مكتب 6 الطابق الثاني شارع 

الزر قطوني - 20200 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552((1

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 Mohamed Boughalem Electric

.Company
االعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية و مكتب الدراسة.
عسارة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع  الثاني  الطابق   6 مكتب   46
20200 الدار البيضاء  الزر قطوني - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Mohamed Boughalem السيد 
60 : حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 Power Group : 40 الشركة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Mohamed Boughalem السيد 
الجسهورية  شارع   42 عنوانه)ا( 

83000 تولون فرنسا.
الشركة Power Group عنوانه)ا( 
تولون   83000 بول جولي  123 شارع 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Mohamed Boughalem السيد 
الجسهورية  شارع   42 عنوانه)ا( 

83000 تولون فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
1((I

ريدكوم

SPEEDKARAM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ريدكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 
26100، برشيد املغرب

SPEEDKARAM SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 13 شارع 
محسد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

3 على اليسار - 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
169(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SPEEDKARAM SERVICE
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اصالح  و  صيانة  العجالت  اصالح 
والكهربائي  امليكانيكي  والتشخيص 
للسيارات  السريعة  والخدمات 

واملركبات.

عنوان املقر االجتساعي : 13 شارع 
محسد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
برشيد   26100  - اليسار  على   3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : وفاء  مولين  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
اللطيف  عبد  البكا�سي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 61 السيدة مولين وفاء عنوانه)ا( 
زنقة ابن رشد 26100 برشيد املغرب.
اللطيف  عبد  البكا�سي  السيد 
 26100 ابن رشد  61 زنقة  عنوانه)ا( 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 61 السيدة مولين وفاء عنوانه)ا( 
زنقة ابن رشد 26100 برشيد املغرب

اللطيف  عبد  البكا�سي  السيد 
 26100 ابن رشد  61 زنقة  عنوانه)ا( 

برشيد املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 831.
1(8I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE MED-MEG SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سسيرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE MED-MEG SERVICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : تجزئة 
الوحدة حي اوالد سعيد تاونات - 

34000 تاونات املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16(5
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 01 غشت  في  املؤرخ 
 STE MED-MEG SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
الوحدة  تجزئة  اإلجتساعي  مقرها 
 34000  - تاونات  سعيد  اوالد  حي 
اي رقم  لغياب  نتيجة  املغرب  تاونات 

معامالت مند تاسيس الشركة
بصفة  النشاط  مزاولة  عدم 

نهائية.
و عين:

السيد)ة( محسد مكدر و عنوانه)ا( 
تجزئة الوحدة حي اوالد سعيد تاونات 
)ة(  كسصفي  املغرب  تاونات   34000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 يونيو   21 بتاريخ 
 - تاونات  سعيد  اوالد  حي  الوحدة 

34000 تاونات املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 86/2022.
1(9I

AR EXPERTISE

ASKA PROD
إعالن متعدد القرارات

AR EXPERTISE
219، تقاطع شارع الزرقطوني 

وشارع إبراهيم الروداني ، 20000، 
MAROC الدار البيضاء

ASKA PROD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: إقامة باب 
الريان عسارة س الشقة س16 طريق 
أزمور الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52(94(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 16 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة املسير القديم السيد سامي 
الدين  كسال  السيد  تعين  و  بنعبيد 

بنعبيد مسيرا جديدا اللشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كسال  السيد  من  حصة  تفويت100 
الدين بنعبيد إلى السيدة أسساء كبير 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: تسسية املسير
على  ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 

مايلي: توزيع الحصص
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835184.

180I

COMPTE A JOUR

TRANS ALABOUS AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 51(3 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

 TRANS ALABOUS AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي اوالد 
ميسون انباشن زنقة 132 رقم 61 - 

62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21939

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبو�سي  علي  )ة(  السيد  تفويت 
 340 أصل  من  اجتساعية  حصة   40
حصة لفائدة السيد )ة( ياسين ملنوار 

بتاريخ 28 يونيو 2022.
عبو�سي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 
210 حصة اجتساعية من أصل 330 
حصة لفائدة السيد )ة( ياسين ملنوار 

بتاريخ 28 يونيو 2022.

عبو�سي  يامين  )ة(  السيد  تفويت 
130 حصة اجتساعية من أصل 330 
حصة لفائدة السيد )ة( بالل شربال 

بتاريخ 28 يونيو 2022.
عبو�سي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 
120 حصة اجتساعية من أصل 330 
بالل شربل  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 28 يونيو 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 20 يوليوز 

2022 تحت رقم 3025.
181I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 EL MAAMADANE
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EL MAAMADANE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32462(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 ماي   31 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 EL MAAMADANE الشريك الوحيد
رأسسالها  مبلغ   TRANSPORT
مقرها  وعنوان  درهم   30.000
إقامة  سومية  زنقة  اإلجتساعي 
النخيل   22 5 رقم  الطابق   3 شهرزاد 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : أزمة مالية .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سومية 
 - البيضاء  الدار  النخيل   22 رقم   5

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  املعسدان  حجاج  السيد)ة( 
سيدي  بوعزيز  والد  دوار  عنوانه)ا( 
الدار   12500 مليل  تيط  حجاج 
البيضاء املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 825969.
182I

 Bureau d’Etudes Techniques, Suivi des Travaux

et Construction Ingénierie

مكتب الدراسات الهندسية 
اقبة األعمال  والتقنية، مر

) BET,STCI ( وهندسة البناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau d›Etudes Techniques,
 Suivi des Travaux et

Construction Ingénierie
 N° 2( LOTISSEMENT IKRAM
TIZNIT ، 85000، tiznit maroc

مكتب الدراسات الهندسية 
والتقنية، مراقبة األعسال وهندسة 

البناء ) BET,STCI ( شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم )2 
تجزئة اكرام - 85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: مكتب  اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 
والتقنية،  الهندسية  الدراسات 
 ( البناء  وهندسة  األعسال  مراقبة 

. ( BET,STCI
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مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتقنية،  الهندسية  الدراسات 

مراقبة األعسال وهندسة البناء.
 2( رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجزئة اكرام - 85000 تيزنيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : ناموس  الدين  نور  السيد 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .
حصة   500  : فارس  أمين  السيد 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ناموس  الدين  نور  السيد 
النافعي  تجزئة   35 رقم  عنوانه)ا( 

85000 تيزنيت املغرب.
أمين فارس عنوانه)ا( رقم  السيد 
 85000 افراك  االدريسية  تجزئة   11

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
ناموس  الدين  نور  السيد 
النافعي  تجزئة   35 رقم  عنوانه)ا( 

85000 تيزنيت املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   1( بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 162.

183I

LMT AUDITING

NUTRITECH AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
NUTRITECH AGRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: شارع عبد 

املومن اقامة سنترال بارك عسارة 
م الطابق 8 مكتب 56 - 28810 

املحسدية املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14(45

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2022

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

بعد  األسا�سي  النظام  تحديث 

التي  الحصص  جسيع  تقديم 

فيصل  السيد  الشريكان  يسلكها 

دافالو  كريستين  والسيدة  مايس 

 MD لشركة  حصة،   2(9(5 أي   ،

CAPITAL SARL ، املسجلة بالسجل 

التجاري باملحسدية تحت رقم 22889 
بسوجب املادة III TER 161 من قانون 

الضرائب العام

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1609.

184I

LMT AUDITING

NUTRIPHYT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

NUTRIPHYT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي شارع عبد 

املومن اقامة سنترال بارك عسارة 

م الطابق 8 مكتب 56 - 28810 

املحسدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23261

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 يناير   1( في  املؤرخ 

أو وسيط  »تاجر  الشركة من  نشاط 

استيراد أو تصدير« إلى »بيع النباتات 

منتجات  بيع  و  بالجسلة  واألسسدة 

النظافة العامة«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحسدية بتاريخ 15 ف راير 

2022 تحت رقم 333.

185I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BELARGE
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
BELARGE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 55 شارع 
محسد الخامس عسارة جكار رقم 33 

- 40000 مراكش املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5201(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع راسسال الشركة من 10.000 الى 
ضد  جاري  دين  بسقاضاة   400.000
الشركة  راسسال  تقليص   - الشركة 
خسائرها  الستعاب   3(6.000 بسبلغ 
الجديد هو  الشركة  فاصبح راسسال 

24.000 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شارع   55  : الى  الشركة  مقر  تحويل 
 33 محسد الخامس عسارة جكار رقم 

مراكش 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  و):   6 رقم  بند 
هو  الجديد  الشركة  رسسال  مايلي: 
24.000 درهم - السيد اغيك حالف 
ان  حالف  والسيدة  حصة   120

مركاريت 120 حصة 
على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
مايلي: مقر الشركة : 55 شارع محسد 
الخامس عسارة جكار رقم 33 مراكش

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 092)13.
186I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAGIE DU SUD
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
MAGIE DU SUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: درب 
هوارة رقم 11 و 12 ودرب اهل 

سوس رقم 5)1 و 6)1 و ))1 بريسة 
- 40000 مراكش املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.62691

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2020 ف راير   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
فرومونتيل  كليسون  السيد  فوت 
دغولير  للسيدة  حصة   500 باسكال 

نتالي شاغلوط
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى شركة ذات  تحويل شكل الشركة 
شريكة  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيدة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشركة هو: درب هوارة  تحديد مقر 
12 ودرب اهل سوس رقم  و   11 رقم 

5)1 و 6)1 و ))1 بريسة مراكش 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  و):   6 رقم  بند 
مايلي: السيدة دغولير نتالي شاغلوط 
مالكة لجسيع الحصص 1.000 حصة 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ذات مسؤولية  الشركة: شركة  شكل 

محدودة ذات شريكة وحيدة.
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بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مقر الشركة هو: درب هوارة رقم 11 و 

12 ودرب اهل سوس رقم 5)1 و 6)1 

و ))1 بريسة مراكش 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   14 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 1348010.

18(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

JSMS GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

JSMS GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

السفلي عسارة لويز رقم 18 طريق 

الحرية جليز - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5418(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 أبريل   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SAMIR )ة(  السيد  تفويت 

حصة   GRAGUEB-CHATTY 500

حصة   4.000 أصل  من  اجتساعية 

 SAMI GRAGUEB )لفائدة السيد )ة

بتاريخ 05 أبريل 2022.

 SAMIR )ة(  السيد  تفويت 

GRAGUEB-CHATTY 1.000 حصة 

حصة   4.000 أصل  من  اجتساعية 

 MARTIAL NAVA )لفائدة السيد )ة

بتاريخ 05 أبريل 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف راير   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13489.

188I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD AL ASSALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
RIAD AL ASSALA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي ملك امينة 
النخيل جساعة الجنانات - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22035

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

DUBOIS MANON كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 135156.
189I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

KSAR ZAYTOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
KSAR ZAYTOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي سيدي 
يوسف بن علي دائرة البور دوار 
ابيض - 40000 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.244(1
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 شتن ر 2021 تم اإلعالم 

 MANUEL OLIVIER الشريك  بوفاة 

على  حصصه  توزيع  و   SCHMIT

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 06 
ً
الورثة تبعا

يناير 2021 بالشكل األتي :

 KATHERINE-FATOU السيد)ة( 

LOUM ، 1.250 حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 135161.

190I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD LES TROIS COURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

RIAD LES TROIS COURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 11 

و 12 درب الحسارية باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24593

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 نون ر   24 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

باب  الحسارية  درب   12 و   11  10«

إلى  املغرب«  مراكش   40000  - دكالة 

اسول  عويش  اللة  درب   24 »رقم 

عرصة املالك الطابق التاني - 40000 

مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 135339.

191I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CREALAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
CREALAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي سيتي 

كولف عسارة GH2 الطابق الثاني 
شقة A4-02 - 40000 مراكش 

املغرب .
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8(93

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الطابق   GH2 عسارة  كولف  »سيتي 
الثاني شقة A4-02 - 40000 مراكش 
محسد  شارع   25(« إلى   « املغرب 
الطابق  بنحفضية  عسارة  الخامس 
السفلي رقم 2 جليز - 40000 مركاش 

املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 135651.

192I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

AVENTURE BERBERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

)25 شارع محسد الخامس عسارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
AVENTURE BERBERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 
حسدان 55 شارع الحسن الثاني 

شقة 33 - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13991

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 دجن ر 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الحسن  شارع   55 حسدان  »اقامة 
مراكش   40000  -  33 شقة  الثاني 
املنار  بطوطة  ابن  »زنقة  إلى  املغرب« 
 14-G - شقة  التاني  الطابق   10

40000 مراكش املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   01 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 136345.
193I

fiding sarl

 RMBAH SOCCO BELLA
MARKET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE
 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
 RMBAH SOCCO BELLA

MARKET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
السفلي، رقم 16 تجزئة زين 

العابدين جبابرة الزيتون الطابق 
السفلي، رقم 16 تجزئة زين 

العابدين جبابرة الزيتون 0)500 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49(41

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امراني  محسد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   450 علوي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   450 أصل 

الحسن امراني علوي بتاريخ 14 يونيو 

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3025.
194I

AFAQ HOLDING

 PERCALL
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسثل قانوني للشركة

PERCALL DEVELOPPMENT
32 املنطقة الصناعية تسارة 

صخيرات. ، 12000، تسارة املغرب
 PERCALL DEVELOPPEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 32 
املنطقة الصناعية تسارة صخيرات. - 

12000 تسارة املغرب.
»تعيين مسثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(63(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
وتبعا   2022 مارس   24 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املسثل)ين( القانوني)ين(: 
Paradot Frédéric -

 PERCALL DEVELOPPMENT  -
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 32 ب:  اإلجتساعي  مقرها  الكائن 
صخيرات  تسارة  الصناعية  املنطقة 

12000 تسارة املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: )63)5
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 6619.
195I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LYASS FISHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحسد الحريزي تجزئة 

التسسساني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب

LYASS FISHE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
احسد الحريزي تجزئة التسسساني 
رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LYASS : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.FISHE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONGÉLATION DE PRODUITS

.DE MER
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
التسسساني  تجزئة  الحريزي  احسد 

رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : امين  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد احسد امين : 10000 بقيسة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين  احسد  السيد 

بلجيكا 1000 بلجيكا بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امين  احسد  السيد 

بلجيكا 1000 بلجيكا بلجيكا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )5)1.
196I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

PARO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
PARO NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 مكان 
فرنسا اقامة طوليدانو الطابق االول 
رقم ) طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 PARO : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.NEGOCE
: التجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

اعسال التنضيف و البناء..
مكان   8  : االجتساعي  املقر  عنوان 
فرنسا اقامة طوليدانو الطابق االول 
طنجة   90000 طنجة  طنجة   ( رقم 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   100  : نعيم  محسد  السيد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعيم  محسد  السيد 
4)5 زنقة ملصلى حي النهضة تاوريرت 

60800 تاوريرت املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نعيم  محسد  السيد 
4)5 زنقة ملصلى حي النهضة تاوريرت 

60800 تاوريرت املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 249).

19(I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 GUITOU AIN BORJA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 GUITOU AIN BORJA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 12 زنقة 
ص ري بوجسعة ، رقم 6 ، الطابق 
رقم 1 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23833(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
املقر االجتساعي الحالي للشركة من » 
 ،  6 رقم   ، بوجسعة  ص ري  زنقة   12
الطابق رقم 1 - 20100 الدار البيضاء 
شارع   ، )12مكرر  »رقم  إلى  املغرب« 
الحسن الثاني ، الطابق 15 ، شقة ف 
15 - 20000 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833883.
198I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GUITOU AIN BORJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
GUITOU AIN BORJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتساعي 12 زنقة 
ص ري بوجسعة ، رقم 6 ، الطابق 
رقم 1 - 20100 الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23833(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833883.
199I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MIDSTEP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
MIDSTEP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 11 زنقة 
6 أكتوبر، رقم 6 ، الطابق رقم 1 ، 
حي راسين - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296121

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Marie Sophie )تفويت السيد )ة

 Allette Marinette Suzane AGOT

100 حصة اجتساعية من أصل 200 

ٱبن  علي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

 01 بتاريخ  الحسني  الحوتي  منصور 

غشت 2022.

 Marie Sophie )تفويت السيد )ة

 Allette Marinette Suzane AGOT

100 حصة اجتساعية من أصل 200 

العزيز  )ة( عبد  السيد  لفائدة  حصة 

بنيس بتاريخ 01 غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 9)8338.

200I

JNJIM

JNJIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JNJIM

1)2 زنقة )1 حسنية شارع املقاومة 

، 28810، املحسدية املغرب

JNJIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 1)2 زنقة 

)1 حسنية شارع املقاومة - 28810 

املحسدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31251

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
.JNJIM : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
عنوان املقر االجتساعي : 1)2 زنقة 
 28810  - املقاومة  شارع  )1 حسنية 

املحسدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جواد منير البيض : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البيض  منير  جواد  السيد 
العسارة   1 ليطيراس  اقامة  عنوانه)ا( 
املنصورية   ( الشقة   1 الطابق   3

13100 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
البيض  منير  جواد  السيد 
العسارة   1 ليطيراس  اقامة  عنوانه)ا( 
املنصورية   ( الشقة   1 الطابق   3

13100 بوزنيقة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم -.
201I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 INFINITUS SUSTINERI
INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 INFINITUS SUSTINERI

INTERNATIONAL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتساعي 3 زنقة 
آيت أورير ، الطابق الثاني ، شارع 

موالي يوسف ، حي بوركون - 
20053 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.399999
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
 2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 INFINITUS SUSTINERI املحدودة 
مبلغ   INTERNATIONAL SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي 3 زنقة آيت أورير ، 
الطابق الثاني ، شارع موالي يوسف ، 
البيضاء  الدار   20053  - بوركون  حي 
نشاط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة   3 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   ، الثاني  الطابق   ، أورير  آيت 
موالي يوسف ، حي بوركون - 20053 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( نبيل مسارع و عنوانه)ا( 
سيدي   ، لينا  إقامة   ،  134 رقم 
البيضاء  الدار   20192 معروف 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833996.
202I

SAMIR FIDUCIAIRE

 ISMAILIENNE DE TRAVAUX
DIVERS

إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

 ISMAILIENNE DE TRAVAUX
DIVERS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: عسارة 9) 
شقة رقم 3 مرجان 1، الشطر 1 ص 

ب رقم 19051 مرجان مكناس - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23033

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 
الشركة  رأسسال  رفع  مايلي:  على 
درهم«   2.000.000« قدره  بسبلغ 
الى  درهم«   8.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   10.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  اجراء 

املحددة املقدار و املستحقة.
على  ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 
مايلي: تفويت 2000 حصة اجتامعية 
الحامل  املكي  عريبي  للسيد  مسلوكة 
 20439 واو  رقم  الوطنية  للبطاقة 
الى السيد عريبي عبد املجيد الحامل 
واو  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة   2000 تفويت   -  60435 صاد 
اجتامعية مسلوكة للسيد عريبي عبد 
الغاني الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
عريبي  السيد  الى   41083 صاد  واو 
عبد املجيد الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم واو صاد 60435.
على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
االسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6 املساهسات: الذي ينص 
نقدا  ساهسوا  الشركاء  مايلي:  على 
املجيد:  عبد  عريبي  الشريك  يلي:  بسا 
6000000.00 درهم ، الشريك عريبي 
املكي : 2000000.00 درهم ، الشريك 
 2000000.00  : الغاني  عبد  عريبي 
املساهسات  مجسوع  درهم. 

10000000.00 درهم.
بند رقم ) رأسسال الشركة : الذي 
ينص على مايلي: رأسسال الشركة هو 
10000000.00 درهم ) عشرة ماليين 

حصة   100000 الى  مقسسة  درهم( 
محررة  درهم   100 بقيسة  اجتساعية 
و مخصصة للشركاء كاالتي: الشريك 
 ( 60000 حصة   : املجيد  عريبي عبد 
عريبي  الشريك  حصة(،  ألف  ستون 
املكي : 20000 حصة ) عشرون ألف 
الغاني  عبد  عريبي  الشريك  حصة(، 
ألف  عشرون   ( حصة   20000  :

حصة(..
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3023.
203I

BUSINESS CENTER.COM

 ENTREPRISE
 DISTRIBUTION DE BIJOU

ARTISANAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدار البيضاء املغرب

 ENTREPRISE DISTRIBUTION
DE BIJOU ARTISANAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )36 شارع 
زرقطوني، طابق 3، مكتب رقم 09، 

- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE DISTRIBUTION DE

. BIJOU ARTISANAL
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:

املجوهرات  أنواع  جسيع  توزيع 
املصنوعة يدوًيا ؛

صنع وتسويق املجوهرات.
املجوهرات  وتصسيم  دراسة 
واإلكسسوارات  والزينة  واملجوهرات 

املصنوعة يدوًيا أو غيرها ؛
واملعادن  املجوهرات  وبيع  شراء 
النفيسة في السوق املغربي والخارج ؛

الصيانة والتجديد.
تجارة عامة.

االستيراد والتصدير.
وطنية  تجارية  عالمة  أي  تسثيل 
ودولية في مختلف مجاالت النشاط ؛

األزياء  أصناف  وتوزيع  استيراد 
واملجوهرات واإلكسسوارات.

املعامالت  جسيع   ، أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجارية 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  أو  كلًيا   ، مباشر  غير 
األشياء املحددة أو بأي أشياء مساثلة 

أو مرتبطة..
 36(  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع زرقطوني، طابق 3، مكتب رقم 
09، - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 600  : معطيط  حنان  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد انس الجابري : 200 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : الجابري  كسيل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : الجابري  شادي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنان معطيط عنوانه)ا( 
مكة  إقامة  امليلودي  التازي  تجزئة 
الشقة 01 الطابق السفلي كاليفورنيا 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الجابري  انس  السيد 
مكة  إقامة  امليلودي  التازي  تجزئة 
الشقة 01 الطابق السفلي كاليفورنيا 

20000 الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  الجابري  كسيل  السيد 
مكة  إقامة  امليلودي  التازي  تجزئة 
الشقة 01 الطابق السفلي كاليفورنيا 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الجابري  شادي  السيد 
مكة  إقامة  امليلودي  التازي  تجزئة 
الشقة 01 الطابق السفلي كاليفورنيا 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان معطيط عنوانه)ا( 
مكة  إقامة  امليلودي  التازي  تجزئة 
الشقة 01 الطابق السفلي كاليفورنيا 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835219.
204I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

PATANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 4( AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
PATANGER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: طنجة 
، مسنانة ، دوار الرهراه ، إقامة 

قواسم عسارة 8 قطعة 1 رقم 181 - 
90000 طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63911
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
محدودة.  غير  مدة  ملدة:  املسيرين 

سنوات.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256632.
205I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

AIN LHOUT IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 4( AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
AIN LHOUT IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي طنجة 
، زنقة عراق إقامة مروة رقم 24 
الطابق 1 رقم ) - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12984(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AIN  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. LHOUT IMMOBILIER
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
- الترويج العقاري.

أو  مستلكات  على  االستحواذ   -
مؤسسات  أو  شركات  أي  في  مصالح 

مساثلة أو مختلفة.
واالستيراد  والبيع  الشراء   -
والسسسرة  والتسثيل  والتصدير 
املنتجات واملواد  داخل وخارج جسيع 

واملعذات واآلالت.
املتنوعة  باألعسال  القيام   -
الطرق  وأعسال  املباني  وتقسيم 
وإنشاء  ودراسة  والطالء  والسباكة 
التقسيسات والطرق وإنشاء املسارات 
والتجهيزات  البناء  أعسال  وجسيع 
الهندسية األخرى املدنية بشكل عام.

- تقسيم األرض بشكل عام.

- اقتناء جسيع العقارات املبنية أو 
املزمع إنشاؤها وبيعها.

املباني لالستخدام  إنشاء جسيع   -
السكني  أو  الصناعي  أو  التجاري 
طريق  عن  إما  املباني  هذه  وتشغيل 
وعلى  أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجار 
إلى طوابق  تقسيسها  الخصوص  وجه 
إطار  في  تشغيلها  بهدف  وشقق 
قوانين  تنظم  التي  النافذة  القوانين 

امللكية املشتركة باملغرب.
- التقديم أو املشاركة في أي سوق 
أو طلب عطاءات باإلشارة إلى األشياء 

املذكورة أعاله
العسليات  جسيع   ، عام  بشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
بشكل  املتعلقة  العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتسل أن 

تعزز تطوير الشركة..
طنجة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 24 رقم  مروة  إقامة  عراق  زنقة   ،
طنجة   90000  -  ( رقم   1 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
مريم  لالة  الحوت  عين  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   250  :

للحصة.
 250  : طه  محسد  أمزيان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
عبد  موالي  الحوت  عين  السيد 
 100 بقيسة  حصة   500  : السالم 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مريم  لالة  الحوت  عين  السيدة 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
السيد أمزيان محسد طه عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عبد  موالي  الحوت  عين  السيد 
 90000 طنجة  عنوانه)ا(  السالم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمزيان محسد طه عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب

عبد  موالي  الحوت  عين  السيد 

 90000 طنجة  عنوانه)ا(  السالم 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256661.

206I

اىتسانية الرشاد

TOPO CENTRE طوبو سونتر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

اىتسانية الرشاد

53 شارع لحسن ويدار بن جدية 

الدار البيصاء ، 20120، الدار 

البيصاء املغرب

 TOPO CENTRE طوبو سونتر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي أقامة تاوز 

املدخل E عسارة 03 شقة 02 الطابق 

االر�سي ع ن الشق الدار البيضاء - 

0)204 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55321

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تغيير  تم   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

مساح- »مهنة  من  الشركة  نشاط 

»التنقيب  إلى  طوبوغرافي«  مهندس 

عن االرا�سي و دراسة جدوى املشاريع

متابعة املشاريع العقارية«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828488.

20(I
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STE BABOUZID

NASSIRI ABORD
إعالن متعدد القرارات

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
NASSIRI ABORD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
 F 0( :وعنوان مقرها االجتساعي
بلوك )2 حي االمل 1 - 3000) 

الداخلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.135(3

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 18 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
لشركة  نهائية  تصفية  مايلي: 

 NASSIRI ABORD
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مايلي: املصفي عثسان الناصري
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1366.
208I

ETUDE FIDCOM CONSEIL

KINDRED SPRIT TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETUDE FIDCOM CONSEIL
 ROUTE OULED ZIANE 162

 LA GIRONDE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KINDRED SPRIT TRAVEL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 12RUE وعنوان مقرها اإلجتساعي

 SABRI BOUJEMAA 1ER ETG APT
.N°6 - 20000 casablanca maroc

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.440195
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 11 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 KINDRED SPRIT الوحيد  الشريك 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   TRAVEL
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 12RUE SABRI BOUJEMAA
 1ER ETG APT N°6 - 20000
 : ل  نتيجة   casablanca maroc

.CRISE DU SECTEUR
 12RUE و حدد مقر التصفية ب
 SABRI BOUJEMAA 1ER ETG
 APT N°6 - 20000 CASABLANCA

 .MAROC
و عين:

 NABIL MISSOURI السيد)ة( 
 NR 35 RUE EL عنوانه)ا(  و 
 BANAFSAJE HAY ERRAHA
 20000 casablanca maroc

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 580)2.

209I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 RESIDENCE MOUNIR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 RESIDENCE MOUNIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 139 زنقة 
ٱبن فارس ، حي املعاريف - 0)203 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.228235

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»139 زنقة ٱبن فارس ، حي املعاريف 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   203(0 -
 ،  2 حسن  شارع   ، مكرر   12( »رقم 
 20000  -  15 ف  شقة   ،  15 الطابق 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833880.

210I

fiduciaire elbakkouri sarl au

RESIDENCE MOUNIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
RESIDENCE MOUNIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتساعي 139 زنقة 
ٱبن فارس ، حي املعاريف - 0)203 

الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228235
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833880.

211I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE IMMOBILIERE
AMAFIG SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

AMAFIG SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 139 زنقة 
ٱبن فارس ، حي املعاريف - 0)203 

الدار البيضاء املغرب .
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10584(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»139 زنقة ٱبن فارس ، حي املعاريف 
- 0)203 الدار البيضاء املغرب » إلى 
 ،  2 حسن  شارع   ، مكرر   12( »رقم 
 20000  -  15 ف  شقة   ،  15 الطابق 

الدار البيضاء املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833882.
212I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE IMMOBILIERE
AMAFIG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

AMAFIG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجتساعي 139 زنقة 
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ٱبن فارس ، حي املعاريف - 0)203 
الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10584(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833882.

213I

Centre de Gestion et Comptabilité

 AFRI افري افينتورت
AVENTURA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8
90000، Tanger Maroc

 AFRI AVENTURA افري افينتورت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع ابي 
الحسن الشادلي اقامة وردة الطابق 

االر�سي رقم 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
افري   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AFRI AVENTURA افينتورت
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واللوجيستيك.
عنوان املقر االجتساعي : شارع ابي 
الطابق  وردة  اقامة  الشادلي  الحسن 
طنجة   90000  -  3 رقم  االر�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 TOLDOS ORTIZ JESUS السيد
FULGENCIO : 1.000 حصة بقيسة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TOLDOS ORTIZ JESUS السيد
 ESPAGNE عنوانه)ا(   FULGENCIO

.45001 TOLEDO ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 TOLDOS ORTIZ JESUS السيد
 ESPAGNE عنوانه)ا(   FULGENCIO

45001 TOLEDO ESPAGNE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256499.
214I

SUD EST CONSEIL

BUTTERFLY PRINTING
إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

BUTTERFLY PRINTING »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: الطابق 
السفلي اقامة رقم ))1 محاميد 1 - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.105((5

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  طرف  من  الحصص  تفويت 
اشرف حرتوس لفائدة السيد هشام 

الكراوي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  حرتوس  اشرف  السيد  استقالة 

منصبه كسسير مشارك للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املسير  الكراوي  هشام  السيد  تعيين 

الوحيد للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة من شركة ذات 
ذات  شركة  إلى  املحدودة  املسؤولية 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شكل الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيد  ساهم  النقدية:  املساهسات 
هشام الكراوي بسبلغ مائة ألف درهم 

)10000.00 درهم(
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
يتحدد  الشركة:  مال  رأس  مايلي: 
ألف  مائة  في  الشركة  مال  رأس 
مقسسة  درهم(،   10000.00( درهم 
100 درهم  1000 حصة تقدر ب  إلى 
مرقسة  بالكامل،  مدفوعة  منها،  لكل 
1000 ومخصصة للشريك  إلى   1 من 
الكراوي من1  السيد هشام  الوحيد: 

إلى 1000 حصة
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
 : والصالحيات  املسير  تعيين  مايلي: 
تسير الشركة من قبل شخص طبيعي. 
تم تعين املسير الوحيد: السيد هشام 

الكراوي لفترة غير محددة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )1)138.

215I

fiduciaire elbakkouri sarl au

SCI SF - MA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
SCI SF - MA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
كونفونسيون و 4 غشت ، حي راسين 

- 20100 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223011

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
 ، غشت   4 و  كونفونسيون  »زنقة 
البيضاء  الدار   20100  - راسين  حي 
، شارع  )12 مكرر  إلى »رقم  املغرب« 
حسن 2 ، الطابق 15 ، شقة ف 15 - 

20000 الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم ))8338.
216I

ائتسانية املحاسبة والقانونية والضريبية سكينة

FATHI FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتسانية املحاسبة والقانونية 
والضريبية سكينة

153 زنقة ابن خزيسة 153 زنقة ابن 
خزيسة، 90000، طنجة املغرب

FATHI FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 29 عسرو 
ابن العاص طابق الثالث رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129891

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 FATHI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.FOOD
التجارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
على  أو   ، الداخلية  السوق  في  سواء 
أو  املنتجات  جسيع  وتصدير  استيراد 
البضائع  أو  املواد  أو  الغذائية  املواد 

بجسيع أنواعها
أو  املنتجات  جسيع  وتوزيع  بيع   -

املواد الغذائية جسلة وتجزئة
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
ذي  أو  مساثل  لغرض  شركة  أي  في 

صلة.
تسثيل جسيع الشركات أو الشركات 
جسيع  تسثيل  التجارية.  العالمات  أو 
براءات  جسيع  واستغالل  املنتجات 

االختراع أو العسليات.
املعامالت  جسيع   ، عام  بشكل 
التجارية والصناعية واملالية واألوراق 
تطور  تعزز  قد  التي  والعقارية  املالية 

الشركة..
عنوان املقر االجتساعي : 29 عسرو 
 -  26 رقم  الثالث  طابق  العاص  ابن 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فتحي محسد : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد فتحي محسد : 1000 بقيسة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فتحي محسد عنوانه)ا( دوار 
 90000 الناضور  شكير  بني  أغبال 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فتحي محسد عنوانه)ا( دوار 
 90000 الناضور  شكير  بني  أغبال 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 24)256.

21(I

EDI COMPTA

KHALWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC
KHALWA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 

صنهاجة الحوض جساعة سيدي 
يوسف بن احسد - 31000 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

382(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. KHALWA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فندق بسرافقه مطعم و مقهى .
دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سيدي  جساعة  الحوض  صنهاجة 
صفرو   31000  - احسد  بن  يوسف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسد  ساخي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  ساخي  السيد 
بن  يوسف  سيدي  صنهاجة  دوار 

احسد 31000 صفرو املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  ساخي  السيد 
بن  يوسف  سيدي  صنهاجة  دوار 

احسد 31000 صفرو املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 280.
218I

AL ASSASSE AFFAIRES

ABINIDA PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العسارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،((5
ABINIDA PUB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 1 

تجزئة التجديد الشطر 01 مكناس 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49955
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يناير   31 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   ABINIDA PUB
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
التجديد  تجزئة   1 رقم  اإلجتساعي 
مكناس   50000 مكناس   01 الشطر 

املغرب نتيجة ل : صعوبة مالية.

رياض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
638 ويسالن مكناس  1 رقم  ويسالن 

50000 مكناس املغرب. 
و عين:

و  احتيت  الرحيم  عبد  السيد)ة( 
 638 1 رقم  عنوانه)ا( رياض ويسالن 
املغرب  مكناس   50000 ويسالن 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رياض   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

ويسالن 1 رقم 638 ويسالن 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 661.
219I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 HOUSSEINI RENT CAR
.SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 .HOUSSEINI RENT CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي السالم 
زايو - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2448(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

..HOUSSEINI RENT CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
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عنوان املقر االجتساعي : حي السالم 
زايو - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد طويل محسد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد طويل حسام : 500 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  طويل  السيد 
الناظور   62000 زايو  الجديد  الحي 

املغرب.
عنوانه)ا(  حسام  طويل  السيد 
الناظور   62000 زايو  الجديد  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  طويل  السيد 
الناظور   62000 زايو  الجديد  الحي 

املغرب
عنوانه)ا(  حسام  طويل  السيد 
الناظور   62000 زايو  الجديد  الحي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 4116.
220I

STE ANGLE DE GESTION SARL

MEZIN BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحسد الحريزي تجزئة 

التسسساني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب

MEZIN BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع جبل 

بويبالن رقم 61 طابق 1 شقة 1 - 
93000 تطوان مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

320(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MEZIN BUILDING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 

شقة   1 طابق   61 رقم  بويبالن  جبل 

1 - 93000 تطوان مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين مزين : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ياسين مزين : 1000 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مزين  ياسين  السيد 

 1 طابق   61 رقم  بويبالن  جبل  شارع 

شقة 1 93000 تطوان مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مزين  ياسسينة  السيدة 

 262 رقم  ه  زنقة  مراكش  شارع 

محنش 1 93000 تطوان مغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 68)1.

221I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BILZEN IMPORT
EXPORT S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC
 BILZEN IMPORT

EXPORT S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار اوالد 
محند عين الزهرة 62253 الدريوش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16533

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
 2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 BILZEN IMPORT املحدودة 
رأسسالها  مبلغ   EXPORT S.A.R.L
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
عين  محند  اوالد  دوار  اإلجتساعي 
املغرب  الدريوش   62253 الزهرة 
انشطة  بأية  القيام  عدم   : ل  نتيجة 

تجارية.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
الدريوش   62253 الزهرة  عين  محند 

املغرب. 
و عين:

و  حرود  يوسف  السيد)ة( 
عين  محند  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
املغرب  الدريوش   62253 الزهرة 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4064.

222I

LUNE CONSEIL

DALKOMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUNE CONSEIL
 BD MOHAMMED BEN 4(

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE
 VUE B 6EME ETG N 1 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DALKOMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )4، شارع 

محسد بن عبد هللا إقامة املنظر 
الجسيل باء الطابق 6 الرقم 1 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DALKOMED
غرض الشركة بإيجاز : نجارة

 ،4(  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع محسد بن عبد هللا إقامة املنظر 
 -  1 الرقم   6 الطابق  باء  الجسيل 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50  : اماني  محسد  �سي  السيد 

حصة بقيسة 5.000 درهم للحصة .
 50  : السيد عبدالعزيز منصوري 

حصة بقيسة 5.000 درهم للحصة .
 50  : اماني  محسد  �سي  السيد 

بقيسة 5.000 درهم.
 50  : السيد عبدالعزيز منصوري 

بقيسة 5.000 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد �سي محسد اماني عنوانه)ا( 
 30 رقم  زرقة  زنقة  محسدية  شارع 
الطابق 02 الشقة 05 93000 تطوان 

املغرب.
منصوري  عبدالعزيز  السيد 
إقامة  شيساء  مجسوعة  عنوانه)ا( 
سيدي   01 شقة   23 عسارة  األمل 
مومن 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

منصوري  فاطسة  السيدة 
زرقة  زنقة  محسدية  شارع  عنوانه)ا( 
رقم 3 الطابق 02 الشقة 05 93000 

تطوان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830561.
223I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 NORD-EST IRRIGATION
LOCALISE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 NORD-EST IRRIGATION
LOCALISE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
محسد الخامس حي االمل زايو 

62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6929

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محسد الغزواني 
أصل  من  اجتساعية  حصة   165
165 حصة لفائدة السيد )ة( محسد 

معطلة بتاريخ )0 ف راير 2022.

تفويت السيد )ة( محسد الغزواني 
165 حصة اجتساعية من أصل 165 
حصة لفائدة السيد )ة( صالح الدين 

الوكوتي بتاريخ )0 ف راير 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19 يوليوز 

2022 تحت رقم 3018.
224I

COMPTAMED

CROWN COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
CROWN COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 82 زنقة 
سسية اقامة شهرزاد 1 الطابق 3 
رقم 13 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
544669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CROWN COM
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع جسيع املنتجات الغذائية.
82 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 3 الطابق   1 شهرزاد  اقامة  سسية 
رقم 13 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسد  اخريف  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  اخريف  السيد 
طنجة   32 رقم   139 زنقة  بنكيران 

90080 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  اخريف  السيد 
طنجة   32 رقم   139 زنقة  بنكيران 

90080 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 825514.
225I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 FAISSAL&MOHAMED CAR
SARL D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 FAISSAL&MOHAMED CAR
SARL D’AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

العسران رقم 2681-2682 سلوان 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 FAISSAL&MOHAMED CAR

.SARL D’AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سلوان   2681-2682 رقم  العسران 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسد حيدا : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حيدا  محسد  السيد 
 62000 سلوان  العسران  تجزئة 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حيدا  محسد  السيد 
 62000 سلوان  العسران  تجزئة 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 12 غشت 

2022 تحت رقم 4192.
226I

 FIDUCIAIRE« STE MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

NAHIYYA CAR
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE« STE MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم 2 عسارة ياسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو ، 
53100، أزرو املغرب

NAHIYYA CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 10 حي 
فرح 1 - 53100 أزرو املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.143(
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة فاطسة الزهراء وكداد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين أيوب الياعوتي و دادي سفيان 

كسسيرين للشركة ملدة أربع سنوات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
دادي  و  الياعوتي  أيوب  تعيين  مايلي: 
أربع  ملدة  للشركة  كسسيرين  سفيان 

سنوات
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 252.
22(I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

JAOUHARAT EL FAKHAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 10 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 40020، مراكش 

املغرب
 JAOUHARAT EL FAKHAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زينيت 
بيزنس سنتير شارع مسلم تجزئة 

بوكار الطابق الثالث شقة رقم 14 
باب دكالة - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
853(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JAOUHARAT EL FAKHAMA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  املنزلية  واملفروشات  األثاث 

وتصدير.
زينيت   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بيزنس سنتير شارع مسلم تجزئة بوكار 
باب   14 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أيوب حسية : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسية  أيوب  السيد 
346 تجزئة الصنوبر اإلزدهار 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسية  أيوب  السيد 
346 تجزئة الصنوبر اإلزدهار 40000 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138480.
228I

tob travaux divers

 TIGRY MAR POUR «
L›AQUACULTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليسون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 0000)، 
العيون املغرب

 TIGRY MAR POUR «
L›AQUACULTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثاني رقم 

1030 املر�سى العيون . - 0040) 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 TIGRY « : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.MAR POUR L’AQUACULTURE
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األحياء املائية , تشغيل مزرعة األحياء 
تربية  املائية ،تحقيق وتشغيل جسيع 
األحياء املائية )تربية األسساك وتربية 
املحار وتربية األعشاب البحرية( جسع 
الطحالب والتجهيز والتعبئة والحفظ 
عن  الناتجة  املنتجات  وبيع  ،تسويق 

نشاط الشركة.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الشطر  الخضراء  املسيرة 
 (0040  -  . العيون  املر�سى   1030

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عبد هللا بوصولة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا بوصولة عنوانه)ا( 
الخامس  محسد  شارع  النهضة  حي 
02 0040) املر�سى  العيون رقم  زنقة 

العيون املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بوصولة عنوانه)ا( 
الخامس  محسد  شارع  النهضة  حي 
02 0040) املر�سى  العيون رقم  زنقة 

العيون املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم .
229I

FIDUCIAIRE AMER FISC

M.CHANAA CAAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

M.CHANAA CAAR SARL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

الحسن الثاني رقم 281 الشقة رقم 
3 الطابق الثاني العروي 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.M.CHANAA CAAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم  الشقة   281 رقم  الثاني  الحسن 
 62000 العروي  الثاني  الطابق   3

الناظور املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : الشانع  ميلود  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 2.500  : الشانع  محسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشانع  ميلود  السيد 
 62000 العروي  امللكي  الجيش  شارع 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  الشانع  محسد  السيد 
 62000 العروي  امللكي  الجيش  شارع 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشانع  محسد  السيد 
 62000 العروي  امللكي  الجيش  شارع 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16 غشت 

2022 تحت رقم 4201.

230I

FIDUCIAIRE AMER FISC

S&A RENT CARٍ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

S&A RENT CAR شركة ذات  ٍ
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
العراق رقم 20 زايو 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.161(9

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اعراب  عسر  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   2.500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   2.500
غشت   02 بتاريخ  الرمضاني  محسد 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4066.
231I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 AZ TCHINO DE
TRANSPORT S.A.R.L D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 AZ TCHINO DE TRANSPORT
S.A.R.L D’AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 
عاريض املجسع 3 62000 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18419

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2021 28 دجن ر  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 AZ TCHINO DE الوحيد  الشريك 
مبلغ   TRANSPORT S.A.R.L D’AU
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي حي عاريض املجسع 
3 62000 الناظور املغرب نتيجة ل : 

عدم القيام باية معامالت.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   62000  3 املجسع  عاريض 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( محسد اعزي و عنوانه)ا( 
حي عاريض املجسع 3 62000 الناظور 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4065.
232I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيك أنفيستمنت طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استسرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محسد الخامس و شارع 
ابن كثير

 إقامة دوس مارس رقم 44، 90000، 
طنجة املغرب

بيك أنفيستسنت طنجة »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 61 إقامة 
الفيتيرو الطابق 5 الرقم 62 ساحة 

السويد - 90000 طنجة املغرب.
»استسرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.101143

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
ما  تقرر   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 

يلي:
أن رؤوس  الشركة رغم  عدم حل 
ربع  عن  تقل  للشركة  ذاتية  األموال 
رأسسالها و ذلك جراء الخسائر املثبتة 

في القوائم التركيبية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256564.
233I

FNMCOMPTA

G.T EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 0(
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
G.T EXPRESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي عين 
مزنود قطعة رقم 5)5 الطابق 

األر�سي - طنجة - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112699
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 01 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد G.T EXPRESS مبلغ 
وعنوان  درهم   30.000 رأسسالها 
مزنود  عين  حي  اإلجتساعي  مقرها 
 - األر�سي  الطابق   5(5 رقم  قطعة 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : ضعف التسويل.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   5(5 رقم  قطعة  مزنود  عين 
طنجة   90000  - طنجة   - األر�سي 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( رشيد بنص و عنوانه)ا( 
 90000 العوامة  مزنود  عين  حي 

طنجة املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )1)8.
234I

AFAQ HOLDING

AFAQ HOLDING
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

AFAQ HOLDING
53 زنقة عالل بن عبد هللا ، 20015، 

الدار البيضاء املغرب
AFAQ HOLDING »شركة
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املساهسة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 53 زنقة 
عالل بن عبد هللا - 20015 الدار 

البيضاء املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10(5(5

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 دجن ر 2021

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنوات املالية التالية: 

2021-2024 -
األشخاص الطبيعيون: 

بصفته)ا(  أمينة  عاللي  السيد)ة( 
والكائن  االدارة  مجلس  رئيسة 
 31 عنوانه)ا( ب: زنقة الصنوبر رقم 

حي تدارت - أكادير املغرب
السيد)ة( بازي خديجة بصفته)ا( 
 114 ب:  عنوانه)ا(  والكائن  مسيرة 
أكادير   - احشاش  محسد  سيدي  حي 

املغرب
السيد)ة( عاللي أسساء بصفته)ا( 
 114 ب:  عنوانه)ا(  والكائن  مسيرة 
6 حي األمير سيدي محسد  بلوك رقم 

- أكادير املغرب
بصفته)ا(  رشيد  بالل  السيد)ة( 
مراقب الحسابات والكائن عنوانه)ا( 
ب: 105 شارع رحال املسكيني - الدار 

البيضاء املغرب
األشخاص املعنويون: 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 20009.
235I

S.H EXPERTISE

POTENTIEL TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
POTENTIEL TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 10 شارع 
شراردة درب لوبيال بوركون - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.402(35

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 
ذات  شركة   POTENTIEL TRAV
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
 10 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - بوركون  لوبيال  درب  شراردة  شارع 
20400 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لصعوبة اإلستثسار.
و عين:

و  خشاف  محسد  السيد)ة( 
اوالد  الحفضان  دوار  عنوانه)ا( 
الجديدة   15123 الشسالية  بوعزيز 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
10 شارع  2022 وفي  14 يونيو  بتاريخ 
شراردة درب لوبيال بوركون - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833064.
236I

S.H EXPERTISE

STALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
STALE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي )) شارع 
محسد سسيحة الطابق 10الشقة 
رقم )5 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

.STALE : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال األملنيوم.

عنوان املقر االجتساعي : )) شارع 

محسد سسيحة الطابق 10الشقة رقم 

)5 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سعيد  الخطابي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخطابي سعيد  السيد 

مجسوعة   21 رقم   1 عسارة  مدينتي 

الدار   20600 ال رنو�سي  سيدي   6

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الخطابي سعيد  السيد 

مجسوعة   21 رقم   1 عسارة  مدينتي 

الدار   20600 ال رنو�سي  سيدي   6

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

23(I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

SOH BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 15(

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

SOH BATIMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: 32 مكرر 

، شارع أوالد فريج ، شارع بير قاسم 

السوي�سي - - الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.128493

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  تعيين  الوحيد  قررالشريك 

الجنسية  مغربية   ، ضسيري  سكينة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حاملة   ،

غير  لفترة  ثانية  كسسيرة   A338(98

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

لفترة  الشركة  تسيير  يتم  مايلي: 

عسر  السيد  طرف  من  غيرمحدودة 

للبطاقة  الحامل  مسواك  ادري�سي 

والسيدة   A(53215 رقم  الوطنية 

للبطاقة  الحاملة   ، ضسيري  سكينة 

وبذلك   A338(98 رقم  الوطنية 

وثائق  جسيع  على  التوقيع  لهم  يخول 

الشركة بشكل منفصل.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D12(109 2022 تحت رقم

238I
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 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MALDOVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محسد ، 15000، 
الخسيسات املغرب

MALDOVA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 20 حي 
الجديد توكر اوملاس الخسيسات - 

15102 اوملاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MALDOVA
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة و البناء.
 20 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
حي الجديد توكر اوملاس الخسيسات - 

15102 اوملاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اكوتاي  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى اكوتاي عنوانه)ا( 
خسيسات  اوملاس  سونتر  بام  حي 

15102 اوملاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى اكوتاي عنوانه)ا( 

خسيسات  اوملاس  سونتر  بام  حي 

15102 اوملاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالخسيسات  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 310.

239I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TAFILALET BNI
MHAMED SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE TAFILALET BNI MHAMED

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة محي 

الدين رقم 39 مكرر الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 TAFILALET BNI MHAMED SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع اجزاء 

السيارات - االستغالل الفالحي.

زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
محي الدين رقم 39 مكرر الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االنصاري  فاطسة  السيدة 
 165 رقم  البلدية  تجزئة  عنوانه)ا( 
الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

االنصاري  فاطسة  السيدة 
 165 رقم  البلدية  تجزئة  عنوانه)ا( 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 329.
240I

S.H EXPERTISE

FAB BARIJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
FAB BARIJ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 332 

بولفارد ابراهيم الروداني الطابق 
الخامس 21 إقامة ريحان حي 

معاريف - 20026 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46993(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   FAB BARIJ الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
بولفارد   332 اإلجتساعي  مقرها 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 
 - معاريف  حي  ريحان  إقامة   21
20026 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : صعوبة اإلستثسار.
و حدد مقر التصفية ب 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق الخامس 21 
 20026  - معاريف  حي  ريحان  إقامة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عبدهللا بارج و عنوانه)ا( 
محسد  شارع  باتها  اإلقامة  ملحق 
املغرب  مكناس   50000 الخامس 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833065.
241I

S.H EXPERTISE

GO AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
GO AMENAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 10 شارع 
شراردة درب لوبيال بوركون - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.439(9(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 
شركة   GO AMENAGEMENT
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
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وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
شراردة  شارع   10 اإلجتساعي  مقرها 
الدار   20400  - بوركون  لوبيال  درب 
لصعوبة  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اإلستثسار.
و عين:

و  شاكر  مصطفى  السيد)ة( 
سان  زنقة  مكرر   109 عنوانه)ا( 
 26 ش   8 ط  الوفاق  إقامة  سانس 
بلفيدر 20300 الدار البيضاء املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
10 شارع  2022 وفي  02 يونيو  بتاريخ 
شراردة درب لوبيال بوركون - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833063.
242I

S.H EXPERTISE

CASH 1346
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
CASH 1346 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 3 ، شارع 
إبراهيم عسراوي ، سلم مستقيم 
، الطابق الرابع - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.199843

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تحويل  تم   2022 أبريل   19 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
سلم   ، عسراوي  إبراهيم  شارع   ،  3«
 20000  - الرابع  الطابق   ، مستقيم 
 96« إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
شارع آنفا الطابق 09 شقة رقم 91 - 

20013 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833339.
243I

STE CONSEIL MAROC

 FATI FLEUR MAISON
BUREAU PROPRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 FATI FLEUR MAISON BUREAU

PROPRE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي سيدي 
أحسد بنعسر حي الجديد رقم 85 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30263

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 مارس   10 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 FATI FLEUR MAISON BUREAU
 10.000 رأسسالها  مبلغ   PROPRE
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي أحسد بنعسر حي الجديد رقم 
املغرب  تطوان   93000 تطوان   85

نتيجة ل : حل الشركة.
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 85 رقم  الجديد  حي  بنعسر  أحسد 

تطوان 93000 تطوان املغرب. 
و عين:

الرباطي  الزهرة  فاطسة  السيد)ة( 
و عنوانه)ا( مركب فضاءات السعادة 
 4 شقة   1 ط   8 عسارة   4 مجسوعة 
مرتيل 93150 مرتيل املغرب كسصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 999.

244I

LOGIFIN

CASTILLA BEAUTY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 CASTILLA BEAUTY CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 21 إقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد ر�سى طنجة 90000 

طنجة ااملغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CASTILLA BEAUTY CENTER

خدمة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجسيل  وعالج  الشعر  تصفيف 

الشعر.

-2 الساونا والتدليك.

الخاصة  املنتجات  بيع   3-

بالتصفيف والتجسيل.

للبشرة  التجسيلي  العالج   4-

والجسم.

الخاصة  املستحضرات  بيع   5-

العرائس  وتجسيل  املكياج  بأعسال 

والعالج التجسيلي للبشرة والجسم.

نيابة  واالستحواذ  االستحواذ   6-

عنها على براءات االختراع والتراخيص 

التي  التجارية  والعالمات  والعسليات 

تدخل في غرض الشركة أو استغاللها 

أو نقلها أو مساهستها في املجتسع.

-) التجارة الدولية بجسيع أشكالها 

والتسثيل  والتصدير  واالستيراد 

واستغالل  والعسولة  والسسسرة 

والعالمات  االختراع  براءات  جسيع 

التجارية والشركات.

-8 وبشكل أعم ، جسيع املعامالت 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة وغير املنقولة التي قد تكون 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

مساثلة  أغراض  وأي  الشركة  بغرض 

أو  توسيعها  تعزز  قد  صلة  ذات  أو 

تطويرها..

عنوان املقر االجتساعي : 21 إقامة 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 

 90000 طنجة  ر�سى  رشيد  زنقة 

طنجة ااملغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هنان  فتيحة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هنان  فتيحة  السيدة 

املصلى زنقة 1) رقم 8 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هنان  فتيحة  السيدة 

املصلى زنقة 1) رقم 8 90000 طنجة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8413.

245I
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بروفكس

Optimum Wagen Services
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بروفكس
بشارع محسد الخامس اقامة ال رصة 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب
 Optimum Wagen Services

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 OUJDA, وعنوان مقرها اإلجتساعي
 route al aounia lots al boustane
lot NR 185 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Optimum Wagen Services
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فحص ومعاينة السيارات
بيع وشراء أجزاء السيارات

 OUJDA, : عنوان املقر االجتساعي
 route al aounia lots al boustane
lot NR 185 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عدنان  بوشامة  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عدنان  بوشامة  السيد 
 OUJDA HAY AL QODS RUE AL
FIDAE NR 30 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عدنان  بوشامة  السيد 
 OUJDA HAY AL QODS RUE AL
FIDAE NR 30 60000 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1219.

246I

FICOSAGE

›STE FER EL BATTAH D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

 ›STE FER EL BATTAH D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 الطابق 

2 شقة 4 تجزئة م روركة زواغة 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.’FER EL BATTAH D’OR
غرض الشركة بإيجاز : صنع مواد 

الحديدية.
عنوان املقر االجتساعي : 8 الطابق 
2 شقة 4 تجزئة م روركة زواغة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كسال  البطاح  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كسال  البطاح  السيد 
 30000 زواغة  حي جديد   1449 رقم 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كسال  البطاح  السيد 
 30000 زواغة  حي جديد   1449 رقم 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   2( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 2287/2022.
24(I

Société marocaine de révision des comptes

واميد انفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
واميد انفست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم 3. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2(8561

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
واميد انفست شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

 -  .3 الرقم  االول  الطابق   2 املشرق 

20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لقرار الجسع العام االستثنائي.

و عين:

و  بحساني  سسير  السيد)ة( 

 286 رقم  تانسيفت  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   20000 الفة 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

شارع  وفي   2022 ماي   20 بتاريخ 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

 -  3 الرقم  االول  الطابق   2 املشرق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم )83223.

248I

حجي و شركائه

تيسانكروب اندستريال 
سولوشنز ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

حجي و شركائه

28 شارع موالي يوسف ، 0)200، 

الدار البيضاء املغرب

تيسانكروب اندستريال سولوشنز 

ماروك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 6 زنقة 3 

الطابق األول مكتب 116-115-)11 

أوازيس سكوير طريق أوازيس - 

20410 الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3612(5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تيسانكروب  الشركة  تفويت 

 AG 2.200 سولوشنز  اندستريال 

 2.200 أصل  من  اجتساعية  حصة 

حصة لفائدة 
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ماينين  تيسانكروب  الشركة 
يونيو   01 بتاريخ   GmbH تكنولوجيز 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834169.
249I

حجي و شركائه

تس ماروك
شركة املساهسة

استسرار نشاط الشركة

حجي و شركائه
28 شارع موالي يوسف ، 0)200، 

الدار البيضاء املغرب
تس ماروك »شركة املساهسة«

وعنوان مقرها االجتساعي: املنطقة 
الصناعية بوسكورة - 20180-402 

الدار البيضاء املغرب .
»استسرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38221

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2022 تقرر ما يلي:

 قرار باستسرار نشاط الشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834168.
250I

Société marocaine de révision des comptes

بيتون ارتيستيك املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

بيتون ارتيستيك املغرب شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 زنقة 

تيليوي درب الجيراري املدينة حسان 
10000 - 25000 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9495
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  املغرب  ارتيستيك  بيتون 
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي 8 زنقة تيليوي درب 
 -  10000 حسان  املدينة  الجيراري 
25000 الرباط املغرب نتيجة ل : قرار 

الجسع العام االسثتنائي.
زنقة   8 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تيليوي درب الجيراري املدينة حسان 

10000 - 25000 الرباط املغرب. 
و عين:

 Philippe Piere Henri السيد)ة( 
 39(00 و عنوانه)ا( فرنسا   GHILES
فرنسا   Rochefort-sur-Nenon

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 3)1269.
251I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI COFFE
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

BILLION AJI COFFE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: اميني 2 
الطابق االر�سي الحي الشتوي كليز - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.108099

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 04 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ( االجتساعية  الحصص  جسيع  بيع 
تستلكها  التي  اجتساعية(  حصة   999
 (BILLION AJI (SARL AU  « شركة 
 BILLION AJI COFFE شركة  في   »
شيساء  االنسة  لفائدة   )(SARL

الصافي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 1  ( االجتساعية  الحصص  بيع جسيع 
حصة اجتساعية( التي يستلكها السيد 
 BILLION شركة  في  قي�سي  البكاي 
االنسة  لفائدة   )AJI COFFE (SARL

شيساء الصافي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  »شركة  من: 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
 .»(SARL AU( الوحيد  الشريك  ذات 
 BILLION AJI« :ستأخذ الشركة اسم

»(COFFE (SARL AU
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد البكاي قي�سي وتعيين 
االنسة شيساء الصافي مسيرة وحيدة 

ملدة غير محددة؛
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 

لالنسة شيساء الصافي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 6,  3,  1 املواد  تعديل  على  املوافقة 
االسا�سي  النظام  تحديث  و   13,  (,

للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138680.
252I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ISRAE CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ISRAE CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي رقم 1 
اقامة مرية تقاطع زنقة ال ريد و 

شارع املسجد الرشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االشغال املختلفة و املتاجرة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 63).

253I

FLASH ECONOMIE

M PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة بشريك وحيد 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
, تم تأسيس شركة   2022 03 غشت 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
 M PROMO««  : التسسية   

 S.A.R.L.AU
زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 
سيدي  االر�سي  الطابق   45 الرقم   6

ال رنو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدد  الرأسسال: 
كسا  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 

يلي:
 1000 مخلص  محسن  السيد   -

حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد محسن مخلص
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املحكسة  القانوني:  اإليداع 

الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 

834839 سجل تجاري رقم552865.

254I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

 STE ATLAS TIMARIGHIN
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

 A-Z CONSULTINGT ET

GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE

 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc

 STE ATLAS TIMARIGHIN

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: دوار 

انونيزم اميضر تنغير - 45822 تنغير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 16 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

 : الشركة  حصص  بيع  رقم  قرار 

السيد  قام  مايلي:  على  ينص  الذي 

محسد ايت حساين و السيد الصدقي 

امحسد ببيع حصصهسا كاملة البالغة 

حسني  للسيد  حصة   1000 عددها 

مصطفى 

القانونية  الصفة  تغيير  رقم  قرار 

تم  مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

من  للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

الشركة:  مال  رأس  رفع  رقم  قرار 

رأس  رفع  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 

الى  درهم   100000 من  الشركة  مال 

1000000 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الشركة:  مال  رأس  رفع  رقم  بند 
رأس  رفع  تم  مايلي:  على  ينص  الذي 
الى  درهم   100000 من  الشركة  مال 

1000000 درهم
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 52.

255I

SOFMEC

BK D›IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC
BK D›IRRIGATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي ملك 

ليالس 1 - تجزئة الرحالي - 35100 
جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 BK  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.D’IRRIGATION
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتهيئة  تجهيز  و  املختلفة  اإلنشاء 
التعامل  في  و  الفالحية  األرا�سي 

التجاري .
ملك   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 35100  - الرحالي  تجزئة   -  1 ليالس 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 800  : سلمى  بكراوي  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سلمى  بكراوي  السيدة 
 35100  11 زنقة   - بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سلمى  بكراوي  السيدة 
 35100  11 زنقة   - بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 1380/2022.
256I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ROKNI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROKNI CAR
محل تجاري )16 مرجان 04 ، 

0)500، مكناس املغرب
ROKNI CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 

تجاري )16 مرجان 04 - 0)500 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ROKNI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 500(0  -  04 مرجان   16( تجاري 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عزالدين  الروكني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عزالدين  الروكني  السيد 
 500(0  5 مرجان   11(8 عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الروكني فاطسة عنوانه)ا( 
جنان 02 رقم )5) بئر الرامي 14090 

القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2989.
25(I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 IMPORT OF RECORD
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 IMPORT OF RECORD

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 زنقة 
واشنطن شقة 9 طابق 1 كوتيغ - - 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55292(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 IMPORT OF RECORD  :

.MOROCCO

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديرجسيع املواد.

10 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 

 -  - كوتيغ   1 طابق   9 شقة  واشنطن 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

يعقوب  مسعود  سسير  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   100  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يعقوب  مسعود  سسير  السيد 

البحيرة   - تونس  البحيرة  عنوانه)ا( 

تونس.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

يعقوب  مسعود  سسير  السيد 

البحيرة   - تونس  البحيرة  عنوانه)ا( 

تونس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 6)8345.

258I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HOLDING SAADYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

HOLDING SAADYA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي كولف 
املكيس )II 9 جساعة النخيل - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING SAADYA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والقابضة  واإلدارة  االستشارات 

واستثسارات األسهم.
كولف   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - النخيل  جساعة   II  9( املكيس 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوعالم  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعالم  يونس  السيد 
باريس   Rue Blomet (5015  1(1

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعالم  يونس  السيد 

باريس   Rue Blomet (5015  1(1

فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 8)1386.

259I

FLASH ECONOMIE

SADRIN IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

28 يوليوز 2022 , تم تأسيس شركة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:

التسسية : 

 SADRIN IMMOBILIER««

 S.A.R.L. A.U

زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 

سيدي  االر�سي  الطابق   45 الرقم   6

ال رنو�سي الدار البيضاء.

الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدد  الرأسسال: 

كسا  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 

يلي:

 1000 - السيد ادريس املنصوري 

حصة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيدة مريم طالب

املحكسة  القانوني:  اإليداع 

التجارية الدار البيضاء سجل تجاري 

رقم552869.

260I

FLASH ECONOMIE

WANTAR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
, تم تأسيس شركة   2022 02 غشت 
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية:
 WANTAR PROMO«« :التسسية

 .S.A.R.L
زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 
سيدي  االر�سي  الطابق   45 الرقم   6

ال رنو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدد  الرأسسال: 
كسا  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 

يلي:
 500 ابوونتار  محساد  السيد   -

حصة.
- السيد إبراهيم فنتي 500 حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد محساد ابوونتار
املحكسة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
)83483 سجل تجاري رقم)55286.
261I

TT COMPTABILITE

ISKANE ANGAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ISKANE ANGAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

الصناعي تجزئة البستان 3 قطعة 1 
رقم 146 - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33235



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16550

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   ISKANE ANGAD
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
تجزئة  الصناعي  الحي  اإلجتساعي 
 -  146 رقم   1 قطعة   3 البستان 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000

غياب النشاط.
الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 3 قطعة  البستان  تجزئة  الصناعي 

رقم 146 - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  حوري  القادر  عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة البستان زنقة اسلي 
املغرب  وجدة   60000  11 رقم   1

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2353.
262I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

ARGUAIBI AHL NDOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال ريد 2266 ، 0000)، 
العيون املغرب

ARGUAIBI AHL NDOUR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

الشياظسة حي خط الرملة 01 رقم 
33 - 0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 مارس   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ARGUAIBI AHL NDOUR
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة االستراد والتصدير
واملواد  التجسيل  مواد  تجارة 

الغدائية.
زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم   01 الرملة  خط  حي  الشياظسة 

33 - 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ندور  اهل  العزة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العزة اهل ندور عنوانه)ا( 
شارع الوحدة العربية رقم 44 0000) 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العزة اهل ندور عنوانه)ا( 
شارع الوحدة العربية رقم 44 0000) 

العيون املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 09 

مارس 2020 تحت رقم 615/2020.
263I

CABINET DE CONSEIL

STE COMADSY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL
 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE COMADSY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي مكتب رقم 
أ11 الطابق 6 عسارة اميرة 1 شارع 
ابو الحسن املريني م.ج. مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56945
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. COMADSY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أإلتصال و الخدمات.
مكتب   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 1 اميرة  عسارة   6 الطابق  أ11  رقم 
شارع ابو الحسن املريني م.ج. مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 340  : سيسحسد  ملنور  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 330  : ادريس  دحسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 330  : مصطفى  شبلي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 340  : سيسحسد  ملنور  السيد 

بقيسة 100 درهم.
 330  : ادريس  دحسان  السيد 

بقيسة 100 درهم.
 300  : مصطفى  شبلي  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سيسحسد  ملنور  السيد 
 10 رقم  أ  تزجئت   02 وسالن  رياد 
مكناس   50000 مكناس  وسالن 

املغرب.

عنوانه)ا(  ادريس  دحسان  السيد 
رقم 10 شارع 6 جنان بنكيران بوجيدا 

فاس 60000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  مصطفى  شبلي  السيد 

02 إنسيم خنيفرا  تجزئة اش رو رقم 

30000 خنيفرا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سيسحسد  ملنور  السيد 
 10 رقم  أ  تزجئت   02 وسالن  رياد 

مكناس   50000 مكناس  وسالن 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2948.

264I

STE TIB COMPT SARL AU

SARA GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

SARA GESTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

محسد الخامس رقم 94 - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36(93

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر حل   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SARA GESTION الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 

شارع  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 

 60000  -  94 رقم  الخامس  محسد 

وجدة املغرب نتيجة ل : توقف نشاط 

الشركة.
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شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 60000  -  94 رقم  الخامس  محسد 

وجدة املغرب. 
و عين:

الرايس  اشرف  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 100 اقامة الجوهرة زنقة 
الحسيد  عبد  السلطان  زنقة  و   12
الطابق 2 الشقة 21 بورغون 20040 
)ة(  كسصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2402.

265I

VALUE POINT PARTNERS

DYASSMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG ( N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
DYASSMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 119 شارع 

عبد املؤمن الطابق 2 رقم 18 - 
20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5530(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DYASSMAR
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غرفة الشاي والقهوة
على  التوريد  أو  املباشر  البيع 
األطعسة  أنواع  إزالة جسيع  أو  املائدة 
وما  الغذائية  والعصائر  واملشروبات 

إلى ذلك.
املباشر  والتشغيل  التسويل  إدارة 
وغير املباشر أو كوكيل ملطعم ومقهى 
في  األخرى  البيع  نقاط  وجسيع  فندقي 

امللحق التي قد تحدث في املستقبل
جسيع  تسثيل  وتوزيع  وبيع  شراء 
الغذائية  املواد  مستلزمات  أنواع 
غذائية  مواد  من  ومستلزماتها 
ومشروبات ضرورية ملسارسة نشاطها.
أنواع عقود االمتياز  توقيع جسيع 
املعذات  جسيع  باستيراد  الخاصة 

والتجهيزات
 ، ، بشكل عام  إلى ذلك  باإلضافة 
جسيع املعامالت املالية أو التجارية أو 
الصناعية أو املنقولة أو غير املنقولة 
املتعلقة   ، استثناء  دون   ، وغيرها 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
أو  مساثلة  أغراض  وأي  الشركة 
تسهل  أن  املحتسل  من  أو  ذات صلة 
أي  وكذلك   ، وتطويرها  توسيعها 
مشاركات مباشرة أو غير مباشرة بأي 
أخرى  شركات  في  األشكال  من  شكل 
تسعى لتحقيق أغراض مساثلة أو ذات 

صلة..
 119  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املؤمن الطابق 2 رقم 18 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بالويك  حسيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسيد بالويك عنوانه)ا( حي 
 384 رقم   8 بلوك  الحضرية  الجاعة 
البيضاء  الدار   20204 الحسني  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسيد بالويك عنوانه)ا( حي 
 384 رقم   8 بلوك  الحضرية  الجاعة 

البيضاء  الدار   20204 الحسني  حي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835088.

266I

FLASH ECONOMIE

 SAFE HYDROGEN
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SAFE HYDROGEN SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي إقامة 

بريسا مكتب رقم 105 زاوية شارع 

11 يناير وزنقة مصطفى املعاني، 

الطابق 3 ، الشقة 16 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 SAFE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HYDROGEN SOLUTIONS

تصسيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطاقات  وتوزيع  لتخزين  حلول 

النظيفة.
التقنية  الحلول  وتسويق  تطوير   

لتخزين وتوزيع الهيدروجين.
خزانات  وتصنيع  تطوير 

الهيدروجين..
إقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع  زاوية   105 رقم  مكتب  بريسا 
 ، املعاني  مصطفى  وزنقة  يناير   11
الطابق 3 ، الشقة 16 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
300 حصة   : السيد زكرياء باشير 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باشير  زكرياء  السيد 
 30(OUDEBAAN LEUVEN
 30000 BRABANT FLAMMAND

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باشير  زكرياء  السيد 
 30(OUDEBAAN LEUVEN
 30000 BRABANT FLAMMAND

BELGIQUE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83456.
26(I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE ABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CLINIQUE ABDA
 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها:1.000.000,00 درهم

مقرها اإلجتساعي :زاوية زنقة عبد 
الوهاب الدراق و عالل إيالن آسفي 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

1(01



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16552

العام  الجسع  ملقت�سى  تبعا 
يوليوز   23 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2022 قرر :
الزيدي  الدين  نور  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتساعية  حصة   300

السيدحسام املزنن 
الزيدي  الدين  نور  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتساعية حصة  500 حصة 

السيد املصطفى كرساوي
التقسيم الجديد لرأس املال

املادة 8 - رأس املال
بسبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
 10.000 من  درهم   1.000.000.00
حصة بقيسة 100.00 درهم لكل منها 
مدفوعة بالكامل ، واكتتبت بالكامل 
كل  لها  وخصصت  الشركاء  قبل  من 

منهم
بسا يتناسب مع مساهساته ، وهي:
 نور الدين الزيدي 3.900 حصة

ثورية الناجح 1.500 حصة
زكرياء أبجاو 300 حصة

الجياللي ابوسير 800 حصة
محسد الوزاني 1.000 حصة
يونس اصطرى 500 حصة
طه بنجلول 1.000 حصة 
حسام املزنن 500 حصة 

املصطفى كرساوي 500 حصة
تحديث النظام األسا�سي للشركة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 666
268I

ACCOMPT CONSULTING

WE CAN PRIVE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
WE CAN PRIVE SCHOOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

دوحي رقم 09 طريق جزائر شقة في 

الطابق 02 وجدة,تجزئة دوحي رقم 
09 طريق جزائر شقة في الطابق 01 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39841
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 WE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. CAN PRIVE SCHOOL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
دعم  دورات  الحديثة  اللغات  تدريب 

التوجهات املدرسية.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
في  شقة  جزائر  طريق   09 رقم  دوحي 
رقم  دوحي  وجدة,تجزئة   02 الطابق 
 01 في الطابق  09 طريق جزائر شقة 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : الحسداوي  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد محسد غرجوم : 250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة إيسان رزوك : 250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : عنور  السيدة سناء 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسداوي  يوسف  السيد 
زنقة   3 البستان  تجزئة  عنوانه)ا( 
 5 رقم   2 الطابق  أ  عسارة   1 التابعين 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  غرجوم  محسد  السيد 
دوار بومية الشويحية بركان 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  رزوك  إيسان  السيدة 
 24 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 
رقم 12 وجدة 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  عنور  سناء  السيدة 
عسارة  النصر  اقامة  اريس  تجزئة 
216 الطابق الثالث الشقة )1 وجدة 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عنور  سناء  السيدة 
عسارة  النصر  اقامة  اريس  تجزئة 
216 الطابق الثالث الشقة )1 وجدة 

60000 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1245.
269I

FIDERSER

STE S.D.B.H MAROPEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE S.D.B.H MAROPEEN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
الخير 1 رقم 211 - 14200 سيدي 

سليسان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.633

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ALLAIN ERIC تفويت السيد )ة( 
من  اجتساعية  حصة   PALLINI 500
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
16 غشت  بتاريخ  بنداهية  )ة( حسن 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليسان بتاريخ 19 

غشت 2022 تحت رقم 164/2022.
2(0I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE ANGELE LINGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،
30000، fes MAROC

STE ANGELE LINGERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة رقم 
5 د 4 الطابق التاني اقامة زازا طريق 
عين الشقف - 30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62191
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
التاني  الطابق   4 د   5 رقم  »عسارة 
 - الشقف  عين  طريق  زازا  اقامة 
»محل  إلى  املغرب«  فاس   30000
سنت  شارع  مرحبا  تجزئة   1 ال ركة 
 30000  - الشقف  عين  لويس طريق 

فاس املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3031/022.

2(1I

ITRY FAMILY
إعالن متعدد القرارات

CASABLANCA MAROC ،20040 
ITRY FAMILY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.53359(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 05 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرفع من الراسسال االجتساعي 
درهم   100.000،00 من  للشركة 
طريق  عن  درهم   750.000،00 الى 
درهم   650.000،00 اكتتاب 
شقة  في  مسثلة  عينية  بسساهسة 
مساحتها 83 متر مربع موضوع الرسم 
ملالكها   266.(45/ عدد12  العقاري 

السيد ابرهيم ايت عسر.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجتساعي  الراسسال  من  الرفع 

للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 434821.
2(2I

STE BRICOTACH

BRICOTACH شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BRICOTACH
حي النهضة مجسوعة س رقم 3)1 
تازة حي النهضة مجسوعة س رقم 

3)1 تازة، 35000، تازة املغرب
شركة BRICOTACH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي النهضة 
مجسوعة س رقم 3)1 تازة 35000 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 

. BRICOTACH
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة و البناء - االشغال الكهربائية 

- تقديم الخدمات .
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تازة   1(3 رقم  س  مجسوعة  النهضة 

35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 950  : مكحول  عاديل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيد احسد مكحول 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مكحول  عاديل  السيد 
 11( رقم  س  مجسوعة  النهضة  حي 

35000 تازة املغرب.
عنوانه)ا(  مكحول  احسد  السيد 
 11( رقم  س  مجسوعة  النهضة  حي 

35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مكحول  عاديل  السيد 
 11( رقم  س  مجسوعة  النهضة  حي 

35000 تازة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 406.
2(3I

GLOFID

MAISON DE MARQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

MAISON DE MARQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 5)شارع 

11 يناير الطابق األول الشقة ر169 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. MAISON DE MARQUE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعسال متنوعة أو مقاول بناء.

5)شارع   : عنوان املقر االجتساعي 

11 يناير الطابق األول الشقة ر169 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 T A W Z E R الشركة • 

HOLDING : 500 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة .

500 حصة   : افغان  السيد عادل 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 TAWZER HOLDING الشركة 

إقامة  األول  إدريس  شارع  عنوانه)ا( 

حامل  مكتب  املركز  مكتب  طنجة 

 90060 التاني  ،الطابق  للرقم20 

طنجة املغرب.

السيد عادل افغان عنوانه)ا( 24 

تعاونية تيط السعادة التالتة 24000 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل افغان عنوانه)ا( 24 

تعاونية تيط السعادة التالتة 24000 

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83520.
2(4I

شركة الحسيسة لالستشارات ش.م.م

 SOCIETE STUDIO RIF AL
)HOCEIMA SARL )A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيسة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 SOCIETE STUDIO RIF AL

HOCEIMA SARL (A.U( شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 45 شارع 

يوسف ابن تاشفين الحسيسة 
32000 الحسيسة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE STUDIO RIF AL

. (HOCEIMA SARL (A.U
تشغيل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استديو تصوير فنى
- مقاول أعسال سسعية بصرية

- تاجر..
 45  : االجتساعي  املقر  عنوان 
الحسيسة  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

32000 الحسيسة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 2022 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 SOCIETE STUDIO RIF الشركة 
 AL HOCEIMA SARL )A.U( : 1.000

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 SOCIETE STUDIO RIF الشركة 
 AL HOCEIMA SARL )A.U( : 1000

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشنتوفي محسد عنوانه)ا( 
املدينة  مركز  النكور  حجرة  زنقة   24

الحسيسة 32000 الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشنتوفي محسد عنوانه)ا( 
املدينة  مركز  النكور  حجرة  زنقة   24

الحسيسة 32000 الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 642.
2(5I

FLASH ECONOMIE

 DAKMAR TRANSFER
L›ARGENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DAKMAR TRANSFER

L›ARGENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي املجسع 
السكني 192 رقم 20 الشقة 1 بير 
كندوز اوسرد - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 DAKMAR TRANSFER  :

.L’ARGENT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال وطنيا و ودولًيا.
املجسع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بير   1 الشقة   20 رقم   192 السكني 
الداخلة   (3000  - اوسرد  كندوز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بلخير ميارة : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  ميارة  بلخير  السيد 
اوسرد  كندوز  بئر  مركز   01 النهضة 

3000) الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  ميارة  بلخير  السيد 
اوسرد  كندوز  بئر  مركز   01 النهضة 

3000) الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
غشت 2022 تحت رقم 1349/2022.
2(6I

derkaoui ahmed

STE TOUKSLANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra

 N 249 hay essalam bloc G

 khenifra، 54000، khenifra
Maroc

 STE TOUKSLANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي ال رج 

املركز موحى اوحسو الزياني - 54000 
خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املحجوبي  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   500 ياسين 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   500 أصل 

سعيد ال رج بتاريخ 20 يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة 

2022 تحت رقم 368/2022.
2((I

derkaoui ahmed

STE TOUKSLANE TRAVUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra

 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
 STE TOUKSLANE TRAVUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي ال رج املركز 
موحى اوحسو الزياني 54000 خنيفرة 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»350.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   450.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة 

2022 تحت رقم 368/2022.
2(8I

derkaoui ahmed

STE TOUKSLANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra

 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
 STE TOUKSLANE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي ال رج املركز 
موحى اوحسو الزياني 54000 خنيفرة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
ال رج  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

سعيد كسسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة 

2022 تحت رقم 368/2022.
2(9I

cedre compta

STE TRAITEUR BILBARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، (9

azrou maroc
 STE TRAITEUR BILBARAKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 36 تجزئة 
لعسيم احداف أزرو - 53100 أزرو 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TRAITEUR BILBARAKA

مسون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت 

كراء معذات الحفالت .

عنوان املقر االجتساعي : 36 تجزئة 

أزرو   53100  - أزرو  احداف  لعسيم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رشيد  ادخي�سي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  ادخي�سي  السيد 

أزرو  أحداف   2 أرز   2 زنقة   316

53100 أزرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  ادخي�سي  السيد 

أزرو  أحداف   2 أرز   2 زنقة   316

53100 أزرو املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 265.

280I

FLASH ECONOMIE

HBIBI BAKERIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HBIBI BAKERIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي العودة 
1 بلوك 8 رقم 1 بئر كندوز اوسرد - 

3000) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 HBIBI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.BAKERIES
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
،السندويتشات,الحلويات,  املخابز 
في  واملبيعات  الجاهزة  واملبيعات 

املوقع واملبيعات املتجولة.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
كندوز  بئر   1 رقم   8 بلوك   1 العودة 

اوسرد - 3000) الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حبيبي  النانة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حبيبي  النانة  السيدة 
بوجدور   (1000 الترابية  الوحدة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حبيبي  النانة  السيدة 
بوجدور   (1000 الترابية  الوحدة  حي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1363/2022.

281I

cabinet comptable aziz

WINNER PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدار البيضاء املغرب

WINNER PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 45 زنقة 

عبدالقادر مفتكرالطابق 2 رقم 4 - 

20040 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.WINNER PROJECT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

45 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 -  4 رقم   2 مفتكرالطابق  عبدالقادر 

20040 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هادف  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هادف  يونس  السيد 
 20 رقم  و  بلوك   1 م   3 السالمة  حي 

0)206 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هادف  يونس  السيد 
 20 رقم  و  بلوك   1 م   3 السالمة  حي 

0)206 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 668)2.
282I

BOURA CONSEILS

بلو بول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC
بلو بول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي متجر رقم 
1 عسارة 24 إقامة تنسيم تضامن 
2 حي املنصور مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(39
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : بلو بول.

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.
عنوان املقر االجتساعي : متجر رقم 
تضامن  تنسيم  إقامة   24 عسارة   1
 50000  - مكناس  املنصور  حي   2

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : العسري  عثسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : العسراني  أسساء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العسري عنوانه)ا(  السيد عثسان 
مكناس   50000 املنصور   3(5 رقم 

املغرب.
السيدة أسساء العسراني عنوانه)ا( 
الفتح  إقامة   12 الشقة  هاء  عسارة 

املبين 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
العسري عنوانه)ا(  السيد عثسان 
 50000 مكناس  املنصور   3(5 رقم 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4)26.
283I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIÉTÉ KHADAMATE
TRANSACTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT ( 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIÉTÉ KHADAMATE
TRANSACTION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 209، 
فتيحة 3، حي التقدم - 50000 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(39(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يونيو   25 في  املؤرخ 
 SOCIÉTÉ KHADAMATE حل 
شركة   TRANSACTION SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
209، فتيحة 3، حي التقدم - 50000 
مكناس املغرب نتيجة لجائحة كرونا.

و عين:
و  السالم  الخالق  عبد  السيد)ة( 
 16000 220 افكا رقم  عنوانه)ا( حي 
)ة(  كسصفي  املغرب  قاسم  سيدي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 25 يونيو 2022 وفي رقم 209، 
 50000  - التقدم  حي   ،3 فتيحة 

مكناس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )68.
284I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AGRI ALOUFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
AGRI ALOUFI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 6 
زنقة 5 حي واد الدهب - 46300 

اليوسفية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 11 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   AGRI ALOUFI
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
واد  حي   5 زنقة   6 رقم  اإلجتساعي 
املغرب  اليوسفية   46300  - الدهب 

نتيجة ل : توقف أنشطة الشركة.
 6 رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 46300  - الدهب  واد  حي   5 زنقة 

اليوسفية املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ايسان ملعسر و عنوانه)ا( 
 06 رقم   9 زنقة  الدهب  واد  حي 
كسصفي  املغرب  اليوسفية   46300

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 6 رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة 5 حي واد الدهب اليوسفية 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )20.
285I

TARGET PARTNERS

AM.LOOKS
إعالن متعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

AM.LOOKS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 1-3 حي 
الفضل، تجزئة م روكة، زنقة 31، 
عين الشق - 0)204 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.424219

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 05 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل ملكية مائتين وخسسين )250) 
إلى  تيراك  ياسر  السيد  من   

ً
سهسا

السيد إميت شسشاك.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املسؤولية  ذات  الشركة  تحويل 
إلى  الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

شركة ذات مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ، أدناه  املوقعين  بين  تشكيلها  تم 
إنشاؤها  تم  التي  األسهم  وأصحاب 
أدناه وتلك التي يسكن إنشاؤها الحًقا 
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
 13 بتاريخ  5ـ96  رقم  للقانون  تخضع 
الغير  الشركة  بشأن   199( ف راير 
 ، الشراكة  املحدودة.   ، الجساعية 
الشركة   ، باألسهم  التوصية  شركة 
واملشروع  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ومعدل  مكسل  هو  كسا   ، املشترك 
بالقانون رقم 24ـ10 الصادر بالظهير 
جسادى   29 بتاريخ  1ـ11ـ39  رقم 
 (2011 يونيو   2(  1432 الثانية 
الصادر  21ـ19  القانون رقم  بسوجب 
بالظهير الشريف رقم 1ـ19ـ9) بتاريخ 
 (2019 أبريل   26( 1440 20 شعبان 
القانونية  األحكام  جسيع  وبسوجب 
هذه  بسوجب  السارية  والتنظيسية 

القوانين.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
بتقديم  الشركاء  يقوم  مايلي: 
ياسر  السيد  وهي:   

ً
نقدا املساهسات 

السيد  و  درهم   )(5000.00( تيراك 
درهم.   )25000.00( شسشاك  إميت 
 (100  000,00( ألف  مائة   : املجسوع 

درهم
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 100 000,00 يبلغ رأس مال الشركة 
1000 حصة  إلى  وهي مقسسة  درهم. 
مكتتبة   ، للحصة  درهم   100 بقيسة 
ومخصصة   ، بالكامل  ومدفوعة 
للشركاء بسا يتناسب مع مساهساتهم، 
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وهي: السيد ياسر تيراك 50) سهم و 
سهم.   250 شسشاك  إميت  السيد 

املجسوع : 1000 ألف سهم
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83444.
286I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

 AFRICA IMAGING
SUPPLIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 AFRICA IMAGING SUPPLIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع بني 
مالل اقامة بن لبار بلوك أ كراج رقم 
2 محنش 2 - 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21((1
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»00.000) درهم« أي من »300.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1681.
28(I

FLASH ECONOMIE

OUAD ASFA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
OUAD ASFA AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي العودة 
2 بلوك 6 رقم )6 بئر كندوز أوسرد - 

4002) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 OUAD : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.ASFA AGRI
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 

متعلق بالزراعة.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بئر كندوز   6( 6 رقم  2 بلوك  العودة 

أوسرد - 4002) الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بري سفيان : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  بري سفيان  السيد 
العودة 2 بلوك 05 رقم 53 بئر كندوز 

3000) الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  بري سفيان  السيد 
العودة 2 بلوك 05 رقم 53 بئر كندوز 

3000) الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
غشت 2022 تحت رقم 1348/2022.
288I

FIDUCIAIRE RAFYA

»HA GUSTO«
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحسان الدكالي، تجزئة 

النخل، عسارة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24000، الجديدة املغرب

»HA GUSTO« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: إقامة 
سجدة، عسارة K، بلوك 6، الشقة 
)13، الجديدة - 24000 الجديدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(5(9

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 04 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وتصفية  حل  على  املصادقة  تست 
شركة   »HA GUSTO« الشركة: 
السيد  وعينا  املسؤولية  محدودة 
هند  والسيدة  عسار  الهادي  عبد 
وحدد  للشركة  كسصفيان  محجوبي 
مقر التصفية بالعنوان التالي: إقامة 
الشقة   ،6 بلوك   ،K عسارة  سجدة، 

)13، الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على  بند رقم 29/30: 
وتصفية  بحل  الخاص  البند  مايلي: 

الشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 29141.
289I

FLASH ECONOMIE

MARIR DAK DELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MARIR DAK DELICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي العودة 

1 بلوك 4 رقم 3)1 بئر كندوز أوسرد 

- 4002) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

222((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 MARIR : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. DAK DELICE

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
العودة 1 بلوك 4 رقم 3)1 بئر كندوز 

أوسرد - 4002) الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مرير رشيد : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا(  مرير رشيد  السيد 

22حي العودة 0000) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا(  مرير رشيد  السيد 

22حي العودة 0000) العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1360/2022.

290I
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FLASH ECONOMIE

MBDAK FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MBDAK FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي املجسع 
السكني 192 رقم 20 الشقة 2 بير 
كندوز اوسرد - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. MBDAK FISH
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأكوالت البحرية.
املجسع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بير   2 الشقة   20 رقم   192 السكني 
الداخلة   (3000  - اوسرد  كندوز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بكنا امبارك : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امبارك عنوانه)ا( حي  بكنا  السيد 

النهضة 01 بئر كندوز اوسرد 3000) 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

امبارك عنوانه)ا( حي  بكنا  السيد 

النهضة 01 بئر كندوز اوسرد 3000) 

الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1364/2022.

291I

REVISCONTROLE

SOCIETE DAROUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسسال الشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE LE JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

SOCIETE DAROUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 36 زنقة 

ليل الدار البيضاء - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

خفض رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1094(9

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 

أي  درهم«   20.000.000,00« قدره 

إلى  درهم«   25.240.000,00« من 

 : طريق  عن  درهم«   5.240.000,00«

تخفيض عدد األسهم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835256.

292I

بوديح كونتا

CDN NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بوديح كونتا
شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العروي املغرب
CDN NETWORK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي بنجدية 5 
زنقة ديكسسود الطابق االول رقم 2 

- 20020 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CDN  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.NETWORK
بإيجاز  الشركة  غرض 
االعالميات؛مركز   :

البيانات؛ال رمجيات.
عنوان املقر االجتساعي : بنجدية 5 
زنقة ديكسسود الطابق االول رقم 2 - 

20020 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الحلفاوي  الحفيض  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحلفاوي  الحفيض  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الزهرة عسارة 4 شقة 

1 تابريكت سال 11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

الحلفاوي  الحفيض  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الزهرة عسارة 4 شقة 

1 تابريكت سال 11000 سال املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 109)2.
293I

FIGENOUV

CAFE MALAAIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
CAFE MALAAIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

االر�سي رقم 540 مرجان 2 - 50050 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتن ر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MALAAIB
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
االر�سي رقم 540 مرجان 2 - 50050 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : محسد  بنسا�سي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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: الرحسان  عبد  بنسا�سي   السيد 
250 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
: محسد  الحاج  بنسا�سي   السيد 
250 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 250  : مصطفى  بنسا�سي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  بنسا�سي  السيد 
اكوراي  طريق   2 مرجان   396 رقم 

50050 مكناس املغرب.
الرحسان  عبد  بنسا�سي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 396 مرجان 2 50050 

مكناس املغرب.
محسد  الحاج  بنسا�سي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 396 مرجان 2 50050 

مكناس املغرب.
مصطفى  بنسا�سي  السيد 
 50050  2 مرجان   396 عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  بنسا�سي  السيد 
 50050  2 مرجان   396 عنوانه)ا( 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 5086.
294I

jilovta sarl

MY COFFE 48
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

my coffe 48 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي برل وجدة 
محل سفلي و مقر 8م800 - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39835

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 my  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.coffe 48
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجتساعي : برل وجدة 
محل سفلي و مقر 8م800 - 60000 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مسلمي  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مسلمي  احسد  السيد 
وجدة   60000 اليرموك  طريق   30

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مسلمي  احسد  السيد 
وجدة   60000 اليرموك  طريق   30

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم )239.
295I

jilovta sarl

solution services orient
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

solution services orient شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 15 طريق 

جسال الدين االفغاني 1 الطابق 

االول الشقة 3 وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39813

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.solution services orient

اعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النضافة و البستنة.

عنوان املقر االجتساعي : 15 طريق 

الطابق   1 االفغاني  الدين  جسال 

االول الشقة 3 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوطويل  رمضان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رمضان بوطويل عنوانه)ا( 

شارع عالل الفا�سي بلوك 61 الطابق 
2 رقم )0 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رمضان بوطويل عنوانه)ا( 

شارع عالل الفا�سي بلوك 61 الطابق 
2 رقم )0 60000 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1209.

296I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGACHAUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
AGACHAUD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 8 

بلوك أ2 حي القدس أكادير - 80000 
أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AGACHAUD SARL
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيعها  والسلع  املنتجات  جسيع 

واستيرادها وتصديرها وتسويقها:
والطالء  واملعذات  البناء  مواد 
الطوب  وأعسال  الصحية  والسباكة 

واإلمداذات الصناعية والكهربائية. 
جسيع املنتجات املعدنية: الحديد، 

الحوض، الصفائح 
جسيع منتجات، سلع و مواد البناء 

مقاول األشغال العامة 
للسواد  أو وضع  تشطيب  أو  عسل 
السباكة  بسيادين  املتعلقة  واملواد 
الصحية )الصنابير واملواد الصحية( 

وإمداذات مياه الشرب
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وتصدير،  واستيراد،  وبيع،  شراء، 

وتوزيع،  وتسويق،  وصناعة،  وإنتاج، 

جسيع  وشحن  وتسثيل،  وعرض، 

معذات ومعذات السباكة الكهربائية 

واإللكترونية والصحية، وجسيع املواد 

الكهربائية،  الصناعة  في  املستخدمة 

وجسيع املواد املكونة أو عناصر البناء 

ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة 

باألجسام املذكورة أعاله.

والسلع  املنتجات  جسيع  استيراد 

وتصديرها وتوزيعها 
 8 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 

بلوك أ2 حي القدس أكادير - 80000 

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الحسين  ابيهي  السيد 

بقيسة 100 درهم.

بقيسة   500  : السيد معزوز خالد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسين  ابيهي  السيد 
اكادير  املحسدي  حي   1080 رقم 

80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  خالد  معزوز  السيد 
املختار  اقامة   84 رقم   15 عسارة 

اكادير   80000 اكادير   02 السو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسين  ابيهي  السيد 
اكادير  املحسدي  حي   1080 رقم 

80000 اكادير املغرب

عنوانه)ا(  خالد  معزوز  السيد 
املختار  اقامة   84 رقم   15 عسارة 

اكادير   80000 اكادير   02 السو�سي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 112249.

29(I

fudben

 SIDAL CONTROLE شركة

Sarl AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fudben

-1)شارع املسيرة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 SIDAL CONTROLE Sarl شركة

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : حي 

العسكري رقم561 - 62000 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13(45

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر حل   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 

 SIDAL CONTROLE Sarl شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

رأسسالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

رقم561  العسكري  حي  اإلجتساعي 

نتيجة  املغرب  الناظور   62000  -

ل-قفل الشركة وإنهاء نشاطها وإبراء 

دمة املسير..

و عين:

و  أعراج  ميسون  السيد)ة( 

 62000 لحسن  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

حي  وفي   2022 يوليوز   01 بتاريخ 

العسكري رقم561 - 62000 الناظور 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 20 يوليوز 

2022 تحت رقم 3024.

298I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

DEVFORYOU ديڤفوريو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°(0 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

DEVFORYOU ديڤفوريو شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 1، 
الطابق الرابع عسارة اإلدري�سي، ف م 
16 ملحق املسجد الكبير، الداخلة، 

أكادير. - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52541
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

DEVFORYOU ديڤفوريو.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواقع  تصسيم  ال رمجيات، 

االلكترونية، التسويق الرقمي..
 ،1 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق الرابع عسارة اإلدري�سي، ف م 
الداخلة،  الكبير،  املسجد  ملحق   16

أكادير. - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
پوتيرون  صطيفان  ماتيو  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   500  :

للحصة.
السيد ياسين املالكي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

پوتيرون  صطيفان  ماتيو  السيد 
 13005 ڤيرتوس  زنقة   66 عنوانه)ا( 
مارسيليا   13000 فرنسا  مارسيليا، 

فرنسا.
عنوانه)ا(  املالكي  ياسين  السيد 
أكادير  الهدى  حي   114 رقم  د  بلوك 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
پوتيرون  صطيفان  ماتيو  السيد 
 13005 ڤيرتوس  زنقة   66 عنوانه)ا( 
مارسيليا   13000 فرنسا  مارسيليا، 

فرنسا
عنوانه)ا(  املالكي  ياسين  السيد 
أكادير  الهدى  حي   114 رقم  د  بلوك 

80000 اكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 0)1180.
299I

FIDUCIAIRE NOOR

AL GHALI INJAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 AL GHALI INJAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي موطن 

باقامة املساحة مكتب بالدي رقم 26 
الطابق 4 - 23203 الفقيه بنصالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GHALI INJAD SARL AU
سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسعاف
موطن   : االجتساعي  املقر  عنوان 
باقامة املساحة مكتب بالدي رقم 26 
بنصالح  الفقيه   23203  -  4 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الزعواطي  عبدو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدو الزعواطي عنوانه)ا( 
 23203 وكيل  بني  االداري  الحي 

الفقيه بنصالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد الزعواطي عنوانه)ا( 
2الرقم  بلوك  الجود  تجزئة  أظهر  أم 

13 23000 بني مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   1( بتاريخ 

.208/2022
300I

مكتب ادريس للحسابات

ا�سي ولف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب

ا�سي ولف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

األول زنقة 30 رقم 40 حي واد فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

ا�سي   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

ولف.

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

بسصادر  )االستعانة  التسيير  في 

خارجية للخدمة(.

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 

فاس  واد  40 حي  رقم   30 زنقة  األول 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : بونشادة  مريم  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بونشادة  مريم  السيدة 

فرنسا 03300 كيسات فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بونشادة  مريم  السيدة 

فرنسا 03300 كيسات فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3449.

301I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

RAITAB AGROFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(
5، عسارة أسكور، شارع طارق بن 

زياد ، 14300، سوق أربعاء الغرب 
املغرب

RAITAB AGROFOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار اظهر 
لحرش، طريق البعابشة - 14300 

سوق أربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.RAITAB AGROFOOD
غرض الشركة بإيجاز : - املتاجرة، 

التلفيف و تحويل املواد الفالحية.
جسيع  تثسين  و  تخزين  جسع،   -

أنواع الحبوب و الخضروات.
- املساهسة املباشرة و غير املباشرة 
في جسيع املشاريع الفالحية و الفالحية 

الصناعية.
واآلالت  املنتوجات  جسيع  تجارة   -

الفالحية.
- تربية املوا�سي.

جسيع  وتصدير  استيراد   -
املنتوجات و اآلالت الفالحية.

- إنجاز مشاريع و أشغال مرتبطة 
مباشرة  غير  بطريقة  أو  مباشرة 

بالعالم القروي.

مرتبطة  عامة  تظاهرات  تنظيم   -
بالفالحة و العالم القروي.
- املفاوضات التجارية.

- أشغال مختلفة.
العسليات  الخدمات،  جسيع   -
الصناعية، التجارية، واملالية املنقولة 
والعقارية املرتبطة مباشرة أو بطريقة 
االجتساعي  بالهدف  مباشرة  غير 

وبجسيع األهداف املشابهة..
عنوان املقر االجتساعي : دوار اظهر 
 14300  - البعابشة  طريق  لحرش، 

سوق أربعاء الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عساد  الريطب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عساد  الريطب  السيد 
البعابشة  طريق  لحرش،  اظهر  دوار 

14300 سوق أربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عساد  الريطب  السيد 
البعابشة  طريق  لحرش،  اظهر  دوار 

14300 سوق أربعاء الغرب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   15 بتاريخ 

.3(1
302I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MIND YOUR BODY SALIME
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 MIND YOUR BODY SALIME

 SARL A ASSOCIE UNIQUE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 68 
املركز التجاري بنسركاو أكادير - 

80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2128

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MIND : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
 YOUR BODY SALIME SARL A

.ASSOCIE UNIQUE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للترويض الطبي.
 68 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - أكادير  بنسركاو  التجاري  املركز 

80000 أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1000  : سسية  سليم  السيدة 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سسية  سليم  السيدة 
أكادير  فونتي  حي   02 رقم  م  قطاع 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سسية  سليم  السيدة 
أكادير  فونتي  حي   02 رقم  م  قطاع 

80000 أكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 110425.
303I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

MGHITEN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(

5، عسارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 14300، سوق أربعاء الغرب 

املغرب

MGHITEN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 

امغيطن السدر، لالميسونة - 14300 

سوق أربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MGHITEN TRANS

نقل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
* النقل الحضري

* النقل السياحي

* النقل املدر�سي

* النقل املزدوج

* نقل البضائع

)متسدرسين،  املسافرين  نقل   *

طلبة، متدربين، أعضاء جسعيات ...( 

في إطار تنظيم خرجات وزيارات ... 

كسا  بالداخل  الشراء،  و  البيع   *

والعربات  اآلالت  لجسيع  بالخارج، 

التي من شأنها تسهيل تحقيق الهدف 

أعاله.

* استيراد وتصدير جسيع املواد و 
اآلالت التي من شأنها تسهيل تحقيق 

الهدف أعاله.
* وعلى العسوم، جسيع الخدمات، 
التجارية،  الصناعية،  العسليات 
املرتبطة  والعقارية  املنقولة  واملالية 
مباشرة  غير  بطريقة  أو  مباشرة 
بالهدف االجتساعي وبجسيع األهداف 

املشابهة. .
دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
امغيطن السدر، لالميسونة - 14300 

سوق أربعاء الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوسلهام  الحافي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوسلهام  الحافي  السيد 
قيادة  السدر،  امغيطن  دوار 
أربعاء  سوق   14300 لالميسونة 

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوسلهام  الحافي  السيد 
قيادة  السدر،  امغيطن  دوار 
أربعاء  سوق   14300 لالميسونة 

الغرب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   22 بتاريخ 

.394
304I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

DRINKS STARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،
TINGHIR MAROC

DRINKS STARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي السالم 
2 قلعة مكونة - 45800 تنغير 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3291

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 22 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( شاكر 

حسيد كسسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3291.

305I

conseils sarl

ALIMENTATION SD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
ALIMENTATION SD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 29 

زنقةعسر ابن العاص الطابق الثالث 
رقم 26 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. ALIMENTATION SD

الشراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيع ال توزيع و التجارة بصفة عامة 

جسيع املواد الغدائية.

 29  : االجتساعي  املقر  عنوان 
زنقةعسر ابن العاص الطابق الثالث 

رقم 26 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 9 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شوحو  اكرام  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شوحو  اكرام  السيدة 

2 مجسع جسعةعسارة ب ط  ال رانص 
3 رقم 2) 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شوحو  اكرام  السيدة 

اال رانص 2 مجسع جسعة عسارة ب ط 
3 رقم2) 90000 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256649.

306I

اعالنات الشركات

 CENTRE DE FORMATION
STUDYMORE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE FORMATION شركة

STUDYMORE PRIVE ش.م.م ش.و
رأسسالها 000,00 100درهم

املقر االجتساعي : زنقة صالح الدين 

األيوبي، رقم 26، تجزئة الحسنية، 

أنزا، أكادير

 ICE 003128809000039, RC

N°52555

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

1.التأسيس:

مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى   

خلق  تم   11/08/2022 في  بأكادير 

املسيزات  ذات  الشركة  تأسيس  نظام 

التالية:

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل : 

محدودة بشريك وحيد

 CENTRE DE شركة  التسسية: 

 FORMATION STUDYMORE

PRIVE

الهدف : تهدف الشركة إلى :

التكوين املستسر.

دروس الدعم النهارية و املسائية.

املقر االجتساعي: زنقة صالح الدين 

الحسنية،  تجزئة   ،26 رقم  األيوبي، 

أنزا، أكادير

مدة  حددت  االجتساعية:  املدة 

الشركة في 99 سنة

التسيير: 

سسية،  بيروكان  اآلنسة  تعيين 

رقم الوطنية  البطاقة  على  الحاصلة 

للشركة ملدة غير  ، مسيرة   J4534(4

محدودة.

التوقيع : ستلتزم الشركة بالتوقيع 

الوحيد لآلنسة بيروكان سسية. 

رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

الشركة في

على  مجزأة  100درهم   000,00  

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي:

 :1000 سسية  بيروكان  اآلنسة 

حصة، أي:

 000,00 100درهم 

اإليداع القانوني:

القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكسة 

22/08/2022تحت رقم 118085.

30(I

LIAREC

LIAREC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIAREC
59 شارع الزرقطوني اقامة الورود 
الطابق ) الشقة رقم 20 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورود الطابق 
) الشقة رقم 20، 22000، الدار 

البيضاء املغرب
LIAREC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورود الطابق 
) الشقة رقم 20 - 22000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LIAREC
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

الزراعية.
عنوان املقر االجتساعي : 59 شارع 
الطابق  الورود  اقامة  الزرقطوني 
الدار   22000  -  20 رقم  الشقة   (

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ماركريت  باسكال  السيدة 
 100 بقيسة  حصة   100  : شوموند 

درهم للحصة .
حصة   200  : لعلو  حسزة  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   200  : لعلو  سامي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   100  : لعلو  يونس  السيد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 200  : لعلو  اسساعيل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد سليسان لعلو : 200 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ماركريت  باسكال  السيدة 
انوال  شارع   91 عنوانه)ا(  شوموند 

22000 الدار البيضاء املغرب.
 91 عنوانه)ا(  لعلو  حسزة  السيد 
 22000 الرميطاج  حي  انوال  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
 91 عنوانه)ا(  لعلو  سامي  السيد 
البيضاء  الدار   22000 انوال  شارع 

املغرب.
 91 عنوانه)ا(  لعلو  يونس  السيد 
البيضاء  الدار   22000 انوال  شارع 

املغرب.
عنوانه)ا(  لعلو  اسساعيل  السيد 
91 شارع انوال 22000 الدار البيضاء 

املغرب.
السيد سليسان لعلو عنوانه)ا( 91 
البيضاء  الدار   22000 انوال  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 91 عنوانه)ا(  لعلو  يونس  السيد 
البيضاء  الدار   22000 انوال  شارع 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833639.

308I

اعالنات الشركات

CLASSY-CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLASSY- شركة 
CONSTRUCTION ش.م.م بشريك 

واحد
تأسيس شركة
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محرر  عرفي  عقد  بسوجب 
إنشاء  تم   19/08/2022 بتاريخ 
CLASSY- لشركة  األسا�سي  القانون 
هي  والبيانات   CONSTRUCTION

على النحو التالي  :
CLASSY- االسم:   -

CONSTRUCTION
تدارت  دوار  االجتساعي:  املقر   

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها
البضائع  نقل  الشركة:  نشاط   

لحساب الغير
ملدة: تم تحديد مدة الشركة في 99 

عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
 000.00 االجتساعي:  الرأسسال   

100 درهم 
السيدة  الواحد)ة(:  الشريك)ة(   

فاطسة الزهرة النحلي
الزهرة  فاطسة   : السيدة  التسيير 

النحلي
التوقيع: املسؤول اإلداري )السيد 
املالي  املسؤول  او  االدغم(  امين 

)السيد أسامة االدغم(
يناير   01 من  االجتساعية:  السنة 

الى 31 دجن ر
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

22/08/2022 تحت رقم 1615
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم   

هو: 33)26.

309I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

INFOPREPA PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
INFOPREPA PRIVE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
1 رقم 81 شارع محسد الفا�سي 

حي السالم أكادير - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.INFOPREPA PRIVE SARL
إنشاء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
األكاديمي،  الدعم  للتكوين:  مركز 
الدراسية  الحلقة  املستسر،  التعليم 

التدريبية.
* املشاركة في برامج محو األمية.

للغات  تكوينية  دورات  تنفيذ   *
أجنبية..

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الفا�سي  محسد  شارع   81 رقم   1
اكادير   80000  - أكادير  السالم  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : حليسة  حومان  السيدة 

بقيسة 100 درهم.
 500 السيدة بل لكيطية لطيفة : 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حومان حليسة عنوانه)ا( 
مشروع  ف  عسارة   402 رقم  الشقة 
 80100 انزكان  الدشيرة  أكادير  ديار 

انزكان املغرب.
لطيفة  لكيطية  بل  السيدة 
 25 10 بلوك  84 زنقة  عنوانه)ا( رقم 
الفرح بنسركاو أكادير 80000 أكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حومان حليسة عنوانه)ا( 
مشروع  ف  عسارة   402 رقم  الشقة 

 80100 انزكان  الدشيرة  أكادير  ديار 

انزكان املغرب

لطيفة  لكيطية  بل  السيدة 

 25 10 بلوك  84 زنقة  عنوانه)ا( رقم 

الفرح بنسركاو أكادير 80000 أكادير 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم )11242.

310I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ECO PELAGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 

صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

ECO PELAGIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع واد 

تانسيفت طريق عبد الرحيم بوعبيد 

عسارة االمل الشقة رقم 3 املسيرة 

2 - 3000) الداخلة املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1556(

العام  الجسع  بسقت�سى 

أبريل   12 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2022

درهم«   10.400.000« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   9.600.000« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   20.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 966.

311I

FIGENOUV

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
SUNRISE ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

SUNRISE ACADEMY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم )11 
متجر رقم 2 تجزئة جنان الزيتون - 

50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

.SUNRISE ACADEMY
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة واشغال البناء.
عنوان املقر االجتساعي : رقم )11 
 - الزيتون  جنان  تجزئة   2 رقم  متجر 

50050 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الزياني محسد : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 300  : العزيز  عبد  الزياني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
300 حصة   : السيد امراح محسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  محسد  الزياني  السيد 
التعاونية الحسنية ايت يعزم اكوراي 

51000 الحاجب املغرب.
العزيز  عبد  الزياني  السيد 
 2 طابق  تونس  زنقة  زاوية  عنوانه)ا( 
 20000 صدقي  محسد  وزنقة   ( شقة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  محسد  امراح  السيد 
تجزئة رياض الخير فيال رقم 36 ايت 

والل 50050 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  الزياني  السيد 
التعاونية الحسنية ايت يعزم اكوراي 

51000 الحاجب املغرب
عنوانه)ا(  محسد  امراح  السيد 
تجزئة رياض الخير فيال رقم 36 ايت 

والل 50050 الحاجب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3019.
312I

CAF MAROC

GMCRT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GMCRT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 1 مجسع 
توليب بالج إقامة C الطابق 2 رقم 

5) - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GMCRT
إدارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السياحية،  املواقع  وتجهيز  صيانة 

السكنية واإلدارية..
1 مجسع   : عنوان املقر االجتساعي 
توليب بالج إقامة C الطابق 2 رقم 5) 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خزاني  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 5 عنوانه)ا(  خزاني  محسد  السيد 
 25000 ف  ش  م  حي  تافياللت  زنقة 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 5 عنوانه)ا(  خزاني  محسد  السيد 
 25000 ف  ش  م  حي  تافياللت  زنقة 

خريبكة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 31)256.

313I

PRESCOF

SANI LILISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
SANI LILISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 

زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب 2 - 
14000 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56685

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

»زاوية زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب 

2 - 14000 القنيطرة املغرب« إلى »4 

 -  1 مكتب  مروة  اقامة  سوس  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92348.

314I

PRESCOF

SANI LILISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

PRESCOF

 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc

SANI LILISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي 4 زنقة 

سوس اقامة مروة مكتب 1 - 14000 

القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56685

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الفالحي  واالستغالل  التجارة 

والغابوي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92348.

315I

D & S COM

NJ GOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

NJ GOLD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار حيان 

جساعة اشتوكة ازمور - 24100 

ازمور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 NJ  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GOLD

غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة.

عنوان املقر االجتساعي : دوار حيان 

 24100  - ازمور  اشتوكة  جساعة 

ازمور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : اعريبي  امين  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة كلثوم رديف : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعريبي  امين  السيد 

معروف  124 سيدي  رقم  لينا  تجزئة 

20190 الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  رديف  كلثوم  السيدة 
معروف  124 سيدي  رقم  لينا  تجزئة 

20190 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعريبي  امين  السيد 
معروف  124 سيدي  رقم  لينا  تجزئة 

20190 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  رديف  كلثوم  السيدة 
معروف  124 سيدي  رقم  لينا  تجزئة 

20190 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم 29135.
316I

 MOGADOR مغادورمنجسنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

 STORE BOIS « « سطوري بوا
)SARL )AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مغادورمنجسنة سستـيم 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة رقم 10 الطابق األول التجزئة 

4 منازل دارالطالب 44100 
الصويرة شقة رقم 10 الطابق األول 
التجزئة 4 منازل دارالطالب 44100 
الصويرة، 44100، الصويرة املغرب

 STORE BOIS « « سطوري بوا
SARL (AU( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الدكان 

رقم 02 بسوق تالتاء الري�سي 
جساعة المكراض اقليم الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
625(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 STORE BOIS « SARL « سطوري بوا

.((AU
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة الخشبية.
الدكان   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم 02 بسوق تالتاء الري�سي جساعة 
 44000  - الصويرة  اقليم  المكراض 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : العطاوي  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسد العطاوي عنوانه)ا( 
الصناعي  حي  هشام  موالي  شارع   8

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد العطاوي عنوانه)ا( 
الصناعي  حي  هشام  موالي  شارع   8

الصويرة 44000 الصويرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 01 غشت 

2022 تحت رقم )28.

31(I

FOUZMEDIA

MOAATAZ METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MOAATAZ METAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 14 شارع 

املنصور الدهبي مكتب رقم 3 عسارة 

فيكيك - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

661(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOAATAZ METAL

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املعدني

مقاول في نجارة األلومنيوم

التصدير واإلستيراد.

عنوان املقر االجتساعي : 14 شارع 

3 عسارة  الدهبي مكتب رقم  املنصور 

فيكيك - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم العبادي عنوانه)ا( 

 396 الرقم  ب2  العربي  املغرب 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم العبادي عنوانه)ا( 

 396 الرقم  ب2  العربي  املغرب 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم -.

318I

FOUZMEDIA

MENASSER TRANS SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MENASSER TRANS SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 54 شارع 

يوسف بن تاشفين الشقة )1 - - 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5938(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 16 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  ملكية  في  حصة   500 تفويت 

العربي  .السيد  لفائدة  حيسر  عادل 

500 حصة في ملكية  قسمي وتفويت 

السيد. لفائدة  حيسر  حسان  السيد 

تم  التفويت  لهذا  تبعا  العربي قسمي 

مسير  قسمي  العربي  السيد  تعيين 

جسيع  له  وتخول  للشركة  وحيد 

استقالة  بعد  واالمضاء  الصألحيات 

املسير السابق

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير نشاط الشركة بعد حذف نشاط 

السياحي  والنقل  املستخدمين  نقل 

واالستيراد  التصدير  نشاط  واضافة 

واالستغالل الفالحي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  ملكية  في  حصة   500 تفويت 

العربي  .السيد  لفائدة  حيسر  عادل 

500 حصة في ملكية  قسمي وتفويت 

السيد. لفائدة  حيسر  حسان  السيد 

تم  التفويت  لهذا  تبعا  العربي قسمي 

مسير  قسمي  العربي  السيد  تعيين 

جسيع  له  وتخول  للشركة  وحيد 

استقالة  بعد  واالمضاء  الصألحيات 

املسير السابق
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بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغير نشاط الشركة بعد حذف نشاط 
السياحي  والنقل  املستخدمين  نقل 
واالستيراد  التصدير  نشاط  واضافة 

واالستغالل الفالحي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92298.

319I

STE FIDU WHITE

MALLORCA BAGAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
MALLORCA BAGAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 
الكائن ب 1122 حي املجد 2 - 

65800 تاوريرت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14((

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 غشت   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MALLORCA الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   BAGAGE
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 
الكائن ب 1122 حي املجد 2 - 65800 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  تاوريرت 

تحقيق الهدف االجتساعي.
املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكائن ب 1122 حي املجد 2 - 65800 

تاوريرت املغرب. 
و عين:

و  يوبي  القادر  عبد  السيد)ة( 
املختار  حي   29 زنقة   (26 عنوانه)ا( 
املغرب  تاوريرت   65800 السو�سي 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 409/2022.
320I

MOHAMED SAFRIOUI

 ETA PIECES DE
MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 ETA PIECES DE MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 شارع 
با حساد رقم 12 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8405(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 
 ETA شركة ذات املسؤولية املحدودة 
PIECES DE MAINTENANCE مبلغ 
وعنوان  درهم   600.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي 8 شارع با حساد رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   20000  -  12

نتيجة ل : حل الشركة قبل األوان.
و حدد مقر التصفية ب 8 شارع با 
حساد رقم 12 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  الثقافي  شكيب  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دليلة 2 زنقة 8 رقم 31 الحي 
 20000 ال رنو�سي  سيدي  الصناعي 
)ة(  كسصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83336.
321I

COMPTAFFAIRES

LA FERME DE CAMELIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

LA FERME DE CAMELIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
االمان الطابق السفلي رقم 94 

العالية - 28800 املحسدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23(65

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ   LA FERME DE CAMELIA
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
االمان  تجزئة  اإلجتساعي  مقرها 
 - العالية   94 رقم  السفلي  الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  املحسدية   28800

صعوبة في تحقيق هدف الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 94 رقم  السفلي  الطابق  االمان 

العالية - 28800 املحسدية املغرب. 
و عين:

و  توفيق  ابراهيم  السيد)ة( 
السالم رقم 145/1  رياض  عنوانه)ا( 
املغرب  املحسدية   28800 د  بلوك 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

االمان  تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة 
الطابق السفلي رقم 94 العالية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1631.
322I

MODA CONSULTING & SERVICES

MOKASOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب
MOKASOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي النهضة 

محج امام مالك رقم 36 الداخلة 
الداخلة 3000) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOKASOL
 CAFE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.RESTAURANT
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 36 رقم  مالك  امام  محج  النهضة 
الداخلة   (3000 الداخلة  الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : غالي  الهادي  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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 500  : حامن  املصطفى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

غالي  الهادي  عبد  السيد 
 2134 البقعة   2 الشطر  عنوانه)ا( 
 20000 البيضاء  الهراويين   1 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
السيد املصطفى حامن عنوانه)ا( 
عسارة  مومن  سيدي  رياض  تجزئة 
11 مج س 9 رقم 15 طابق 2 سيدي 
مومن البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى حامن عنوانه)ا( 
عسارة  مومن  سيدي  رياض  تجزئة 
11 مج س 9 رقم 15 طابق 2 سيدي 
مومن البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم -.

323I

COMPTAFFAIRES

M.E.M.A LOCATION
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

M.E.M.A LOCATION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: رياض 
السالم بلوك ا س الطابق االول رقم 

132 - 28800 املحسدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24(5(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جسيع  بهبة  ماريا  عرم  السيدة  قامت 
اخيها  لفائدة  االجتساعية  حصصها 

عرم امين.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة  الى  املسؤولية  محدودة  شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :1-6-( رقم  بند 
األسا�سي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1510.

324I

FIDUNION-MAROC

DISOIL
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DISOIL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

 BE2 وعنوان مقرها االجتساعي: محل
et BE3, النوالة 2, طريق الرباط, 

عين السبع - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38432(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 04 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   10.000 تفويت  عسلية  إلغاء 
 2022 يونيو   21 بتاريخ  جرت  التي 
 ،HOLDYS الشركة  البائع،  بين 
 COMANER الشركة  املقتني،  و 

DISTRIBUTION

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وإعتساد النظام 

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835300.
325I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SAKANE EZZITOUNI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 SAKANE EZZITOUNI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
اليسر II بقعة رقم )13 الطابق االول 

برشيد - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

169((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 

.SAKANE EZZITOUNI
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
اليسر II بقعة رقم )13 الطابق االول 

برشيد - 26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الصديق  الزيتوني  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : الصديق  بوشعيب  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الصديق  الزيتوني  السيد 
 26100 ركراكة  تجزئة   68 عنوانه)ا( 

برشيد املغرب.
الصديق  بوشعيب  السيد 
يكرين  بني  الرواونة  دوار  عنوانه)ا( 

26000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصديق  الزيتوني  السيد 
 26100 ركراكة  تجزئة   68 عنوانه)ا( 

برشيد املغرب
الصديق  بوشعيب  السيد 
يكرين  بني  الرواونة  دوار  عنوانه)ا( 

26000 سطات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 832.

326I

LAHLOU MOHAMMED

 BSF KLEINDUNG
GESELLSCHAFT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
 BSF KLEINDUNG

GESELLSCHAFT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي بلير 
زنقة 28 رقم 2) غ د س - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(13(
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الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BSF KLEINDUNG الشريك الوحيد
رأسسالها  مبلغ   GESELLSCHAFT
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجتساعي حي بلير زنقة 28 رقم 2) غ 
نتيجة  املغرب  90000 طنجة   - د س 

ل : ازمة اقتصادية.
بلير  التصفية ب حي  و حدد مقر 
 90000  - س  د  غ   (2 رقم   28 زنقة 

طنجة املغرب. 
و عين:

بوصوف  الدين  بهاء  السيد)ة( 
 20 رقم   2 زنقة  و عنوانه)ا( حي فرح 
املغرب  طنجة   90000 فلوري  فال 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256208.
32(I

LAHLOU MOHAMMED

ZIRCOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
ZIRCOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 115 
عسارة ب2 إقامة دنيا حي العلوى بن 

ديبان - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.84055

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2019 يناير   31 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   ZIRCOR

مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
ب2  عسارة   115 اإلجتساعي  مقرها 
 - ديبان  بن  العلوى  حي  دنيا  إقامة 
ألزمة  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

إقتصادية.
و عين:

و  أغبال  إيدر  أيوب  السيد)ة( 
حي  العراق  شارع   60 عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   90000 فلورنس 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 31 يناير 2019 وفي 115 عسارة 
ب 2 إقامة دنيا حي العلوي بن ديبان 

- 90000 طنجة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256505.
328I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

 INSTITUT DE LANGUE
FRANÇAISE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محسد الخامس اقامة 
الرحساني A3 الطابق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
 INSTITUT DE LANGUE

FRANÇAISE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
3 رقم 1) زنقة الزالقة حي الفتح 
خريبكة 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT DE LANGUE  :

.FRANÇAISE PRIVE
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعم اللغة
- االستشارات والتسيير 

- التوجيه .
الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الفتح  حي  الزالقة  زنقة   (1 رقم   3

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السايح  اسامة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السايح  اسامة  السيد 
شارع بئر انزران اقامة ريم 12 الشقة 

18 26100 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السايح  اسامة  السيد 
شارع بئر انزران اقامة ريم 12 الشقة 

18 26100 برشيد املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 623.
329I

COMPTAFFAIRES

ST SERVICES PHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ST SERVICES PHONE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة ) رقم 
5 الطابق 2 شقة 4 سعادة سيدي 
ال رنو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55326(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ST  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES PHONE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركزاالتصال.
زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سعادة   4 شقة   2 الطابق   5 رقم   (
الدار   20000  - ال رنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ابونوار سلمى : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سلمى  ابونوارة  السيدة 
الجديدة   24000 التامل  تجزئة   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  السرتي  السيد 
اش  ج  امين  قصبة  اقامة  ليساسفة 
الدار   20000  10 شقة   03 عسارة   5

البيضاء املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835092.
330I

» AL ANBARIA « العن رية

العنبرية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» AL ANBARIA « العن رية
260 شارع الزرقطوني ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
العن رية شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 260 شارع 
الزرقطوني - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
98551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   1999 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

العن رية.
أعسال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسيع الحرف
وتركيب  وتهيئة  املباني  تشييد   -
واأللومنيوم  ونجارة  الختم  وأعسال 
أعسال   ، والجدران  األرضيات  وطالء 

الحفر وبناء الطرق
 ، كهربائية  تركيبات   ، دهان   -
تنسيق   ، كاميرا   ، انترفون  تركيب 

حدائق..
وإعادة  شراء  العقاري:  التطوير   -

بيع املباني - تأجير املباني..
- إستغالل محطات الت ريد

الحبوب  وتسويق  تصدير   -

والفواكه الطازجة واألكياس
والخياطة  والنسيج  الغزل   -

والتطريز
- املشاركة في مشاريع الشراكة

املنتجات  جسيع  استيراد   -
ومعالجتها  وبيعها  وشرائها  وتصديرها 

وحفظها وتداولها بشكل عام.
واستغالل  وحيازة  الحصول   -
والعالمات  االختراع  براءات  جسيع 
على  الحصول  وعسليات  التجارية 
جسيع  في  واملساهسة  االمتيازات 
الشركة  عن  نيابة  التراخيص 
جسيع  على  الحصول  وإجراءات 
 
ً
التراخيص وامتيازاتها وتقديسها نيابة

عن الشركة
- املشاركة املباشرة وغير املباشرة 
التجارية  العسليات  في جسيع  للشركة 
األشياء  بأحد  مرتبطة  تكون  قد  التي 
إنشاء  خالل  من  أعاله  املذكورة 
تجارية جديدة  أو مؤسسات  شركات 

من أي نوع.
 260  : االجتساعي  املقر  عنوان 
الدار   20000  - الزرقطوني  شارع 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الصسد  عبد  مباركي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصسد  عبد  مباركي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصسد  عبد  مباركي  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن ر 1999 تحت رقم 156080.

331I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUAHAT AL KHAYR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE OUAHAT AL KHAYR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 

مسكي مدغرة الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
 - الرشيدية  مدغرة  مسكي  »قصر 
52000 الرشيدية املغرب« إلى »قصر 
 52000  - الرشيدية  الخنك  الجديد 

الرشيدية املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 64).

332I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FRHAT RIMAL SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE FRHAT RIMAL SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: حي 

املقاومة زنقة 14 رقم 10 الريصاني 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2022 تم اتخاذ 
القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
االجتساعي  املقر  عنوان  تغيير  مايلي: 

لشركة
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تفويت حصص الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 
 212 رقم  الدخلة  شارع  من  مايلي: 
املقاومة  حي  الى  الرشيدية  املحيط 

زنقة 14 رقم 10 الريصاني 
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
السيدة  من  الحصص  تحويل  مايلي: 
خديجة قرويش الى السيد بن هاشم 

نور الدين
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 6)).
333I

CAF MAROC

MGHAYAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MGHAYAR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة واد 
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MGHAYAR IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتساعي : زنقة واد 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 
طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : امشيشو  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد سعيد ابركان : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امشيشو  احسد  السيد 
غار  زنقة  املغارات  قطاع  املغاير  حي 

حراء 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ابركان  سعيد  السيد 
 VERGE DE LA SALUT 0 13 02
 02 BADALONA . BARCELONA

.ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امشيشو  احسد  السيد 
غار  زنقة  املغارات  قطاع  املغاير  حي 

حراء 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256595.
334I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

CHAYZAN-SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

CHAYZAN-SHOP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الوفاء 
1 رقم 1236 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. CHAYZAN-SHOP
منشأة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناعية لصناعة املالبس .
الوفاء   : االجتساعي  املقر  عنوان 
القنيطرة   14000  -  1236 رقم   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : شادية  زعنون  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة زعنون نادية : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : شادية  زعنون  السيدة 

بقيسة 100 درهم.
السيدة زعنون نادية : 500 بقيسة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شادية  زعنون  السيدة 
الوفاء 1 رقم 1236 14000 القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا(  نادية  زعنون  السيدة 
 14000 الحدادة  عريس  عين  دوار 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شادية  زعنون  السيدة 
الوفاء 1 رقم 1236 14000 القنيطرة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92344.

335I

STE FIDU WHITE

FRIEND TRANS 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
FRIEND TRANS 3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 461 
زنقة د حي امللعب - 65800 تاوريرت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1241

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 08 غشت  في  املؤرخ 
 3 املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   FRIEND TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتساعي رقم 461 زنقة د حي امللعب 
 : ل  نتيجة  املغرب  تاوريرت   65800  -

عدم تحقيق الهدف االجتساعي.
و حدد مقر التصفية ب رقم 461 
تاوريرت   65800  - امللعب  د حي  زنقة 

املغرب. 
و عين:

و  مومن  العزيز  عبد  السيد)ة( 
بني وكيل  دوار والد محسد  عنوانه)ا( 
65800 تاوريرت املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 410/2022.
336I

COMPETENCES CONSULTANTS

YAISUINV MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni Rés la
 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca
MAROC

YAISUINV MAROC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 265, شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92, - 
20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552(65
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.YAISUINV MAROC SARL
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وفي الخارج: تصنيع 
ومعالجة وإنتاج وتطوير وبيع املركبات 
واملنازل  ولوازمها  املحركات  ذات 
املتنقلة ؛ تصنيع وإنتاج وبيع املعذات 
والعسل  العروض االستثسار  تنظيم  ؛ 
ع ر اإلنترنت ؛ حديقة مائية؛ تركيب 
حديقة  تصسيم  الجوالت.  وصيانة 
دراسة  الطعام؛  تقديم  سياحية 
االتصاالت  تجارة؛  الحدائق.  وبناء 
واألحداث ؛ تقديم الخدمة ؛ الوساطة 
والتعاقد من الباطن. وبصورة أعم ، 
جسيع املعامالت التجارية والصناعية 
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 ، واملالية  والعقارية  املالية  واألوراق 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أو   ، أعاله  املذكورة  باألشياء 

تعزز تحقيقها وتطويرها  أن  املحتسل 

، وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غير 

في   ، األشكال  من  بأي شكل  مباشرة. 

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مساثلة أو ذات صلة..

 ,265  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92, - 

20100 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   HE JIAN : 500 السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ZHAO WEI : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه)ا(   HE JIAN السيد 

الثاني  الطابق   ( عسارة  البنفسج 

عين  املحسدي  الحي  أوترادا  تجزئة 

السبع 20590 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(   ZHAO WEI السيد 
زنقة البنفسج عسارة ) الطابق الثاني 

عين  املحسدي  الحي  أوترادا  تجزئة 

السبع 20590 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  عنوانه)ا(   HE JIAN السيد 

الثاني  الطابق   ( عسارة  البنفسج 

عين  املحسدي  الحي  أوترادا  تجزئة 

السبع 20590 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(   ZHAO WEI السيد 
زنقة البنفسج عسارة ) الطابق الثاني 

عين  املحسدي  الحي  أوترادا  تجزئة 

السبع 20590 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

33(I

FIDUEXPRESS SARL

SAGRIMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

SAGRIMED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الحسنية 
1 الرقم82 الطابق 2 - 28810 

املحسدية املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13629

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2020 دجن ر   30 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
 1.200.000« إلى  درهم«   200.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحسدية بتاريخ 01 ف راير 

2021 تحت رقم 239.

338I

SAHEL CONSULTING

CROWN SEC
إعالن متعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

CROWN SEC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: تجزئة 
الوحدة بلوك E رقم 56) الطابق 
الخامس العيون 0000) العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42669

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 11 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأسيس شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
امعا  القانوني  مسثلها  شركة  تأسيس 
تجزئة  االجتساعي  مقرها  حسودي 
الطابق   (56 رقم   E بلوك  الوحدة 

الخامس العيون
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2518/22.
339I

SAHEL CONSULTING

SOUL SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

SOUL SOLUTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: تجزئة 
الوحدة بلوك E رقم 56) الطابق 
السادس العيون 0000) العيون 

العيون.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4266(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 11 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأسيس شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تأسيس شركة مسثلها القانوني محسد 
االجتساعي  مقرها  ملباركي  الكوري 

 (56 رقم   E بلوك  الوحدة  تجزئة 
الطابق السادس العيون

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2517/22.

340I

FOUZMEDIA

NEGOCEALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
NEGOCEALUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 5)20 

مكتب رقم 12 تجزئة الحدادة طريق 
مهدية - 14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. NEGOCEALUM
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة األلومنيوم امليطال
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.
 20(5  : االجتساعي  املقر  عنوان 
مكتب رقم 12 تجزئة الحدادة طريق 

مهدية - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  مخلص  جالل  السيد 
القنيطرة   14000 لوفالون   491 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  سساللي  محسد  السيد 
القنيطرة   14000 لوفالون   491 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مخلص  جالل  السيد 
القنيطرة   14000 لوفالون   491 رقم 

املغرب
عنوانه)ا(  سساللي  محسد  السيد 
القنيطرة   14000 لوفالون   491 رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم -.
341I

FOUZMEDIA

KENISBOU LOC
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KENISBOU LOC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: زاوية 

شارع محسد الخامس وزنقة سبتة 
الرقم ، 34 الطابق الخامس - - 

القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48143

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ف راير   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
في  اجتساعية  حصة   2500 تفويت 
ابازين  عبدالصسد  السيد  ملكية 
لفائدة السيد سعد زغلول، وتفويت 
ملكية  في  اجتساعية  حصة   2500
السيد بوكنوش حسيد لفائدة السيد 
سعد زغلول الذي اصبح يسلك 5000 
استقالة  وبعد  لذلك  تبعا  حصة 

تعيين  تم  ابازين  عبدالصسد  السيد 

وحيدة  مسيرة  عبا�سي  نادية  السيدة 

للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتساعي من زاوية شارع 
 ، الرقم  الخامس وزنقة سبتة  محسد 
الى   - القنيطرة  الخامس  الطابق   34
االك ر  إدريس  زنقة   4 نوفل  اقامة 

مكتب رقم 2 القنيطرة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
في  اجتساعية  حصة   2500 تفويت 
ابازين  عبدالصسد  السيد  ملكية 
لفائدة السيد سعد زغلول، وتفويت 
ملكية  في  اجتساعية  حصة   2500
السيد بوكنوش حسيد لفائدة السيد 
سعد زغلول الذي اصبح يسلك 5000 
استقالة  وبعد  لذلك  تبعا  حصة 
تعيين  تم  ابازين  عبدالصسد  السيد 
وحيدة  مسيرة  عبا�سي  نادية  السيدة 

للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتساعي من زاوية شارع 
 ، الرقم  الخامس وزنقة سبتة  محسد 
الى   - القنيطرة  الخامس  الطابق   34
االك ر  إدريس  زنقة   4 نوفل  اقامة 

مكتب رقم 2 القنيطرة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92292.

342I

LE CONSUL SAS

GOUAACH-AGRI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP

 10000 RABAT ، 0، RABAT
MAROC

 GOUAACH-AGRI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 30 رقم8 
زنقة احسد الوكيلي حسان الرباط - 

1OOOO الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162221

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GOUAACH-AGRI SARL AU
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية وتربية املوا�سي.
عنوان املقر االجتساعي : 30 رقم8 
 - الرباط  الوكيلي حسان  احسد  زنقة 

1OOOO الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كعاش عبد الكبير : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكبير  عبد  كعاش  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد الطالب الحدادة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكبير  عبد  كعاش  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد الطالب الحدادة 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 83)6.
343I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

SEELYOURPACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

SEELYOURPACK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
املدينة العسكرية رقم 06 العيون 

العيون 0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. SEELYOURPACK

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة/ مهام  والتغليف/  التعبئة 

استيراد وتصدير/ التجارة / املعذات 

املعلومات  تكنولوجيا  أو  التقنية 

وتجهيزات املكاتب/ الطباعة واملعذات 

جسيع  وبيع  وشراء  العامة/املتاجرة 

واملشورة  البضائع./الدراسات  أنواع 

واالستشارات  الفنية  واملساعدة 

لجسيع األعسال الصناعية/شراء وبيع 

واستيراد وتصدير جسيع املنتجات أو 

املذكورة  األنشطة  في  الداخلة  املواد 

أعاله.

تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
العيون   06 رقم  العسكرية  املدينة 

العيون 0000) العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000 السيد صالح الدين خيه : 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد صالح الدين خيه عنوانه)ا( 
تجزئة ادريس الحارثي رقم 13 العيون 

000) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين خيه عنوانه)ا( 
تجزئة ادريس الحارثي رقم 13 العيون 

000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم )255.

344I

FLASH ECONOMIE

COIFFEUR DAK PROF 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COIFFEUR DAK PROF شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي الرحسة 

شارع محسد فاضل السساللي رقم 
110 - 3000) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COIFFEUR DAK PROF
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شخصية أخرى.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الرحسة شارع محسد فاضل السساللي 

رقم 110 - 3000) الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الفاتر  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفاتر  سعيد  السيد 
 (3000 رقم110   4 زنقة  الرحسة  حي 

الدخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفاتر  سعيد  السيد 
 (3000 رقم110   4 زنقة  الرحسة  حي 

الدخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
غشت 2022 تحت رقم 1371/2022.
345I

FLASH ECONOMIE

DAK DELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAK DELICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي العودة 
1 رقم )9 مركز بئر كندوز اوسرد - 

3000) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2225(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 DAK  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. DELICE
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الكسكس.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
كندوز  بئر  مركز   9( رقم   1 العودة 

اوسرد - 3000) الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فاطسة  القش  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاطسة  القش  السيدة 
مركز  رقم3   6 1بلوك  العودة  حي 
الداخلة   (3000 اوسرد  كندوز  بئر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاطسة  القش  السيدة 
بئر  مركز  6 رقم3  1بلوك  العودة  حي 

كندوز 3000) الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1350.

346I

FLASH ECONOMIE

ENCENSE DAKPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ENCENSE DAKPRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

اكسكيسات رقم )5 الشقة 1 - 

3000) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. ENCENSE DAKPRO

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البخور التقليدي.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 -  1 الشقة   5( رقم  اكسكيسات 

3000) الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فاطسة  الناجم  سيد  السيدة 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاطسة  الناجم  سيد  السيدة 

 5( رقم  اكسكيسات  حي  عنوانه)ا( 

3000) الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

فاطسة  الناجم  سيد  السيدة 

 5( رقم  اكسكيسات  حي  عنوانه)ا( 

3000) الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1348.

34(I
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FLASH ECONOMIE

SMART IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SMART IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
مقرها اإلجتساعي: 9 زنقة بشير العلج 
فال فلوري عسارة ب الطابق 3 شقة 

) املعاريف , الدار البيضاء 
10000 :رأسسالها 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
 15(543

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 قرر ما يلي

 60 زهري  محسد  السيد  تفويت 
حصة اجتساعية من أصل 60 حصة 

لفائدة السيد محسد قرعاوي 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834129
348I

FLASH ECONOMIE

HANINE INFO TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 HANINE INFO TECH 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
مقرها اإلجتساعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 
الدار البيضاء

100000 :رأسسالها
رقم التقييد في السجل التجاري : 

399(83
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 30 يونيو 2022 تم
حسام  حنين  السيد  ذمة  -إخالء 

الدين كسصفي للشركة 

إغالق  تقرير  على  -املصادقة 
املقدمة  للشركة  التصفية  مسطرة 

من طرف املصفي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833951
349I

FLASH ECONOMIE

NATIM HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

NATIM HOUSE
RC N°429825

املقر االجتساعـــي : 81 زنقة الهدهد 
الدارالبيظاء

العام  الجسع  محضر  بسقت�سى 
يوليوز   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 NATIM شركة  شركاء  قرر   2022

HOUSE ما يلي:
الحصص  بيع  على  املصادقة   -
حاتم  السيد  طرف  من  االجتساعية 
زيناوي، إلهام القلدي وناجية غلوظي 
لفائدة السيد محسد زيناوي و السيدة 

سارة زيناوي.
من  السابع  الفصل  تعديل   -

القوانين االساسية للشركة
االساسية  القوانين  تحيين   -
املنصوص  التعديالت  وفق  للشركة 

عليها
القانوني  االيداع  تم   -
بتاريخ  بالبيضاء  التجارية  باملحكسة 
رقم  تحت   2022 أغسطس   22

834932.
350I

FLASH ECONOMIE

 B-TRAVAUX DE PEINTURE
ET DE BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 B-TRAVAUX DE PEINTURE ET
DE BATIMENT SARL.AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها 100.000.00 درهم

املودة  اقامة   2 االجتساعي  مقرها 
سلسان  و  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

الفار�سي رقم 415
- الدار البيضاء -

السجل التجاري رقم 204203
بالدار البيضاء

العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

06/04/2202، حيت قرر مايلي: 
- إغالق التصفية

- املوافقة على حسابات التصفية. 
- حفظ الوثائق. 

- إعطاء الصالحيات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
رقم  تحت   18/08/2022 بتاريخ 

 .8348(8
ملخص قصد النشر

351I

ME FIDUCIAIRE 

CHADI TRASN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
CHADI TRASN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي 59 
شارع موالي عبد العزيز رقم 4 

اقامة موالي عبد العزيز - 14000 
القنيطرة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58819
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   29 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 CHADI TRASN الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 
شارع   59 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة موالي 
القنيطرة   14000  - العزيز  عبد 
النشاط  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

االقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب 59 شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة موالي 
القنيطرة   14000  - العزيز  عبد 

املغرب . 
و عين:

و  املستور  شادي  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 3)1 شارع امام علي اقامة 
القنيطرة   14000  2 رقم  شقة  سارة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 3088.
352I

ME FIDUCIAIRE 

NAFISSMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
NAFISSMEDIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

موالي عبد العزيز اقامة الرضوان 
املبنى س مكتب رقم 6 - 14000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53693

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
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رأسسالها  مبلغ   NAFISSMEDIA
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
العزيز  عبد  موالي  شارع  اإلجتساعي 
اقامة الرضوان املبنى س مكتب رقم 
6 - 14000 القنيطرة املغرب نتيجة ل 

: غياب النشاط االقتصادي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرضوان  اقامة  العزيز  عبد  موالي 
 14000  -  6 رقم  مكتب  س  املبنى 

القنيطرة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( جابر لطفي و عنوانه)ا( 
 14000  18 شقة  زغلول  سعد   41
)ة(  كسصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 3106.

353I

COMPTE A JOUR

G-KAB TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 51(3 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

G-KAB TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي عريض 
بلوك 3 الناظور - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

244(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 G-KAB : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيدين  على  البضائع 

والدولي للغير
االستيراد والتصدير.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 62000  - الناظور   3 بلوك  عريض 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200  : يوسف  ك راوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 800  : غزالن  ك راوي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  ك راوي  السيد 
 256 رقم   3 سكتور  عريض  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  غزالن  ك راوي  السيدة 
الناظور   256 رقم   3 عريض  حي 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غزالن  ك راوي  السيدة 
الناظور   256 رقم   3 عريض  حي 

62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 04 غشت 

2022 تحت رقم 3968.
354I

FLASH ECONOMIE

DS HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DS HOSPITALITY SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسسالها 100.000.00 درهم

25 زنقة شكيب ارسالن فيال ياسسين 
طنجة

السجل التجاري رقم 48001
طنجة

العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

30/07/2202، حيت قرر مايلي: 
-التصفية املسبقة للشركة 

كسصفي  ملوح  بوشعيب  تعيين   -
للشركة. 

- تحديد املقر االجتساعي للتصفية 
25 زنقة شكيب ارسالن فيال ياسسين 

طنجة
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ  بطنجة  التجارية  املحكسة 

18/08/2022 تحت رقم 5)2566. 
ملخص قصد النشر

355I

FLASH ECONOMIE

NEGOCE TECHNO VERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 NEGOCE TECHNO VERRE
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسسالها 100.000.00 درهم

تجزئة السالم رقم 200 مديونة- 
الدار البيضاء -

السجل التجاري رقم )38359
بالدار البيضاء

العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

30/05/2202، حيت قرر مايلي: 
-التصفية املسبقة للشركة 

كسصفي  ملوح  بوشعيب  تعيين   -
للشركة. 

- تحديد املقر االجتساعي للتصفية 
تجزئة السالم رقم 200 مديونة- الدار 

البيضاء - 
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
رقم  تحت   12/08/2022 بتاريخ 

 .834369
ملخص قصد النشر

356I

FLASH ECONOMIE

SOMALAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.SOMALAVE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

رأسسالها 10.000.00 درهم
حي إفريقية زنقة 21 رقم 43 الدار 

البيضاء
السجل التجاري رقم 48001

الدار البيضاء
العام  الجسع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

30/07/2202، حيت قرر مايلي: 
-التصفية املسبقة للشركة 

كسصفي  ملوح  بوشعيب  تعيين   -
للشركة. 

- تحديد املقر االجتساعي للتصفية 
الدار   43 رقم   21 زنقة  إفريقية  حي 

البيضاء
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكسة 
رقم  تحت   04/07/2022 بتاريخ 

 .830004
ملخص قصد النشر

35(I

ME FIDUCIAIRE 

AGRO DIVERS KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
AGRO DIVERS KENITRA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 99 

زنقة 1)1,متجر 1 افكا - 14000 
القنيطرة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56099
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بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
مبلغ   AGRO DIVERS KENITRA
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي 99 زنقة 1)1,متجر 
املغرب  القنيطرة   14000  - افكا   1

نتيجة ل : غياب تام للنشاط .
و حدد مقر التصفية ب 99 زنقة 
1)1,متجر 1 افكا - 14000 القنيطرة 

املغرب . 
و عين:

السيد)ة( نجاة الطويل و عنوانه)ا( 
السالمة  اقامة  علي  الكرد  زنقة   5
القنيطرة   14000  9 شقة  ب  عسارة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 3162.
358I

ريزينور ش.ذ.م.م

STAR POUTRELLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ريزينور ش.ذ.م.م
)3-39 شارع موالي سليسان عين 

السبع البيضاء ، I ،29300لبيضاء 
املغرب

STAR POUTRELLES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Bled Frej وعنوان مقرها اإلجتساعي
 4 Douar Ouled Tahar - 12050

.Skhirate MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112339

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SAMIRA )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   JABRE 3.000

السيد  لفائدة  حصة   3.000 أصل 

)ة( ABDELMAJID JABRE بتاريخ 22 

يوليوز 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 6818.

359I

QUALIFID - SARL AU 

 PREVENTION

 PROTECTION PREVISION

SECURITE CONSEIL - 3PSC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

QUALIFID - SARL AU

14 ملتقى زنقتي محسد القري و 

م82، إقامة ميسوزا مكتب رقم 1 ، 

14000، القنيطرة املغرب

 PREVENTION PROTECTION

 PREVISION SECURITE CONSEIL

3PSC - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 12 زنقة 

أبو بكر الصديق إقامة مروان مكتب 

رقم 2 - 14000 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(285

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

إقامة  الصديق  بكر  أبو  زنقة   12«

 14000  -  2 رقم  مكتب  مروان 

مهدية  »طريق  إلى  املغرب«  القنيطرة 

 14000  -  1 رقم  محل   - ب   - عسارة 

القنيطرة املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم ))922.

360I

QUALIFID - SARL AU 

FAYSSAL METAL
إعالن متعدد القرارات

QUALIFID - SARL AU

14 ملتقى زنقتي محسد القري و 

م82، إقامة ميسوزا مكتب رقم 1 ، 

14000، القنيطرة املغرب

FAYSSAL METAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: تجزئة 

بئر الرامي الشرقية، رقم 1301 - 

14000 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45301

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 100000 من  الشركة  رأسسال  رفع 

بإحداث  درهم   1000000 إلى  درهم 

درهم   100 بقيسة  حصة   9000
للواحدة، باملقاصة مع حساب ديون 

الشركة لفائدة السيد: خرباش أحسد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نقل مقر الشركة إلى العنوان: تجزئة 
أوالد عرفة 1 رقم 905 - القنيطرة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تجزئة  بالعنوان:  الشركة  مقر  حدد 
القنيطرة.   -  905 رقم   1 عرفة  أوالد 

)الباقي دون تغيير(

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مليون  بتقديم  قام  أسفله،  املوقع 

)1000000( درهم نقدا للشركة.

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مليون  في  حدد  الشركة  رأسسال 

عشرة  إلى  مجزأة  درهم   )1000000(

مائة  بقيسة  حصة   )10000( أالف 

اكتتبت  للواحدة،  درهم   )100(

السيد:  لفائدة  نقدا،  و حررت  كاملة 

خرباش أحسد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92343.
361I

امغار عبد الغافور

TASK IT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
TASK IT SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تطوان 
شقة 8 اقامة االندلس بلوك ج 
شارع محسد اليزيدي - 93000 

تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21431

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 22 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»تطوان شقة 8 اقامة االندلس بلوك 
 93000  - اليزيدي  محسد  شارع  ج 
القاهرة  »شارع  إلى  املغرب«  تطوان 
الطابق االر�سي مكاتب سليم تطوان 

- 93000 تطوان املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )169.
362I

االستاد محسد لطفي

»LILLE CONSTRUCTION«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االستاد محسد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
»LILLE CONSTRUCTION« شركة 
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ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي فاس 

شارع الجيش امللكي عسارة السعيدي 
مكاتب الفتح الطابق 5 مكتب 25 - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3511
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LILLE« : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. »CONSTRUCTION
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
فاس   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي عسارة السعيدي 
 -  25 مكتب   5 الطابق  الفتح  مكاتب 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 2.553.600 

درهم، مقسم كالتالي:
 12.(68  : جبيلو  هشام  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد بوشتى مفدي : ارض عارية 

بقيسة 6.800)1.2 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جبيلو  هشام  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  مفدي  بوشتى  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مفدي  بوشتى  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3429/2022.
363I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE LIGHT AUTO
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE LIGHT AUTO SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 

6 املحل التجاري, زنقة تسارة حي 
السعادة, وسالن - 51000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE LIGHT AUTO SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : - بيع اجزاء 

السيارات بالتقسيط
- بيع العجالت بالتقسيط.

رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
حي  تسارة  زنقة  التجاري,  املحل   6
مكناس   51000  - وسالن  السعادة, 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سومية  وردي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سومية  وردي  السيدة 
 51000 )9 وسالن  تجزئة كاديم رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سومية  وردي  السيدة 
 51000 )9 وسالن  تجزئة كاديم رقم 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3028.
364I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ASDIKAE S.
BOUZEKRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ASDIKAE S.

BOUZEKRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
األر�سي رقم 861 مرجان 5 - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ASDIKAE S.  :

.BOUZEKRI
تسيير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصناعية  التجارية  املرافق 

والفالحية
- صناعة النسيج

- األشغال املختلفة أو البناء.

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
األر�سي رقم 861 مرجان 5 - 50000 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لشخم أحسد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : عساد  العالي  ايت  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحسد  لشخم  السيد 
مكناس   50000  5 مرجان   861 رقم 

املغرب.
السيد ايت العالي عساد عنوانه)ا( 
رقم 5 زنقة 6 حي واد الدهب 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أحسد  لشخم  السيد 
مكناس   50000  5 مرجان   861 رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2941.

365I

EL MARSA CONSEIL

SUPÈRETTE SKY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

0000)، العيون املغرب
SUPÈRETTE SKY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

الخير الرقم 363 العيون - 0000) 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(45
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SUPÈRETTE SKY
تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج :
تجارة  الغذائية,  املواد  تجارة 
وبيع  والتجزئة,شراء  الجسلة 
والعضوية,إنتاج  الطبيعية  املنتجات 
الطبيعية  الغذائية  املنتجات 
وتصدير  والعضوية,استيراد 
املواد  وبيع  شراء  الغذائية,  املنتجات 
واألغذية  املنتجات  من  االستهالكية 
العامة ، واملرافق املنزلية ، واملشروبات 
الغازية ، وجسيع املنتجات الغذائية، 
جسيع  وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
الغذائية.  وغير  الغذائية  السلع 
وأي  البضائع  هذه  وتوزيع  تسويق 
جسيع  في  التجارة  بها,  متعلق  نشاط 
البحرية,استيراد  املأكوالت  منتجات 
األسساك  وتسويق  بيع  وتصدير 
الطازجة املجسدة واملعالجة واملجسدة 
والصيد  والت ريد  الحية  والقشريات 

البحري.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 (0000  - العيون   363 الرقم  الخير 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 33,34  : بارودي  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 33,33  : هرواش  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 33,33  : افتاتي  نجاة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 33,34  : بارودي  خالد  السيد 

بقيسة 100 درهم.
 33,33  : هرواش  ياسين  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 33,33  : افتاتي  نجاة  السيدة 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بارودي  خالد  السيد 
الوحدة  حي   20 رقم  الط راني  شارع 

01 العيون 0000) العيون املغرب.
عنوانه)ا(  هرواش  ياسين  السيد 
الوحدة  مدينة  و  بلوك   353 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
عنوانه)ا(  افتاتي  نجاة  السيدة 
 09 رقم  شقة  فاضل  محسد  عسارة 
العيون  الشهداء  حي  افزو  زنقة 

0000) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بارودي  خالد  السيد 
الوحدة  حي   20 رقم  الط راني  شارع 

01 العيون 0000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2576/2022.
366I

EL MARSA CONSEIL

 FISH ADMINISTRATIF
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

0000)، العيون املغرب
 FISH ADMINISTRATIF SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع عبد 

هللا ابنة - 0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 FISH  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. ADMINISTRATIF SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : 

املغرب  في  الشركة سواء  تشتغل   
أو في الخارج:

متنوعة,اإلدارة  إدارية  خدمات 
والتنسية االجتساعية,ترتيب الوظائف 
املشورة  العسل,تقديم  وظروف 
األعسال  في  املستدامة  التنسية  بشأن 
التجارية,التدخل في البحث واالبتكار 
التسويل,تحليل  في  واالستبصار,يعسل 
اللوجستيات  سلسلة  تكاليف 
استراتيجية  التوريد(,تطوير  )سلسلة 
استراتيجية  رقسية,نفذ  تسويق 
التدريب,قيادة  اتصال,تسهيل 

مشروع..
عنوان املقر االجتساعي : شارع عبد 

هللا ابنة - 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امساندة  التهامي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : امساندة  التهامي  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التهامي امساندة عنوانه)ا( 
مريم  اقامة  الحارثي  ادريس  تجزئة 
 (0000 العيون   08 رقم  الشقة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التهامي امساندة عنوانه)ا( 
مريم  اقامة  الحارثي  ادريس  تجزئة 
 (0000 العيون   08 رقم  الشقة 

العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2574/2022.
36(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE GREEN PAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE GREEN PAY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 15 زنقة 
جسال الدين االفغاني الطابق االول 

الشقة رقم 03 وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3984(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GREEN PAY

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال و الخدمات الشبه التسويلية.
15 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
االول  الطابق  االفغاني  الدين  جسال 

الشقة رقم 03 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عسر بن عبدالكريم : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عبدالكريم  بن  عسر  السيد 
عنوانه)ا( شارع عبد الخالق الطريس 
تجزئة مشيور رقم 38 وجدة 60000 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالكريم  بن  عسر  السيد 
عنوانه)ا( شارع عبد الخالق الطريس 
تجزئة مشيور رقم 38 وجدة 60000 

وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1256.
368I

امغار عبد الغافور

NOS MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
NOS MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي 3)5 حي 
كنيكرة الطابق االر�سي ازال تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2((29

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   13 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 NOS MARBRE الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 
حي   5(3 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
تطوان  ازال  االر�سي  الطابق  كنيكرة 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000  -

الخسارة.
و حدد مقر التصفية ب 3)5 حي 
 - الطابق االر�سي ازال تطوان  كنيكرة 

93000 تطوان املغرب. 
و عين:

و  برغاش  ادريس  السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع ابن يدر كويلسة رقم 

تطوان   93000 تطوان   18 زنقة   8

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 3)5 حي 

كنيكرة الطابق االر�سي ازال تطوان

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )139.

369I

مستأمنة املتنبي للسحاسبة

SOUFIEL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

مستأمنة املتنبي للسحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

SOUFIEL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 

130الطابق الثاني شارع املتنبي - 

23000 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3519

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

 - املتنبي  شارع  الثاني  »130الطابق 

إلى »كراج  بني مالل املغرب«   23000
بلوك ) رقم 4 الخير 2 رياض السالم 

- 23000 بني مالل املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 58).

3(0I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

HOBAIBI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محسد الخامس عسارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
 HOBAIBI TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
موالي رشيد ، مجسع النجسة، اقامة 
التضامن رقم -85 طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HOBAIBI TRANS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - 

النقل الدولي للبضائع؛
االستيراد والتصدير؛

بجسيع  واإلدارة  واملشاركة  خلق 
لها  التي  الشركات  جسيع  في  أشكالها 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف 

الشركة؛
مركبات  أي  استئجار  أو  اقتناء 

لنقل البضائع؛
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موالي رشيد ، مجسع النجسة، اقامة 
 90000  - طنجة   85- رقم  التضامن 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عادل  حبيبي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  حبيبي  السيد 
النجسة،  ، مجسع  شارع موالي رشيد 
 90000  85 رقم  التضامن  اقامة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  حبيبي  السيد 
النجسة،  ، مجسع  شارع موالي رشيد 
 90000  85 رقم  التضامن  اقامة 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف راير   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 5)10.
3(1I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

 MB RENOVATIONS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محسد الخامس عسارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
 MB RENOVATIONS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 183، 

شارع ولي العهد، رقم 13، مركز انريا 
- طنجة - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(231
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2020 نون ر   26 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   490.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن ر   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 300).

3(2I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

ATLAS FLEURIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محسد الخامس عسارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
ATLAS FLEURIE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

أطلس فلوري ب 1، رقم 1 ، شارع 
موالي رشيد - طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(35

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أبريل   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»4.950.000 درهم« أي من »50.000 
درهم«   5.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 4345.

3(3I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

JUMP PARC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محسد الخامس عسارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
JUMP PARC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي طنجة كلم 
1 ، طريق تطوان رقم 24 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.90501

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأسسالها  مبلغ   JUMP PARC SARL
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
طريق   ،  1 كلم  طنجة  اإلجتساعي 
طنجة   90000  -  24 رقم  تطوان 
نشاط  اليوجد   : ل  نتيجة  املغرب 

تجاري.
و حدد مقر التصفية ب طنجة كلم 
 90000  -  24 رقم  تطوان  طريق   ،  1

طنجة املغرب. 
و عين:

املوساوي  ر�سى  محسد  السيد)ة( 
ابو  زنقة  سوريين  حي  عنوانه)ا(  و 
14 90000 طنجة  بكر الغساني رقم 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و  املوساوي  فيصل  السيد)ة( 
بكر  ابو  زنقة  سوريين  حي  عنوانه)ا( 
طنجة   90000  14 رقم  الغساني 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 6313.
3(4I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TOUCHENT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

TOUCHENT TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي عسلية 
الياسسين السالم الطابق 1 مجسوعة 
) ر 1 الدار البيضاء املغرب - 20260 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92245

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يوسف توشنت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   52.250
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   52.500
يوليوز   20 بتاريخ  توشنت  الحسين 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832840.
3(5I

GLOBAL ADVICE

JAURESCOUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
)1 شارع باحساد طابق 4 رقم ) ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
JAURESCOUTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 11 تجزئة 

السكن األنيق - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549425

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JAURESCOUTURE
الخياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على املقاس.
 11  : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجزئة السكن األنيق - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : هللا  ظفر  أمال  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  ظفر  أمال  السيدة 
رقم  فيال   40 زنقة   2 الليسون  تجزئة 

82 20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  ظفر  أمال  السيدة 
رقم  فيال   40 زنقة   2 الليسون  تجزئة 

82 20000 الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ )0 

يوليوز 2022 تحت رقم -.
3(6I

Medall Project

DAR-SOLEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

DAR-SOLEIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي )10 زنقة 
سبتة الحي الصناعي انزكان اكادير 

الك رئ 80000 انزكان املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12011

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   28 في  املؤرخ 
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من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الصناعي  الحي  سبتة  زنقة   10(«
انزكان   80000 الك رئ  اكادير  انزكان 
املغرب« إلى »ملك بوحسيدا دوار لبويرا 
جساعة ايسن اوالد تايسة تارودانت - 

83000 تارودانت املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 492/2022.
3((I

EXAUDICO

MONTMIRAIL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
MONTMIRAIL IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي إقامة 

شهرزاد 3, الطابق الخامس، رقم 22 
- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551963
 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MONTMIRAIL IMMO
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
املبنية  املباني  جسيع  وبيع  حيازة 
خالل  من  وتطويرها  املبنية  وغير 
جسيع األعسال وتشييد جسيع املباني..
إقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شهرزاد 3, الطابق الخامس، رقم 22 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   540  : اقالل  عسر  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة سعاد شرايبي : 60 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة مريم اقالل 

بقيسة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : السيدة زينب اقالل 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عثسان اقالل : 200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عسر اقالل عنوانه)ا( زنقة 

حي  الطويل  الحقل  فايزة  فيال  شالة 

الدار   20000 البيضاء  الدار  سالم 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  شرايبي  سعاد  السيدة 
سالم  حي  الطويل  الحقل   6 زنقة 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  اقالل  مريم  السيدة 
إموزار  زنقة   3 ارجوليس  إقامة 

31 ب حي سالم الدار البيضاء  شقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  اقالل  زينب  السيدة 

الياقوت  فيال  الزمرد  شاطئ  محج   3

الدار   20000 البيضاء  الدئاب  عين 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  اقالل  عثسان  السيد 
زنقة إموزار شقة 23 حي سالم الدار 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عسر اقالل عنوانه)ا( زنقة 

حي  الطويل  الحقل  فايزة  فيال  شالة 

الدار   20000 البيضاء  الدار  سالم 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

3(8I

SERVIAP

FDALA STYLE SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 
بنسليسان ، 13000، بنسليسان 

املغرب
FDALA STYLE SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 4 حي 
الحرية 1 طابق 2 رقم 3 شارع 

فلسطين - 28000 محسدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30(43

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نائم  يونس  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( حسزة 

نائم بتاريخ 11 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1614.
3(9I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

AGHTM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محسد الخامس عسارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
AGHTM TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )12، 

شارع حافظ بن عبد البار، اقامة 
االندلس انزران الطابق التاني رقم 
A9 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AGHTM TRAV
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومعذات  مواد  وبيع  تسويق،شراء 

البناء، 
أعسال البناء واألعسال املتنوعة..

 ،12(  : االجتساعي  املقر  عنوان 
اقامة  البار،  عبد  بن  حافظ  شارع 
رقم  التاني  الطابق  انزران  االندلس 

A9 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : اغاللو  مصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : أغاللو  أيسن  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى اغاللو عنوانه)ا( 
طنجة   356 رقم   1 الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  اغاللو  أيسن  السيد 
طنجة   356 رقم   1 الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى اغاللو عنوانه)ا( 
طنجة   356 رقم   1 الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  اغاللو  أيسن  السيد 
طنجة   356 رقم   1 الخير  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8604.
380I
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Société marocaine de révision des comptes

اكا ارشيتيكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
اكا ارشيتيكت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 46 شارع 
الجيش امللكي الطابق 15 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اكا   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

ارشيتيكت.
مهنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املعسارية.
عنوان املقر االجتساعي : 46 شارع 
 20000  -  15 الطابق  امللكي  الجيش 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 
مقسم  درهم،   11.220.000,00

كالتالي:
قام   : الغراري  هللا  عبد  السيد 
السيد عبد هللا الغراري بايداع حصة 
عينية عبارة عن اصل منهي للشخص 
الغراري  هللا  عبد  السيد  الذاتي 
بقيسة 11220000 درهم مقسسة الى 

112200 حصة بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الغراري عنوانه)ا( 
 01 شقة  ا  عسارة  انفا  جويو  اقامة 
 20000 بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الغراري عنوانه)ا( 
 01 شقة  ا  عسارة  انفا  جويو  اقامة 
 20000 بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834945.

381I

Société marocaine de révision des comptes

بام بلونا اموبيلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

بام بلونا اموبيلي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم 3. 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552555

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
بام   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

بلونا اموبيلي.
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
 .3 الرقم  االول  الطابق   2 املشرق 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : قربال  املصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى قربال عنوانه)ا( 
دوار ال راهسة السولم 20000 برشيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قربال  رباب  السيدة 
دار  عزوز  اوالد  الركاالت  قربال  دوار 
بوعزة 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83442.
382I

GLOBAL ADVICE

LEORECA369
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
)1 شارع باحساد طابق 4 رقم ) ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
LEORECA369 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم ) 

زنقة أحسد توكي الطابق 2 رقم 10 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LEORECA369
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التوظيف
الوساطة في األعسال

استيراد وبيع منتجات التجسيل.
 ( رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 -  10 2 رقم  زنقة أحسد توكي الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدرعي  الهام  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدرعي  الهام  السيدة 
13 شارع املسيرة الخضراء ط 3 ش ) 
املعاريف الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدرعي  الهام  السيدة 
13 شارع املسيرة الخضراء ط 3 ش ) 
املعاريف الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
383I
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SOLUCIA EXPERTISE

VISION INFOTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
VISION INFOTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 14 زنقة 
داوود الظاهري و زنقة القسار - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511813
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يوسف بنكيران 
أصل  من  اجتساعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( مريم 

املجداوي بتاريخ 22 يونيو 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835301.
384I

M F B C

سوليسيو انترناسيونال 
طرانسبور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M F B C
134 ز اوية شا رع اوال د زيا ت و زتقة 
اسوا ت عسا ر ة B الطا بق 4 رقم ) 

 ،20500 ،
الدار البيضاء املغرب

سوليسيو انترناسيونال طرانسبور 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )) زنقة 
محسد سسيحة طابق 10 رقم )5 - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5530(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

سوليسيو انترناسيونال طرانسبور.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ال ري   ، البحري   ، والدولي  املحلي 

والجوي
والطرود  واملعذات  الوطني  النقل 

والرسائل العاجلة
واألدوات  واملواد  املعذات  نقل 

واآلالت
التجارة والشراء والبيع واالستيراد 
والتعبئة  واملعالجة  والتصدير 
والتسثيل  والتصنيع  والتغليف 
والتصدير  والتوزيع  والسسسرة 
والتجارة بشكل عام ألي منتج و / أو 

سلع و / أو مواد خام
جسيع أعسال املوانئ

أي عسلية عبور وتخليص جسركي.
)) زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 -  5( رقم   10 طابق  سسيحة  محسد 

20250 الدار البيضاء املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : لكسير  بن  امين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لكسير  بن  امين  السيد 
عين   (0 رقم   3 زنقة  كرام  تجزئة 
السبع 20580 الدار البيضاء املغرب

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لكسير  بن  امين  السيد 

عين   (0 رقم   3 زنقة  كرام  تجزئة 

السبع 20580 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834595.

385I

COMPTA-YASS SARL AU

CREATI DIGITAL FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC

 CREATI DIGITAL FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 55 شارع 

محسد الخامس عسارة جكار الشقة 

33 كليز مراكش - 40000 مراكش 

املغرب .

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.130(5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

عسارة  الخامس  محسد  شارع   55«

 - مراكش  كليز   33 الشقة  جكار 

 19« إلى   « املغرب  مراكش   40000

الحسن  موالي  حي  أوميدس  زنقة 

اسفي - 46000 اسفي املغرب ».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1183.

386I

مكتـــب حسابــات جنرال اوديتاكس ش. م. م

CTS SOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

حي تسديد الزيتون رقم 56 تكوين 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب

CTS SOUSS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ن في 
َّ
َوط

ُ
وعنوان مقرها اإلجتساعي امل

2 شارع 01 بلوك ب شارع الحسن 
الثاني حي لعرب آيت ملول - 80000 

آيت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(09
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CTS  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. SOUSS
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شحن البضائع لحساب الغير.
ن 

َّ
َوط

ُ
امل  : االجتساعي  املقر  عنوان 

في 2 شارع 01 بلوك ب شارع الحسن 
 80000  - الثاني حي لعرب آيت ملول 

آيت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد اقريض : 334 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 333  : الصسد جالب  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 333  : الغالي  بن  رضوان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  اقريض  خالد  السيد 
16 تيكوين  10 شارع  حي الريب بلوك 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
جالب  الصسد  عبد  السيد 
رقم  هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

180 إنزكان 86150 إنزكان املغرب.
الغالي  بن  رضوان  السيد 
املقاومة  شارع   126 رقم  عنوانه)ا( 
الحي الصناعي ايت ملول 86150 ايت 

ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اقريض  خالد  السيد 
16 تيكوين  10 شارع  حي الريب بلوك 

اكادير 80000 اكادير املغرب
جالب  الصسد  عبد  السيد 
رقم  هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

180 إنزكان 80000 إنزكان املغرب
الغالي  بن  رضوان  السيد 
املقاومة  شارع   126 رقم  عنوانه)ا( 
الحي الصناعي ايت ملول 80000 ايت 

ملول املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1583.
38(I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MANSOUR MEK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شارع الجيش امللكي زنقة أ، عسارة 
16،شقة رقم ) ، 0)500، مكناس 

املغرب
 MANSOUR MEK SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 8/ 
9/ 10عسارة 39 املنصور - 0)500 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. MANSOUR MEK SERVICES
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
 /8 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 500(0  - املنصور   39 10عسارة   /9

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محسد  امليلسة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسد  امليلسة  السيد 
رقم 401 تجزئة الواد االحسر 52000 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  امليلسة  السيد 
رقم 401 تجزئة الواد االحسر 52000 

الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3009.
388I

A. SAAIDI CONSULTANTS

LIBERIS SERENITE
إعالن متعدد القرارات

»LIBERIS SERENITE« 
صندوق مشترك للتوظيف

رسساله 1.000.000,00 درهم
البيضاء-  الدار   : مقره  الكائن 

416، زنقة مصطفى املعاني 
تعديــل نظــام التدبيـر 

مجلس  مداوالت  بسوجب   -I
 WAFA« التدبير  مؤسسة  إدارة 
يونيو   16 في  املنعقد   »GESTION

2022، تقرر:
املالية  السنة  تغيير   •

للشركة؛
املتعين  املسؤول  تغيير   •

االتصال به لدى مؤسسة املسوق؛ 
تعديل نظام التدبير.   •

من  التدبير  نظام  اعتساد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2022 يوليوز   08 بتاريخ   »AMMC«

 .GP22099 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكسة  لدى  الضبط  بكتابة 
 18 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834890.
عن املستخلص والبيانات

389I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MASAIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MASAIM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي س 9, 
الشقة10,الطابق 3, بسسة 3 - 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. MASAIM TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
 ,9 س   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 -  3 بسسة   ,3 الشقة10,الطابق 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شراوي محسد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد بوفراش عزيز : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسد  شراوي  السيد 
 3 الطابق   9 الشقة   9 س  عسارة 

البسسة 3 50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  عزيز  بوفراش  السيد 
 1 الطابق   1 الشقة  سين   110 رقم 
 50000 الزيتون  رياض  ب  الشطر 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  بوفراش  السيد 
 1 الطابق   1 الشقة  سين   110 رقم 
 50000 الزيتون  رياض  ب  الشطر 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3026.
390I

FISCALEX MAROC

SAMA BEYROUTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
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SAMA BEYROUTH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 208 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 

اسفي مكتب رقم ت ش ) رقم 208 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي مكتب رقم ت ش ) 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.998(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SAMA BEYROUTH
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسسالها 10.000 درهم 
 208 رقم  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 208 ) رقم  اسفي مكتب رقم ت ش 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 40000  ( ش  ت  رقم  مكتب  اسفي 
في  الزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

القطاع.
و عين:

هللا  عبد  محسد  جسال  السيد)ة( 
40000 مراكش  و عنوانه)ا( مراكش 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
2022 وفي رقم 208  بتاريخ 24 يونيو 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 40000 - ( اسفي مكتب رقم ت ش 

مراكش املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 0)1386.
391I

FISCALEX MAROC

TIBARI GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TIBARI GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة جواد 

عسارة 109 شقة رقم 43 الطابق 

الثالث مراكش شارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة جواد عسارة 109 

شقة رقم 43 الطابق الثالث مراكش 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.106325

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

حل  تقرر   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   TIBARI GARDEN

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسسالها 10.000 درهم 

عبد  اإلجتساعي شارع  مقرها  وعنوان 

عسارة  جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 

الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   109

الخطابي  الكريم  عبد  شارع  مراكش 

رقم  شقة   109 عسارة  جواد  اقامة 

 40000 مراكش  الثالث  الطابق   43

في  الزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

القطاع.

و عين:

السيد)ة( تيباري امل و عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   40000 مراكش 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

بتاريخ 22 يونيو 2022 وفي شارع عبد 

عسارة  جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 

الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   109

الخطابي  الكريم  عبد  شارع  مراكش 

رقم  شقة   109 عسارة  جواد  اقامة 

 40000 مراكش  الثالث  الطابق   43

مراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 2)1386.

392I

FIDUCIAIRE ENNOUR

LWOLJA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N (5 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

LWOLJA AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار اوالد 
عي�سى اوالد حسون الخلفية الفقيه 
بن صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. LWOLJA AGRI
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  التجارية  الخدمات  عسليات 
أو  املدنية  الزراعية  أو  الصناعية 

العسكرية )مقاول(.
عنوان املقر االجتساعي : دوار اوالد 
الفقيه  الخلفية  اوالد حسون  عي�سى 
بن صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جسال ندير : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جسال ندير عنوانه)ا( رقم 
 (0000 العيون  املستقبل  حي   1(4

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جسال ندير عنوانه)ا( رقم 
 (0000 العيون  املستقبل  حي   1(4

العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 غشت   1( بتاريخ 

.205/2022
393I

ste cofiguer sarl

FERRAILLE GUERCIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
FERRAILLE GUERCIF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
السفلي بحي حسرية امللك املسمى 

فاللية)1 جرسيف - 35100 
جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.FERRAILLE GUERCIF
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غرض الشركة بإيجاز : بيع االجزاء 
واملتالشيات املستعسلة.

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
املسمى  امللك  حسرية  بحي  السفلي 
 35100  - جرسيف  فاللية)1 

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي الشايب : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشايب  العالي  عبد  السيد 
جرسيف  حسرية  حي  عنوانه)ا( 

35000 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشايب  العالي  عبد  السيد 
جرسيف  حسرية  حي  عنوانه)ا( 

35000 جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 1379/2022.
394I

املساوي

2FR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
املساوي

10 عسارة غنينو شقة )1 زنقة أبو 
الطيب املتنبي ، 30000، فاس 

املغرب
2FR PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 162 ب 

قطعة رياض الليسون طريق مكناس 
محل رقم 1 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 2FR  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ب   162  : االجتساعي  املقر  عنوان 
مكناس  الليسون طريق  رياض  قطعة 

محل رقم 1 - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحسان قاسمي : )66 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
السيد محسد العربي صالحي : 200 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
 133  : العزيز صالحي  السيد عبد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
قاسمي  الرحسان  عبد  السيد 
 1 تغات  جبل  تجزئة   163 عنوانه)ا( 

تغات 30000 فاس املغرب.
صالحي  العربي  محسد  السيد 
ادريس  الحاج  حي   (9 رقم  عنوانه)ا( 

تغات 30000 فاس املغرب.
صالحي  العزيز  عبد  السيد 
رياض  تجزئة  ب   329 عنوانه)ا( 

الليسون تغات 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
قاسمي  الرحسان  عبد  السيد 
 1 تغات  جبل  تجزئة   163 عنوانه)ا( 

تغات 30000 فاس املغرب
صالحي  العربي  محسد  السيد 
ادريس  الحاج  حي   (9 رقم  عنوانه)ا( 

تغات 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4353.

395I

UNIVERS COMPTA SARL AU

SADATE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شارع الجيش امللكي زنقة أ، عسارة 
16،شقة رقم ) ، 0)500، مكناس 

املغرب
SADATE CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي املتجر ن 1 
مكرر، العسارة ج 48 ، منصور 2 ب 

1 . - 50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46409

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 11 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SADATE CAR الوحيد  الشريك 
درهم   500.000,00 رأسسالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتساعي املتجر ن 1 
مكرر، العسارة ج 48 ، منصور 2 ب 1 
. - 50000 مكناس املغرب نتيجة ل : 

املنافسة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سعيد  بن  اقامة   ، ج  بلوك   ،  8
مكناس   50050  -  .3 املنظرالجسيل 

املغرب. 
و عين:

و  فقيري  مروان  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع طارق بن زياد ،اقامة 
 12000 5 3،شقة  1، عسارة  القدس 

تسارة املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
بلوك   ،  8 رقم   : بالتصفية  املتعلقة 
املنظرالجسيل  سعيد  بن  اقامة   ، ج 

3،مكناس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 666.
396I

M F B C

فول طراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M F B C
134 ز اوية شا رع اوال د زيا ت و زتقة 
اسوا ت عسا ر ة B الطا بق 4 رقم ) ، 

20500، الدار البيضاء املغرب
فول طراد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي )) زنقة 
محسد سسيحة طابق 10 رقم )5 - 

20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
فول   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

طراد.
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بشكل  والتجارة  والدولية  الوطنية 
الصيدالنية  املنتجات  جسيع  في  عام 
املنتجات  جسيع  ؛  الطبية  وشبه 

واملواد الجاهزة أو نصف املصنعة
املنتجات  وإنتاج  تصنيع 
التجسيل  ومستحضرات  الصيدالنية 
واملكسالت  الجسم  نظافة  ومنتجات 
واملواد  الطبية  واألجهزة  الغذائية 
املواد  أو  املصنعة  ونصف  الجاهزة 

الخام
املنتجات  استيراد وتصدير جسيع 
الصيدالنية  وشبه  الصيدالنية 

واملعذات الطبية
)) زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 -  5( رقم   10 طابق  سسيحة  محسد 

20250 الدار البيضاء املغرب
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : امال  الزعري  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امال  الزعري  السيدة 
تجوئة مجسع الخير طابق 2 شطر رقم 

1549 26000 سطات املغرب 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امال  الزعري  السيدة 
تجوئة مجسع الخير طابق 2 شطر رقم 

1549 26000 سطات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834594.

39(I

FIDLOUK

MBK PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
MBK PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : حي 

بيطات ودادية الدكالية رقم 92 - 
16150 مشرع بلقصيري املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.281
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ف راير   02 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MBK PLASTIQUE
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   80.000
اإلجتساعي حي بيطات ودادية الدكالية 
بلقصيري  مشرع   16150  -  92 رقم 

املغرب نتيجة لقرار الجسع العام.
و عين:

 السيد)ة( ايوب شنتوف وعنوانه)ا(
 16150 نويرات  الواد  مرح  والد  دوار 
مشرع بلقصيري املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
حي  وفي   2022 ف راير   02 بتاريخ 
 -  92 رقم  الدكالية  ودادية  بيطات 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بسشرع  االبتدائية 

28 يونيو 2022 تحت رقم )21.
398I

أهل موالي أحسد كار

أهل موالي أحمد كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أهل موالي أحسد كار
شارع الحسن الثاني بدون رقم ، 

0000)، طرفاية املغرب
أهل موالي أحسد كار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

الحسن الثاني بدون رقم - 0050) 
طرفاية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 41335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
أهل   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

موالي أحسد كار.
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 (0050  - رقم  بدون  الثاني  الحسن 

طرفاية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العثساني  ابراهيم  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : العثساني  احسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم العثساني عنوانه)ا( 
الحسن  موالي  شارع  املحيط  حي 

بدون رقم 0050) طرفاية املغرب.
عنوانه)ا(  العثساني  احسد  السيد 
الحسن  موالي  شارع  املحيط  حي 

بدون رقم 0050) طرفاية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم العثساني عنوانه)ا( 
الحسن  موالي  شارع  املحيط  حي 

بدون رقم 0050) طرفاية املغرب
عنوانه)ا(  العثساني  احسد  السيد 
الحسن  موالي  شارع  املحيط  حي 

بدون رقم 0050) طرفاية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم.

399I

MOGAMI

MOGAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGAMI
حي القدس تجزئة عصام صوفيا 
شارع علي بن أبي طالب رقم 5) 
العيون ، 0000)، العيون املغرب
MOGAMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 
خرسيتو زنقة البهجة رقم 04 

العيون - 0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOGAMI
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
خرسيتو زنقة البهجة رقم 04 العيون 

- 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء فاضل عنوانه)ا( حي 
شارع  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
العيون   (5 رقم  طالب  أبي  بن  علي 

0000) العيون املغرب.
السيد محسود كردالس عنوانه)ا( 
العيون  املستقبل  حي   129 رقم 

0000) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء فاضل عنوانه)ا( حي 
شارع  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 
العيون   (5 رقم  طالب  أبي  بن  علي 

0000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
10 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2491.
400I

FIDHAJNSSI

VANTAGE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة محسد سسيحة اقامة 
جوهرة محسد سسيحة الطابق 
السادس الرقم 35 ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
VANTAGE CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة سسية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
الرقم 22 النخيل الدار البيضاء - 

20340 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(0569

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 VANTAGE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسسالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اقامة شهرزاد  اإلجتساعي زنقة سسية 
3 الطابق الخامس الرقم 22 النخيل 
الدار البيضاء - 20340 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصادية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سسية 
الدار  النخيل   22 الرقم  الخامس 
البيضاء  الدار   20340  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  بنشقرون  السعيد  السيد)ة( 
اقامة  الفونتين  )زنقة  عنوانه)ا( 
الدار  راسين  حي   2 شقة  الدالية 
البيضاء  الدار   20100 البيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
سسية  زنقة   : بالتصفية  املتعلقة 
الخامس  الطابق   3 شهرزاد  اقامة 

الرقم 22 النخيل الدار البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834938.
401I

STE AK MISSION SARL AU

ALAMI NOUR-SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب

ALAMI NOUR-SARL-AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 
بالطابق االر�سي قطعة 686 حي 

الرياض طريق صفرو فاس 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3505

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ALAMI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.NOUR-SARL-AU
التجزئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية  و األعسال  البناء  في  املقاولة 

والتجزئة والتجهيز.
شقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
حي   686 قطعة  االر�سي  بالطابق 
 30000 فاس  صفرو  طريق  الرياض 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : علمي  السعيد  السيد 
درهم   100.000 بقيسة  حصة 

للحصة.
 1000  : علمي  السعيد  السيد 

بقيسة 100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علمي  السعيد  السيد 
تغات   1 تغات  جبل  تجزئة   95 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الناصري  احسد  السيد 
تجزئة الشاوني رقم 12 شارع االسراء 

النرجس 30000 فاس املغرب
االشهب  بن  عائشة  السيدة 
 1 تغات  جبل  تجزئة   95 عنوانه)ا( 

تغات. 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4322.
402I

LE MONOPOLE

FRAYHI IMMO TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
FRAYHI IMMO TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 16 ، شارع 
الجيش امللكي ،زنقة جياللي العريبي 
، الطابق الثامن ، رقم 18 - 0)206 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5403(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. FRAYHI IMMO TRAV
مطور   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
- أعسال عقارية

- أعسال متنوعة.
عنوان املقر االجتساعي : 16 ، شارع 
الجيش امللكي ،زنقة جياللي العريبي ، 
 206(0  -  18 رقم   ، الثامن  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : لفريحي  املصطفى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : اللطيف وردي  السيد عبد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

لفريحي  املصطفى  السيد 
بومزيا   1  ،42 رقم  امللفا  عنوانه)ا( 

1)000 روما اطاليا.
وردي  اللطيف  عبد  السيد 
لعكاكشة  لحروش  دوار  عنوانه)ا( 

24223 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
لفريحي  املصطفى  السيد 
بومزيا   1  ،42 رقم  امللفا  عنوانه)ا( 

1)000 روما اطاليا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 821446.
403I

el abbassi et taouss

 STE LE COMPTOIR
AGRICOLE DE TRIFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتساعي للشركة

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE APP
 N 3 HAY EL HASSANI 1(8 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

 STE LE COMPTOIR AGRICOLE
DE TRIFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
املقاومة العروي شارع املقاومة 
العروي 62000 الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14849
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بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2019 نون ر   19 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
شارع  العروي  املقاومة  »شارع  من 
الناظور   62000 العروي  املقاومة 
املغرب« إلى »رقم 31 سوق بني وكيل 
وكيل  بني  سوق   31 رقم  العروي 

العروي 62000 الناظور املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4219.

404I

ESPERE CONSULTING

LN FRUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

LN FRUT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 261 بلوك 
س و فوق الكدية تيكوين - 80000 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52563
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LN  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.FRUT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد جسيع الخضر و الفواكه.
عنوان املقر االجتساعي : 261 بلوك 
 80000  - تيكوين  الكدية  فوق  و  س 

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين لعناية : 600 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 400  : قي�سي  الفتاح  عبد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعناية  ياسين  السيد 
بلفيور فيرونا 39014 فيرونا ايطاليا.

قي�سي  الفتاح  عبد  السيد 
سيدي  زنقة  التوامة  حي  عنوانه)ا( 

بيبي 200)8 بيوكرى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعناية  ياسين  السيد 

بلفيور فيرونا 39014 فيرونا ايطاليا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 118089.
405I

COFISCOM

 INGENIERIE CONSEIL ET
TECHNOLGIE MODERNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 INGENIERIE CONSEIL ET
 TECHNOLGIE MODERNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة 
رقم 13 عسارة الكعسو�سي تقاطع 

شارع محسد الخامس وزنقة الشاوي 
تورية حي الحسني - 63300 بركان 

املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8355

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الكعسو�سي  عسارة   13 رقم  »الشقة 
وزنقة  الخامس  محسد  شارع  تقاطع 
 63300  - الحسني  تورية حي  الشاوي 
شارع   80 »رقم  إلى  املغرب«  بركان 
سليسان  سيدي  الهناء  حي  الوحدة 

الشراعة - 63300 بركان املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  ب ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 465/2022.
406I

ste sabil elhouda conseil

technoplatre
إعالن متعدد القرارات

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
technoplatre »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 N° 221 :وعنوان مقرها االجتساعي

 RDC RIAD AL ISMAILIA AIT
 OUALLAL, MEKNES - 50050

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54(53

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  بوصسو  عبدالرحيم  السيد 
 P220435 رقم  الوطنية  للبطاقة 
السيد  الي  حصصه  من   50 فوت 
املختار عتو الحامل للبطاقة الوطنية 
عبدالرحيم  السيد   .P234640 رقم 
بوصسو الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
P220435 فوت 200 من حصصه الى 
للبطاقة  الحامل  عتو  محسد  السيد 
الوطنية رقم P20(035. السيد رشيد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بوصسو 
الى  250حصة  فوت   P212996 رقم 
للبطاقة  الحامل  عتو  محسد  السيد 

.P20(035 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عتو  السيد  تعيين  قرر  العام  الجسع 
محسد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
و  للشركة  P234640 كسسير شريك 
عتو  املختار  السيد  في  الثقة  تجديد 

ملدة غير محدودة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  بوصسو  رشيد  السيد  استقالة 

التسيير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( و   6 رقم  بند 
 (00 يسلك  السيد محسد عتو  مايلي: 
حصة و السيد املختار عتو يسلك 300 

حصة 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: الشركة تسير من طرف السيد 
و  محسد  عتو  السيد  و  املختار  عتو 
توقيع احدهسا يكفي لتسيير الشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3020.
40(I

COMPTAMEK

 ZAYANE TRADING 
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 ZAYANE TRADING COMPANY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

ابوعام شقة 11 شارع الجيش امللكي 
م ج - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5699(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
. ZAYANE TRADING COMPANY

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و التصدير

تاجر
 بيع مواد التجسيل.

اقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
ابوعام شقة 11 شارع الجيش امللكي 

م ج - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة خديجة حسيوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة حسيوي عنوانه)ا( 
اقامة ابوعام الشقة11 شارع الجيش 

امللكي م ج 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
حسيوي  خديجة  السيدة 
 11 الشقة  ابوعام  اقامة  عنوانه)ا( 
 50000 ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3030.
408I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

OPTIM AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

OPTIM AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي صوريا 2 

رقم 909 طريق حاج قدور مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33109
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يناير   30 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد OPTIM AGRI مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسسالها 
 909 رقم   2 اإلجتساعي صوريا  مقرها 
 50000  - مكناس  قدور  حاج  طريق 
نشاط   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

شركة غير مربح.
و حدد مقر التصفية ب صوريا 2 
رقم 909 طريق حاج قدور مكناس - 

50000 مكناس املغرب. 
و عين:

سرغيني  نجيب  محسد  السيد)ة( 
8 شارع  فيال  النصر  حي  عنوانه)ا(  و 
املغرب  مكناس   50000 مكناس   10

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 135.
409I

KASLIM

KASLIM
إعالن متعدد القرارات

KASLIM
 BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21

20500، CASABLNACA MAROC
KASLIM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: ) زنقة 
طرابلس - - الدار البيضاء املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 546655

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2020 دجن ر   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  عقارية 

محدودة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى   ( الشركة من حليفة  اسم  تغيير 

كسليم
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 
ملراعاة التعديالت املذكورة و التوافق 
املسؤولية  ذات  الشركة  أنظسة  مع 

املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة إلى كسليم
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  عقارية 

محدودة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم )2054.
410I

2A CONSEIL

BS2M EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

BS2M EQUIPEMENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املحسدية 
204 بلوك ب- الحسنية العالية - 

28830 املحسدية املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90(5
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تقرر إنشاء 
و   - التسسية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الطابق  املحسدية  بالعنوان  الكائن 
 350 رقم  الوحدة  تجزئة  األر�سي 
املغرب  املحسدية   28830  - العالية 
و املسير من طرف السيد)ة( متيسين 

عبد الوهاب .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1642.

411I

ACDEN

KERAGUM SA
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
KERAGUM SA »شركة املساهسة«
وعنوان مقرها االجتساعي: إقامة 

الفتح ، )21 شارع إبراهيم الروداني 
، الطابق األول رقم ثالثة - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.511853

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1.(00.000 بسقدار  املال  رأس  زيادة 
إلى  درهم   300.000 من  ليرتفع 
2.000.000 درهم مع مسارسة حقوق 
االكتتاب التفضيلية بإنشاء 000.)1 
 
ً
نقدا بالكامل  يتم دفعها  سهم جديد 

عند االكتتاب.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املادة 6 من النظام األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 
مايلي: 00

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83523.
412I

SAGASUD

SAN PIEXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

SAN PIEXE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مشروع 
 E - (0000 (58 مدينة الوفاق رقم

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4263(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SAN  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.PIEXE
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجسلة  السسك  تجارة  البحري 
والتقسيط نقل البضائع تجارة عامة 
تجاري  نشاط  كل  وتصدير  استيراد 

صناعي مالحي خدماتي.
مشروع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 E - (0000  (58 رقم  الوفاق  مدينة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اوشيخ  حسن  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوشيخ  حسن  السيد 
اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوشيخ  حسن  السيد 
اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2494.
413I

DARAA AUDIT

 ECOLE D›INFORMATIQUE
 ET TECHNIQUE

SUPERIEURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب

 ECOLE D›INFORMATIQUE ET
TECHNIQUE SUPERIEURE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 66 شارع 
11 يناير - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13301(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نزدار  محسد  )ة(  السيد  تفويت 
334 حصة اجتساعية من أصل 334 
القادر  )ة( عبد  السيد  لفائدة  حصة 

موحداني بتاريخ 28 يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 4))833.
414I

CABINET BADREDDINE

 PHARMACIE PRINCIPALE

CHRIFIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

CABINET BADREDDINE

9)2 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 PHARMACIE PRINCIPALE

CHRIFIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حدائق 

حي الشريفية طريق اسني 

عسارة4) املجسع السكني 8 محالت 

11و12الشريفية - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111649

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 21 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

اسني  طريق  الشريفية  حي  »حدائق 

محالت   8 السكني  املجسع  عسارة4) 

مراكش   40000  - 11و12الشريفية 

الشريفية  حي  »حدائق  إلى  املغرب« 

طريق اسني عسارة 86 املجسع السكني 

 40000  - الشريفية   45 رقم  محل   9

مراكش املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 41)138.

415I

CABINET BADREDDINE

WHITEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

9)2 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

WHITEX شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 52 دوار 

تاركة زداغية - 40000 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6495
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 غشت   03 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   WHITEX حل 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
تاركة  دوار   52 اإلجتساعي  مقرها 
املغرب  مراكش   40000  - زداغية 
من   33 و   32 للبندين  لطبقا  نتيجة 

القانون االسا�سي للشركة.
و عين:

و  اخوان  بشرى  السيد)ة( 
)ة(  كسصفي   *  *  * فرنسا  عنوانه)ا( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
52 دوار  2022 وفي  03 غشت  بتاريخ 
مراكش   40000  - زداغية  تاركة 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 42)138.
416I

CABINET BADREDDINE

SGPR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET BADREDDINE
9)2 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
SGPR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتساعي دوار 

سيدي منصور جساعة السويهلة - 
40000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113261

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   03 في  املؤرخ 
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نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي :

- التجارة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 38)138.

41(I

حجي و شركائه

مارس موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حجي و شركائه
28 شارع موالي يوسف ، 0)200، 

الدار البيضاء املغرب
مارس موروكو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 20 اقامة 
سون باغيير تجزئة توفيق الطابق 
التالث سيدي معروف - 20520 

الدار البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.103595

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يونيو   21 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد مارس موروكو مبلغ 
وعنوان  درهم   200.000 رأسسالها 
سون  اقامة   20 اإلجتساعي  مقرها 
التالث  الطابق  توفيق  تجزئة  باغيير 
الدار   20520  - معروف  سيدي 
إعادة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الهيكلة الداخلية.
غاندي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مول شارع غاندي عسارة 9 الطابق 4 

- 20380 الدار البيضاء املغرب . 
و عين:

الدخامة  بناني  محسد  السيد)ة( 
و  كاسكون  زنقة   13 عنوانه)ا(  و 
حي   1 وسام  اقامة   5 الطابق  بيرن 
البيضاء  الدار   20360 املستشفيات 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831803.
418I

التهامي السالمي

براج طخونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

30000، فاس املغرب
براج طخونس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار سفيرة 

عين قنصرة والد ميسون موالي 
يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(435
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يناير   10 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
براج طخونس مبلغ  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
عين  سفيرة  دوار  اإلجتساعي  مقرها 
يعقوب  موالي  ميسون  والد  قنصرة 
فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

: املنافسة وقلة السيولة املالية .
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ميسون  والد  قنصرة  عين  سفيرة 
فاس   30000  - فاس  يعقوب  موالي 

املغرب. 
و عين:

جناتي-ادري�سي  يوسف  السيد)ة( 
القرى  ام  تجزئة   1(4 عنوانه)ا(  و 
املغرب  فاس   30000 فاس  املرجة 

كسصفي )ة( للشركة.
الحدود  االقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 10 يناير 2022 

تحت رقم 593.
419I

التهامي السالمي

اميكا طخونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

30000، فاس املغرب
اميكا طخونس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 1355 

حي الوحدة بنسودة فاس - 30000 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(355

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  12 أكتوبر  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة اميكا 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  طخونس 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
فاس  بنسودة  الوحدة  حي   1355
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

املنافسة وغياب السيولة املالية.
و حدد مقر التصفية ب 1355 حي 
الوحدة بنسودة فاس - 30000 فاس 

املغرب. 
و عين:

و  الوردي  حكيم  السيد)ة( 
بن  الوحدة  حي   1355 عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   30000 فاس  سودة 

كسصفي )ة( للشركة.
و  الوردي  جواد  السيد)ة( 
بن  الوحدة  حي   1355 عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   30000 فاس  سودة 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 نون ر 2021 

تحت رقم 5080/2021.
420I

ACDEN

 AGRTICULTURAL
MATERIALS COMPANY SA

إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
 AGRTICULTURAL MATERIALS
COMPANY SA »شركة املساهسة«
وعنوان مقرها االجتساعي: )2 شارع 
الزرقطوني - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46359
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 31 في  العادي  العام  االجتساع  قرر 
عضوية  فترة  تجديد   2022 مايو 
 (6( ملدة ست  اإلدارة  أعضاء مجلس 
العام  الجسع  بانعقاد  ،تنتهي  سنوات 
الشركة  حسابات  على  للسصادقة 

للسنة املالية )202.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اليوم  نفس  في  اإلدارة  مجلس  عين 
كرئيس   ، مقدادي  خليل  السيد 
مقدادي  عسر  والسيد   ، عام  مدير 
نفس  مع  اإلدارة  لرئيس مجلس  نائبا 
صالحيات رئيس مجلس اإلدارة وعين 
مجلس اإلدارة السيد محسد ميلودي 
مجلس  حدد  و  مفوض  عام  كسدير 

اإلدارة تفويض الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: 00
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834134.
421I
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ACDEN

AMCOTEC SA
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

AMCOTEC SA »شركة املساهسة«

وعنوان مقرها االجتساعي: )2 شارع 

الزرقطوني - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.152(85

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ليشسل:  االجتساعي  الهدف  تسديد 

والتصدير  واالستيراد  والبيع  الشراء 

بشكل  والتجارة  والتسثيل  والتوزيع 

والخاليا  الشسسية  لأللواح  عام 

إلخ.   ... وملحقاتها  الكهروضوئية 

تصسيم وتركيب أنظسة إنتاج الطاقة 

الشسسية أو الكهروضوئية ؛ تصسيم 

باستخدام  الضخ  أنظسة  وتركيب 

أو  )الشسسية  املتجددة  الطاقة 

ودراسة  تصسيم  ؛  الكهروضوئية( 

والصرف  الري  شبكات  وتركيب 

الصحي وتصريف املياه الزراعية.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املادة 3 من النظام األسا�سي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مع  األسا�سي  النظام  نص  مالءمة 

تعديالت القانون )95-1

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: 00

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835236.

422I

ACDEN

MGTEK SARL
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

MGTEK SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 5 شارع 
الزرقطوني مساحة الزرقطوني 

الطابق األول Q.H - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(3391
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 *  : هم  و  جدد  شركاء  على  املوافقة 
 M TECH INVEST، SARL شركة 
درهم   10،000.00 مال  برأس   AU
 Residence Al في  الرئي�سي  ومقرها 
 Fath، 217، Brahim Roudani
 Extended، 1st Floor n ° 3،
السجل  في  ومسجلة   Casablanca
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
 GM-FIELD، شركة   *  .  330905
SARL AU برأسسال 100،000 درهم 
البيضاء  الدار  في  الرئي�سي  ومقرها   ،
الثالث  الطابق   ، لي رتي  شارع   ،  10
السجل  في  ومسجلة   ،  Appt 5  ،
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

394(99
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اإلقرار والتصديق على بيع الحصص 
السيد   *  : بين  تست  التي  اإلجتساعية 
 ، املحيل   ، الشرقاوي  رشيد  موالي 
 M TECH INVEST SARL AU وشركة
،املشترية ل 100 حصة. * السيد عبد 
GM- الكبير متوكل ، املحيل وشركة 

 100 املشترية ل   ،  FIELD SARL AU
حصة. * السيد عباس زكاري ، املحيل 
 M TECH INVEST SARL وشركة   ،
السيد   * 80 حصة.  ،املشترية ل   AU

GM- عباس زكاري ، املحيل ، وشركة

 20 ل  املشترية   ،  FIELD SARL AU

حصة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

عبد  السيد  استقالة  قبول  مايلي: 

السيد  وتأكيد  كسسير  متوكل  الكبير 

موالي رشيد الشرقاوي كسسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املواد 6 ، 13 ، 15 من النظام 

األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :00 رقم  بند 

مايلي: 00

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834128.

423I

COMPTE A JOUR

MAIZIPEXTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 51(3 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

MAIZIPEXTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املطار 

مجسوعة النهضة رقم 05 الطابق 
الثاني الناظور - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MAIZIPEXTA

غرض الشركة بإيجاز : بيع األجهزة 

االلكترونية.

عنوان املقر االجتساعي : حي املطار 

الطابق   05 رقم  النهضة  مجسوعة 
الناظور   62000  - الناظور  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املعيزي  اسامة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املعيزي  اسامة  السيد 
الناظور  الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املعيزي  اسامة  السيد 
الناظور  الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

62000 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 04 غشت 

2022 تحت رقم )396.

424I

SAFOMAR DU NORD

JALD›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4509

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

JALD›OR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزءة 
ابن خلدون رقم 5 زنقة 34 - )9000 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JALD’OR
غرض الشركة بإيجاز : الخياطة.

تجزءة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
ابن خلدون رقم 5 زنقة 34 - )9000 

طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الجلوني محسد : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 25  : علدالحسيد  الجلوني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة الجلوني علدالحسيد : 25 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محسد  الجلوني  السيد 
 34 زنقة   5 رقم  خلدون  ابن  تجزءة 

)9000 طنجة املغرب .
علدالحسيد  الجلوني  السيد 
 5 رقم  خلدون  ابن  تجزءة  عنوانه)ا( 

زنقة 34 )9000 طنجة املغرب .
علدالحسيد  الجلوني  السيدة 
 5 رقم  خلدون  ابن  تجزءة  عنوانه)ا( 

زنقة 34 )9000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  الجلوني  السيد 
 34 زنقة   5 رقم  خلدون  ابن  تجزءة 

)9000 طنجة املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256066.
425I

FIDLOUK

GEGOPAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
GEGOPAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 1 حي 

الليسون ب - 16150 مشرع 
بلقصيري املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 1).
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوشعيب  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   500 النظيفي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   500 أصل 
زهرة عيدودي بتاريخ 20 يونيو 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بسشرع  االبتدائية 

02 غشت 2022 تحت رقم 281.
426I

LE MONOPOLE

MITABUSS 24
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
MITABUSS 24 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 16 زنقة 
جياللي العريبي، الطابق الثامن رقم 
18 - 0)206 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

501111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MITABUSS 24

مطور   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

16 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 

رقم  الثامن  الطابق  العريبي،  جياللي 

18 - 0)206 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الوردي  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوردي  محسد  السيد 

حي السالم 2 رقم 01 زمامرة 24350 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوردي  محسد  السيد 

حي السالم 2 رقم 01 زمامرة 24350 

سيدي بنور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 6488)).

42(I

el abbassi et taouss

 STE LE COMPTOIR
AGRICOLE DE TRIFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE APP
 N 3 HAY EL HASSANI 1(8 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

 STE LE COMPTOIR AGRICOLE
DE TRIFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 31 
سوق بني وكيل العروي رقم 31 
سوق بني وكيل العروي 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14849

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2019 نون ر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العسري  فتحي  )ة(  السيد  تفويت 
 100 أصل  من  اجتساعية  حصة   50
حصة لفائدة السيد )ة( عبد الرحيم 

شيخي بتاريخ 19 نون ر 2019.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4219.
428I

FIDAY SARL

LE DESIGN ITALIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
FIDAY SARL

53 شارع محسد الخامس القصبة 
ابن احسد ، 26050، ابن احسد 

املغرب
LE DESIGN ITALIEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي الرقم 60 
تجزئة الحسنية لوالد - 26050 ابن 

احسد املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.603

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 08 غشت  في  املؤرخ 
 LE املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   DESIGN ITALIEN
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجتساعي الرقم 60 تجزئة الحسنية 
املغرب  احسد  ابن   26050  - لوالد 
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتساعي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب الرقم 60 
ابن   26050  - لوالد  الحسنية  تجزئة 

احسد املغرب. 
و عين:

و  عاريف  احسد  السيد)ة( 
السادس  محسد  شارع  عنوانه)ا( 
ابن   26050 لوالد  الحسنية  تجزئة 

احسد املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ن احسد بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 22/23.
429I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 ATELIER MAROCAIN
 DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
 ATELIER MAROCAIN DE LA

 MAINTENANCE INDUSTRIELLE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة عبد 
الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 6 

مكاتب اشرف فهس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(30(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 ATELIER MAROCAIN DE LA
 MAINTENANCE INDUSTRIELLE

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : خدمات في 

االصالح و صيانة االالت الصناعية .
عنوان املقر االجتساعي : زنقة عبد 
 6 الطابق   42 رقم  بنجلون  الكريم 
فاس   30000  - فهس  اشرف  مكاتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كجكال نور الدين : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نور  كجكال  السيد 
عنوانه)ا( 4)زنقة ميدلت حي النجاح 
فاس   30080 فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نور  كجكال  السيد 
عنوانه)ا( 4)زنقة ميدلت حي النجاح 
فاس   30080 فاس  ابراهيم  سيدي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5))2.
430I

OUTILAB

OUTILAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUTILAB
 RUE MOHAMED SMIHA ((

 8EME ETG ، 200006،
CASABLANCA MAROC

OUTILAB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي )) 
 MOHAMED SMIHA 8EME ETG

200006 - الدار البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.OUTILAB
-أدوات,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إمداد, معذات صناعة و الزراعة
توزيع,  التسثيل,  تسويق,  -تجارة, 

معذات صناعية.
 ((  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 MOHAMED SMIHA 8EME ETG -

200006 الدار البيظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ادريس املالكي : 800 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 COMPTOIR الشركة 
DUMONT : 200 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املالكي  ادريس  السيد 
السفلي  الطابق  مدريد  زنقة   22

البيظاء  الدار   20000  01 الشقة 
املغرب.

 COMPTOIR الشركة 
 RUE عنوانه)ا(   DUMONT
 DUMONT D’URVILLE N°102

20006 الدار البيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املالكي  ادريس  السيد 
السفلي  الطابق  مدريد  زنقة   22
البيظاء  الدار   20000  01 الشقة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم ))8345.
431I

الشتيوي ادريس

 Sté LA MATERNELLE
PARADIS VERT SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 Sté LA MATERNELLE PARADIS

VERT SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي طريق 

العرائش حي البساتين زنقة 15 رقم 
10 - 92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ف راير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 Sté LA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
 MATERNELLE PARADIS VERT

.SARL-AU
روضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أطفال خاصة.
طريق   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم   15 زنقة  البساتين  حي  العرائش 

10 - 92150 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : القرقري  محسد  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القرقري  محسد  السيد 
رقم   1 زنقة  ه  مجسوعة  النهضة  حي 

15 92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القرقري  ليلى  السيدة 
 15 رقم  املجاهد  زنقة  النهضة  حي 

92150 القصر الكبير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 226.
432I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNITRADE
إعالن متعدد القرارات

OMNITRADE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

رأسسالها .1.000.000,00 درهم.
 92 االجتساعي:  مقرها  وعنوان 
الحي  االول  الطابق  موريتانيا  تجزئة 
البيضاء  الدار   - برنو�سي  الصناعي 

املغرب.
التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

.128813
العام  الجسع  بسقت�سى   .I
يوليوز   13 في  املؤرخ  االستثنائي 

2022، تقرر ما يلي:
تعديل غرض الشركة كاالتي:

التوزيع،  التجارة،  االستيراد،   -
الشراء، اإلنتاج، التصنيع، التكييف، 
التعاقد  التطوير،  املعالجة، 
الخارجي، التحويل، اإلنتاج، التعبئة، 
التصدير، التسويق، البيع بالجسلة أو 
التجزئة لحسابها او لحساب املحالت 
لجسيع  واملتوسطة  الك رى  التجارية 
بجسيع  املتعلقة  والخدمات،  السلع 

قطاعات النشاط؛
بيع  شراء،  استيراد،  تصنيع،   -
بالجسلة او التجزئة، تصدير لحسابها 
األجهزة  لجسيع  الغير  لحساب  او 
التجسيل  ومستحضرات  الطبية 
الشخصية  النظافة  ومنتجات 
لألحكام  وفقا  الغذائية،  واملكسالت 
مراعاة  مع  بها  املعسول  القانونية 

تصاريح السلطات املختصة؛
الدورات  النصائح،  الدراسات،   -
لها  التي  الخدمات  التكوينية، وجسيع 
بأحد  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 

االغراض املذكورة أعاله؛
- التوزيع واللوجستيك والنقل؛

غير  أو  املباشرة  املشاركة   -
املباشرة بأي وسيلة للشركة في جسيع 
تكون  قد  التي  التجارية  العسليات 
املذكورة  االغراض  بأحد  مرتبطة 
املعامالت  جسيع  عام،  وبشكل  أعاله 
الصناعية،  أو  التجارية  أو  املالية 
املنقولة أو غير املنقولة التي لها عالقة 
بغرض الشركة املذكور أعاله أو التي 

يسكن أن تسهل تنفيذه وتطويره؛
تكون  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة   -
من  شكل  بأي  مهتسة  الشركة 
إنشاء  وال سيسا عن طريق  األشكال، 
عسليات  أو  مساهسات  أو  شركة 
أو  أو شراء سنذات  اشتراك  أو  دمج 
في  املشاركة  او  اجتساعية  حقوق 
األجنبية  أو  املغربية  الشركات  جسيع 
التي يتشابه غرضها املؤس�سي كلًيا أو 
جزئًيا للغرض املشار إليه أعاله أو من 
في تطوير نشاط  املحتسل أن يساهم 

الشركة؛
باملحكسة  القانوني  اإليداع  II.تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833414.
عن املستخلص والبيانات

433I

universal gestion

COMPLEXE BOUCHANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

) جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

COMPLEXE BOUCHANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعيإقامة 

صوفيا النخيل بلوك ف الطابق 1 
رقم 106 شارع عبد الكريم الخطابي 

مراكش

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118983

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 دجن ر 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

ف  بلوك  النخيل  صوفيا  إقامة 
الطابق 1 رقم 106 شارع عبد الكريم 

املسساة  امللكية  إلى  مراكش  الخطابي 

مقاطعة  بوشان  بيتات  دوار  ترس 

الرحامنة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 4)1340.

434I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

AL ARABI LILHANDASSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

AL ARABI LILHANDASSA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 30 شارع 
رحال املسكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ARABI LILHANDASSA
األنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية والهندسية.
عنوان املقر االجتساعي : 30 شارع 
 -  5 2 الشقة  رحال املسكيني الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد بنطيبي : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنطيبي  املجيد  عبد  السيد 
الرقم  الخير  مجسع  تجزئة  عنوانه)ا( 
سطات   26000 الثاني  الطابق   (28

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنطيبي  املجيد  عبد  السيد 
الرقم  الخير  مجسع  تجزئة  عنوانه)ا( 
سطات   26000 الثاني  الطابق   (28

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 88))2.

435I
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LA NORME SARL

LOMATRAB لوماتخاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

LA NORME SARL
 (RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

لوماتخاب LOMATRAB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

امال عسارة 04 الطابق األول الشقة 
رقم 06، الولفة - 20202 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19868(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2011 شتن ر   26 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف راير 2012 تحت رقم 60)492.
436I

WEJ CONSULTING

J.A.R GROUPE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WEJ CONSULTING
طنجة 90000 طنجة املغرب

J.A.R GROUPE BUSINESS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي إقامة 

الشاوية شارع يوسف بن تاشفين 
زنقة رشيد ر�سى الطابق 4 رقم 21 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 J.A.R  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. GROUPE BUSINESS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

تاشفين  بن  يوسف  شارع  الشاوية 

 21 رقم   4 الطابق  ر�سى  رشيد  زنقة 

طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الجليل  عبد  ابولوفاء  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  ابولوفاء  السيد 

اسيف  بوعسرية  10تجزئة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عبد  ابولوفاء  السيد 

اسيف  بوعسرية  10تجزئة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256299

43(I

LA NORME SARL

LOMATRAB لوماتخاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

LA NORME SARL
 (RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

لوماتخاب LOMATRAB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

امال عسارة 04 الطابق األول الشقة 
رقم 06، الولفة - 20202 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19868(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2013 أبريل   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»تجزئة امال عسارة 04 الطابق األول 
 20202  - الولفة   ،06 رقم  الشقة 
»تجزئة  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
األول،  الطابق   361 الرقم  الحديوي 
الدار   20280  - معروف  سيدي 

البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2013 تحت رقم 524163.
438I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 Service des Projets des
 Eaux et Forets a la Region

 de Laayoune Sakia Al
Hamra SPEF RLSH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
شارع ام السعد رقم 31 شقة 3 ، 

0000)، العيون املغرب
 Service des Projets des Eaux et
 Forets a la Region de Laayoune

 Sakia Al Hamra SPEF RLSH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي القدس 

تجزئة )0) شارع الشريف امزيان 
رقم 66 - 0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 Service des Projets des Eaux et
 Forets a la Region de Laayoune

.Sakia Al Hamra SPEF RLSH
الحراجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألنشطة الغابوية االخرى.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الشريف  شارع   (0( تجزئة  القدس 
العيون   (0000  -  66 رقم  امزيان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : زرقوني  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 100000  : زرقوني  محسد  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زرقوني  محسد  السيد 
ايت  حي   48 الرقم   2113 الزنقة 
داوود الدشيرة انزكان 86350 انزكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  زرقوني  محسد  السيد 
ايت  حي   48 الرقم   2113 الزنقة 
داوود الدشيرة انزكان 86350 انزكان 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2595/2022.
439I

DARAA AUDIT

 ECOLE D›NFORMATIQUE
 ET TECHNIQUE

SUPERIEURE
إعالن متعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب

 ECOLE D›NFORMATIQUE ET
 TECHNIQUE SUPERIEURE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 66 شارع 
11 يناير - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13301(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد عصام فرادي كسسير  إضافة 

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
التالية  األشخاص  تعيين  يتم  مايلي: 
ملدة  الشركة  إدارة  في  أسساؤهم 
القادر  عبد  السيد   • محدودة:  غير 
مواليد  من   ، مغربي   ، موحداني 
مفتاح  تجزئة  عنوانه   17/08/1984
الدار   13 6 شقة  رقم  عسارة  السعد 
البيضاء حامل للبطاقة الوطنية رقم 
 ، فرادي  عصام  السيد   •  .I520249
 11/02/1979 مواليد  من   ، مغربي 
الهناء  حي   38 رقم   22 زنقة  عنوانه 

للبطاقة  حامل  البيضاء  الدار 
BK1(4846 الوطنية رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 4))833.

440I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 Fondation de Gestion des
Aires Protégées FGAP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
شارع ام السعد رقم 31 شقة 3 ، 

0000)، العيون املغرب
 Fondation de Gestion des Aires

Protégées FGAP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مشروع 

مدينة الوفاق رقم 01 س - 0000) 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 Fondation de Gestion des Aires

.Protégées FGAP
تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإدارة املحسيات الطبيعية والحدائق 

النباتية والحيوانية.
مشروع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 (0000  - 01 س  رقم  الوفاق  مدينة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زرقوني  محسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100000  : زرقوني  محسد  السيد 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زرقوني  محسد  السيد 
ايت  حي   48 الرقم   2113 الزنقة 
داوود الدشيرة انزكان 86350 انزكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زرقوني  محسد  السيد 
ايت  حي   48 الرقم   2113 الزنقة 
داوود الدشيرة انزكان 86350 انزكان 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2594/2022.
441I

EXPERFIN

 BERRECHID HEART
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
20220، الدار البيظاء املغرب

 BERRECHID HEART CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 01 شارع 
محسد السادس، الطابق3 رقم 6 - 

26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1696(

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BERRECHID HEART CENTER
عيادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
القلب  أمراض  القلب،  أمراض 

التداخلية.
عنوان املقر االجتساعي : 01 شارع 
 -  6 رقم  الطابق3  السادس،  محسد 

26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : النقبي  جسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  النقبي  جسال  السيد 
310 شارع واد الدهب، جسيلة )0 س 

د 20440 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النقبي  جسال  السيد 
310 شارع واد الدهب، جسيلة )0 س 

د 20440 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 823.
442I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة )3 الرقم )1 حي الهناء ، 
20210، الدار البيضاء املغرب
EM TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
االول من العسارة سيكسة لكولين 

مجسع سكني االفاق سيدي معروف 
- 20210 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29(541
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   03 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »4.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834888.
443I

bemultico بيسولتيكو

MAZO PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيسولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

MAZO PROJET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 
816 الطابق االول تدزئة املنتزه 03 
بوفكران - 50300 بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MAZO : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.PROJET

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة او البناء

التفاوض
البستنة.

رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 03 املنتزه  تدزئة  االول  الطابق   816

بوفكران - 50300 بوفكران املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زهير عبد النبي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : حسن  معطوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  النبي  عبد  زهير  السيد 
بوفكران   146 رقم  امللوكي  تجزئة 

مكناس 50300 بوفكران املغرب.
عنوانه)ا(  حسن  معطوي  السيد 
بوفكران   81( رقم   03 املنتزه  تدزئة 

مكناس 50300 بوفكران املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النبي  عبد  زهير  السيد 
بوفكران   146 رقم  امللوكي  تجزئة 

مكناس 50300 بوفكران املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3044.
444I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

FRUITIUM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
FRUITIUM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 4 
الطابق االول دار الرايس شارع 

29 ف راير تال رجت اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.FRUITIUM SARL
: • استيراد  غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير الفواكه والخضروات.
البقوليات  وتصدير  استيراد   •

والتوابل.
• استيراد وتصدير علف املاشية.

• استيراد وتصدير األبقار ولحوم 
األبقار.

• استيراد وتصدير األسساك.
• استيراد وتصدير جسيع املنتجات 

والخدمات.
• مقاولة في األشغال العامة.

 4 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 29 شارع  الرايس  دار  االول  الطابق 
 80000  - اكادير  تال رجت  ف راير 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كوشا السعيد : 340 بقيسة 

100 درهم.
السيد عسري املهدي : 330 بقيسة 

100 درهم.
بقيسة   330  : عسر  كوشا  السيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السعيد  كوشا  السيد 
رقم 93) فونتي العليا بنسركاو أكادير 

80000 أكادير املغرب.
عنوانه)ا(  املهدي  عسري  السيد 
الحياة  عين  تجزئة   251 رقم 
الصخيرات   12050 الصخيرات 

املغرب.

رقم  عنوانه)ا(  عسر  كوشا  السيد 
113 اقامة النرجس امسرنات أكادير 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السعيد  كوشا  السيد 
رقم 93) فونتي العليا بنسركاو أكادير 

80000 أكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم )15)11.

445I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

SoReal
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
SoReal شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي )2 شارع 
األمير موالي عبد هللا الطابق 4 

املكتب ) املدينة الجديدة مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SoReal
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تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التظاهرات.

عنوان املقر االجتساعي : )2 شارع 
األمير موالي عبد هللا الطابق 4 املكتب 
 50000 ) املدينة الجديدة مكناس - 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كوة  الدين  السيد صالح 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح الدين كوة عنوانه)ا( 
كوستينيوك  ألكساندرا  زنقة   8 رقم 
 92600 سين  سير  أسنيار   92600

أسنيار-سير-سين فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين كوة عنوانه)ا( 
كوستينيوك  ألكساندرا  زنقة   8 رقم 
 92600 سين  سير  أسنيار   92600

أسنيار-سير-سين فرنسا 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3048.
446I

FLASH ECONOMIE

CUBOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CUBOS
 شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجتساعي: 415 طريق 

الجديدة الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551(25
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة
 CUBOS تسسية الشركة

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات االستقصائية والبحوث

 415  : االجتساعي  املقر  عنوان 
طريق الجديدة الدار البيضاء 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة 

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي 

Cubos Gmbh الشركة
999 حصة 

 ES-Tec GmbH الشركة
1 حصة 

1000 املجسوع
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة
WILLE MARC السيد 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83226

44(I

CABINET HAMDI

 PROPERTIES 
MANAGEMENT MAGHREB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

 PROPERTIES MANAGEMENT 
MAGHREB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية شارع 
األمير موالي عبد هللا وشارع النخلة ، 
مبنى 1 ، الطابق 4 ، شقة رقم ) - 0 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 PROPERTIES MANAGEMENT

.MAGHREB

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارية  واملحالت  املحالت  واجهات 

والشقق.

زاوية   : االجتساعي  املقر  عنوان 

وشارع  هللا  عبد  موالي  األمير  شارع 

، شقة   4 الطابق   ،  1 مبنى   ، النخلة 

رقم ) - 0 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : يسبول  أحسد  سيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 BUSINSS REALITIES الشركة 

 100 بقيسة  حصة   GROUP : 500

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يسبول  أحسد  سيد  السيد 

عنوانه)ا( وهران 0 وهران الجزائر.

 BUSINSS REALITIES الشركة 

مرس  شارع   26 عنوانه)ا(   GROUP

 0  3 شقة   ، األول  الطابق   ، سلطان 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

يسبول  أحسد  سيد  السيد 

عنوانه)ا( وهران 0 وهران الجزائر

عنوانه)ا(  العسري  جواد  السيد 

بيتش  إقامة  اسساعيل،  شارع موالي 

باالس ، مبنى ب ، شقة ) 0 املحسدية 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835182.

448I

ملركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE » VERTWALL ÉTUDE
»SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STE » VERTWALL ÉTUDE »SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 

تزنتوت ايت زينب امرزكان - 45103 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
120(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE »  : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

. VERTWALL ÉTUDE »SARL
غرض الشركة بإيجاز : * مهندس 
استشاري في هندسة الطاقة ،البيئة 

والطرائق
* شركة الهندسة املدنية.

دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 45103  - امرزكان  ايت زينب  تزنتوت 

ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بوفكري  الدين  نور  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : بوفكري  مليكة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16602

بوفكري  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( اقامة الهناء حي الزهور رقم 

2 الدشيرة 86360 انزكان املغرب.
السيدة مليكة بوفكري عنوانه)ا( 
 45000  15 رقم  تصومعت  حي 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوفكري  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( اقامة الهناء حي الزهور رقم 

2 الدشيرة 86360 انزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 23 غشت 

2022 تحت رقم 331.
449I

FLASH ECONOMIE

 ENGINEERING SYSTEM
AND TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ENGINEERING SYSTEM AND
TECHNOLOGIES

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 415 طريق 

الجديدة - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551(2(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة
تسسية الشركة

 ENGINEERING SYSTEM AND
TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإيجاز : السيارات 
لصيانة  مؤسسة  )استغالل 

السيارات(
 415  : االجتساعي  املقر  عنوان 

طريق الجديدة - الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 الشركة:  :مبلغ رأسسال 

درهم، مقسم كالتالي

ES-Tec GmbH الشركة

 990 حصة

 Cubos Gmbh الشركة

10 حصة

املجسوع 1000 حصة

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة

WILLE MARC السيد 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 832268

450I

aice compta

IAS GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

IAS GLOBAL SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي بوركون 

زنقة ركراكة إقامة الكورنيش الشقة 

1 العسارة 2 - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39324(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتساعية  حصة   100.000 كاوكاو 

لفائدة  حصة   100.000 أصل  من 

السيد )ة( عبد القادر انوار بتاريخ 04 

غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835150.

451I

FNMCOMPTA

CASTEL LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 0(

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CASTEL LOGISTICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

موالي إسساعيل 14 إقامة موالي 
إسساعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CASTEL LOGISTICS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ووسيط  للبضائع,  والدولي  الوطني 

النقل الوطني والدولي للبضائع .
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة   14 إسساعيل  موالي 
إسساعيل الطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدخي�سي  فهد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : الدخي�سي  فهد  السيد 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدخي�سي  فهد  السيد 
 -  122 رقم  انفا  شارع  فلوري  فال 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدخي�سي  فهد  السيد 
 -  122 رقم  انفا  شارع  فلوري  فال 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8854.

452I

Valoris Partners

Rhubique Talents
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
Rhubique Talents شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 59، شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Rhubique Talents
-توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الخارج لخدمات إدارية و خدمات 

الدعم 
)األفشورينغ(  الخدمات  تقديم   -

للشركات املحلية و األجنبية؛
تصدير  و  املواهب  توظيف   -

الخدمات ذات الصلة
املتعلقة  والسلع  املواد  استيراد   -

بالغرض اإلجتساعي للشركة
املعامالت  جسيع   ، أعم  -وبشكل 
التي  واملالية  والصناعية  التجارية 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
، بغرض  أو جزئًيا  كلًيا   ، غير مباشر 
الشركة، وكذلك أي مشاركة في رأس 
أو  شركات  أي  في  وسيلة  بأي  املال 
مؤسسات يتم إنشاؤها ، ولها أنشطة 

مساثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتساعي : 59، شارع 
 18 الطابق السادس رقم  الزرقطوني 

- 20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TALENTS RHUBIQUE الشركة 
 rue d’Alexandrie (4 )عنوانه)ا INC
 Laval Québec H(K0B3 Canada

.H(K0B3 Laval Canada
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Mannetta Angelo السيد 
 rue d’Alexandrie  (4 عنوانه)ا( 
 Laval Québec H(K0B3 Canada

H(K0B3 Laval Canada
 Arsenault Louis السيد 
 rue d’Alexandrie  (4 عنوانه)ا( 
 Laval Québec H(K0B3 Canada

H(K0B3 Laval Canada
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835100.
453I

CAC CONSEIL SARL

IBTISSAM SOUSS MASSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAC CONSEIL SARL

 1ER ETAGE N19 BLOC G5

 AVENUE HASSAN 1ER CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80060،

AGADIR MAROC

 IBTISSAM SOUSS MASSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 

تسنولت ماسة شتوكة ايت باها - 

452)8 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2248(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 15 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 IBTISSAM SOUSS الشريك الوحيد

 100.000 رأسسالها  مبلغ   MASSA

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 

باها  ايت  شتوكة  ماسة  تسنولت 

 : ل  نتيجة  املغرب  أكادير   8(452  -

انعدام املبيعات.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - باها  ايت  شتوكة  ماسة  تسنولت 

452)8 أكادير املغرب. 

و عين:

و  اقريضن  مبارك  السيد)ة( 

ماسة  تسنولت  دوار  عنوانه)ا( 

أكادير   8(452 باها  ايت  شتوكة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1591.

454I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة ايدي جوبس ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة ايدي جوبس ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

السفياني حي االغراس الطابق االول 
-مرتيل عسالة املضيق الفنيدق 

عسالة املضيق -الفنيدق 93000 
مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجن ر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 
الشريك  ذات  ش.م.م  جوبس  ايدي 

الوحيد.
التدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنهي, استشارات التوظيف, التدريب, 
الحرف  جسيع  و  اإلدارية  األنشطة 

املرتبطة بها 
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق االول  السفياني حي االغراس 
الفنيدق  املضيق  عسالة  -مرتيل 
 93000 -الفنيدق  املضيق  عسالة 

مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد -عساد زياني : 1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد -عساد زياني : 1000 بقيسة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زياني  -عساد  السيد 
شارع   88 رقم  املنطلق  تجزئة 
 93000 مرتيل   41 رقم  تانسيفت 

مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
مسير   ( زياني  -عساد  السيدة 
شريك( عنوانه)ا( تجزئة املنطلق رقم 
مرتيل   41 رقم  تانسيفت  شارع   88

93000 مرتيل املغرب
)مسيرة  امزابيري  -يسرى  السيدة 
غير شريكة( عنوانه)ا( ساحة الجيش 

امللكي -ارفود 52000 ارفود املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )228.
455I

CABINET FICOR

CHELA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

CHELA PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )14 شارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 
رقم 22 - 20200 االدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

552019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 CHELA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.PROMO

غرض الشركة بإيجاز : * اإلنعاش 

جانب  إلى  أشكاله  بسختلف  العقاري 

أشغال التجهيز و تهييئ األرا�سي املعدة 

للبناء 

أشغال البناء و األشغال العسومية 

املختلفة.

و  األرا�سي  كراء  بيع،  شراء، 

البنايات .

توزيع،  و  تسثيل  شراء،  بيع، 

استيراد و تصدير السلع و اآلليات و 
مواد أخرى

األخرى  األنشطة  جانب  إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر،

 14(  : االجتساعي  املقر  .عنوان 

الطابق  آفة  اقامة  املقاومة  شارع 

االدار   20200  -  22 رقم  التاني 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لنوار  الشرقاوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشرقاوي لنوار عنوانه)ا( 
5 زنقة البوص 20200 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرقاوي لنوار عنوانه)ا( 
5 زنقة البوص 20200 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833816.

456I

EG CONSULTING

COM & TALK AGENCY
إعالن متعدد القرارات

EG CONSULTING
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، 20050، الدار البيضاء املغرب
COM & TALK AGENCY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 88 زنقة 

الزورقي حي السالم السيال - 20210 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.553049
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتساعي للشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسسال الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

التعديالت القانونية.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 88  : يقع املقر االجتساعي للشركة ب 
زنقة الزورقي حي السالم السيال الدار 

البيضاء.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 -  : للشركاء  النقدية  املساهسات 
 37.500،00 السقاط  دنيا  السيدة 
برام  جهان  السيدة  درهم، 
محسد  السيد  و  درهم   37.500،00

بلفاس 25.000،00 درهم. 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
يبلغ رأس مال الشركة 100.000،00 
1000 سهم بقيسة  درهم مقسسة إلى 
مائة درهم للسهم، مكتتبة و مدفوعة 
التالي  الشكل  على  وموزعة  بالكامل 
سهم،   3(5 السقاط  دنيا  السيدة   :
و  سهم   3(5 برام  جهان  السيدة 

السيد محسد بلفاس 250 سهم. 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835042.

45(I

AMJ MANAGEMENT

COSHTBA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
COSHTBA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع عسر 
ابن العاص الطابق 3 رقم 26 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COSHTBA SARL AU
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجتساعي : شارع عسر 
ابن العاص الطابق 3 رقم 26 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ابوريك  الحسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابوريك  الحسن  السيد 

اجزناية 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابوريك  الحسن  السيد 

اجزناية 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256681.
458I

CAF MANAGEMENT

FBR CABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة )3 الرقم )1 حي الهناء ، 
20210، الدار البيضاء املغرب

 FBR CABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي املنطقة 
الصناعية CFCIM أوالد صالح الرقم 

31-30 - 20210 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110019
العام  الجسع  بسقت�سى 
يوليوز   25 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2022
درهم«   3.800.000« قدره  بسبلغ 
إلى  درهم«   9.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   12.800.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834889.
459I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

YARA TRAVEL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحسان 
الشقة 1 ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
YARA TRAVEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: حي الراحة 
2)، زنقة الخزامى أمباس ريزيداس، 

الطابق السفلي - 20200 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: .

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 02 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد  الوحيد،  الشريك  قرر  مايلي: 
رانيا  السيدة  تعيين  السكري،  سامر 
للشركة  جديدة  كسسيرة  الحسوي 
حق  إعطائها  مع  محدودة،  غير  ملدة 

اإلمضاء املنفرد.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
مايلي: بصرف النظر عن أحكام املادة 
األشخاص  تعيين  يتم   ، أعاله   15
التالية أسساؤهم كسسيرين مشتركين 
الحسوي.  رانيا  لفوالسيدة  للشركة 
أنهم  املشتركون،  املسيرون  يصرح 
أنه  موضحين  التعيين،  هذا  يقبلون 
ال يوجد أي تعارض من جانبهم يسكن 
تحديد  سيتم  التعيين.  هذا  يسنع  أن 
ستكون  الحقة.  وثيقة  في  أجرهم 
الشركة ملزمة قانوًنا بجسيع األعسال 

املتعلقة بها من خالل التوقيع املنفرد 
للسيد سامر السكري أو السيدة رانيا 

الحسوي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835221.
460I

ديوان الخدمات

ECO-SILVER CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان الخدمات
شارع محسد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

ECO-SILVER CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الزنقة 10 
العسارة 46 رقم 04 قيسارية املهدي 
الحي الجديد - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29203

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( جسال القرطبي 
500 حصة اجتساعية من أصل 500 
الغني  عبد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ورديغي بتاريخ 08 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 408.
461I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 J’AIME MOBILYI SARL A
Associé Unique

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 J’AIME MOBILYI SARL A Associé

.Unique

وكالة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

امللكية  سنديك  وإدارة  إنشاء   •

املشتركة.

انواعه  بجسيع  العقاري  التهيء   •

والبيع  واالبدال  الشراء  طريق  عن 

والتجزيء للشقق بجسيع انواعها. 

• التجارة اإللكترونية 
 4 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 29 شارع  الرايس  دار  االول  الطابق 

 80000  - اكادير  تال رجت  ف راير 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد دويري كريم : 1000 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كريم  دويري  السيد 

 1 الطابق   5 رقم  عسارة   56 الشقة 

اكادير   2 الحسن  شارع  االمل  مجسع 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كريم  دويري  السيد 

 1 الطابق   5 رقم  عسارة   56 الشقة 

اكادير   2 الحسن  شارع  االمل  مجسع 

80000 اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 158)11.

462I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»S.O.T.S EQUIPEMENT«
إعالن متعدد القرارات

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 09 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  تفويت  على  املصادقة   1-
الرداد حبوب جسيع حصصه )1000 
حصة( لفائدة السيد ياسين سفاري. 
-2 تعيين السيد ياسين سفار كسسير 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة بعد 

استقالة السيد الرداد حبوب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 14-)-6: الذي ينص على 
الشركاء  حصص  البندان:  مايلي: 

ومسير الشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835263.

463I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»MARZOUK TRANSPORT«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.»MARZOUK TRANSPORT«
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا..
زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الرابع،  الطابق   ،45 عسارة  األطلس، 
الرقم 16، املعاريف، الدار البيضاء - 

0)203 الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مرزوق  هشام  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرزوق  هشام  السيد 
الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرزوق  هشام  السيد 
الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835262.
464I

ADYA CONSULTING

BAB CANADA SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 BAB  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CANADA SOLUTIONS
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسيير.
12 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
سارية بن زونيم حي النخيل - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 26 عنوانه)ا(  لعبو  خالد  السيد 
الفال   H(L2C5 طراس  دي  شارع 

كندا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعبو  خديجة  السيدة 
اقامة الصفا زنقة 26 عسارة ب 154 
شقة 50 س م 20402 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832498.
465I

bemultico بيسولتيكو

CMG AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 دجن ر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CMG  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.
في  كراج   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الجسيل  املنظر  ميسوزا  زنقة   8 رقم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الوحودي  الشبيهي  محسد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوحودي  الشبيهي  محسد  السيد 
16 شارع  عنوانه)ا( اقامة عسر شقة 

مكناس  ج  م  هللا  عبد  موالي  االمير 
50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

الوحودي  الشبيهي  محسد  السيد 
16 شارع  عنوانه)ا( اقامة عسر شقة 
مكناس  ج  م  هللا  عبد  موالي  االمير 

50000 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن ر   24 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 5605.
466I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

HD اشدي اند �سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : اشدي 

. HD اند �سي
 (-1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 (2  - البضائع  مختلف  لبيع  محل 
اإلستيراد   )  3  - عامة  بصفة  تاجر 

والتصدير..
: مساكنة  املقر االجتساعي  عنوان 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 
الثاني  بالطابق  بالشقة  الكائن   «
شارع   450-5 رقم  البحيرة  تجزئة 
الصويرة   44000  - الصويرة  العقبة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : هينيا  حاج  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
دياكيتي  محسد  سيدي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حاج هينيا عنوانه)ا( دوار 

الصويرة  كاوكي  سيدي  افولوس 

44000 الصويرة املغرب.

دياكيتي  محسد  سيدي  السيد 

باماكو   0005 مالي  باماكو  عنوانه)ا( 

مالي.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاج هينيا عنوانه)ا( دوار 

الصويرة  كاوكي  سيدي  افولوس 

44000 الصويرة املغرب

دياكيتي  محسد  سيدي  السيد 

باملكو   0005 مالي  باماكو  عنوانه)ا( 

مالي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 23 غشت 

2022 تحت رقم 310.

46(I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE SUMMIT REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SUMMIT REAL ESTATE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتساعي : 16 شارع 

اعريبي  الجياللي  شارع  امللكي  الجيش 

الطابق الثامن رقم 18 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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محسن  احسد  البقمي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   500  : ج 

للحصة.
السيد حسن محسد شريف : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 : ج  محسن  احسد  البقمي  السيد 

500 بقيسة 50.000 درهم.
السيد حسن محسد شريف : 500 

بقيسة 50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محسن  احسد  البقمي  السيد 
جدة   22230 جدة  عنوانه)ا(  ج 

السعودية.
شريف  محسد  حسن  السيد 
جدة   22230 جدة  عنوانه)ا( 

السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
شريف  محسد  حسن  السيد 
جدة   22230 جدة  عنوانه)ا( 

السعودية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 5)264.
468I

AGENCE ALJARROUDI

 Société logistics naji SARL
au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 Société : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. logistics naji SARL au
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدولي  املحلي 

الغير

املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   -
بذويهم نيابة عن أطراف ثالثة

- استيراد وتصدير.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   08 رقم   02 زنقة  الكندي 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد فتحي ناجي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
بقيسة   1000  : ناجي  فتحي  السيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  ناجي  فتحي  السيد 
 23 ال رج رقم  الشيخ مجسوعة  لعري 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  ناجي  فتحي  السيد 
 23 ال رج رقم  الشيخ مجسوعة  لعري 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4210.

469I

AGC CONSULTING

كراپ ترونزسيون كاليتي 
 GRAPPE سيكيريتي

 TRANSITION QUALITE
SECURITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
سيكيريتي  كاليتي  ترونزسيون  كراپ 
 GRAPPE TRANSITION QUALITE

.SECURITE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية;
موقع  من  الفرق  انتقالية  إدارة 
اإلنتاج  مجاالت  في  أكثر  أو  واحد 
ال  والسالمة،  والجودة  والنظافة 

سيسا في الصناعة الغذائية;.
 ،  19(  : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق  املقاومة  شارع  نجاح  عسارة 
البيضاء  الدار   20000  - السادس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
جيل  جاي   ، إيف  جان  السيد 
كراپ : 100 حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جيل  جاي   ، إيف  جان  السيد 
اللويت  ساحة   2 عنوانه)ا(  كراپ 

91410 دوردان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
جيل  جاي   ، إيف  جان  السيد 
اللويت  ساحة   2 عنوانه)ا(  كراپ 

91410 دوردان فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم.
4(0I

EXACO

 CABINET
 ORTHOPHONISTE

BENHIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 CABINET ORTHOPHONISTE

. BENHIDA
الترويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الذين  األشخاص  لذى  النطق  لعالج 
أو  اللغة  اضطرابات  من  يعانون 

النطق أو الصوت..
إقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
النصر عسارة 1 الشقة 3، حي املطار - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : سناء  بنحيدة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سناء  بنحيدة  السيدة 
1 حي كوتيي  1 شقة  3 ساحة بلير ط 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سناء  بنحيدة  السيدة 
1 حي كوتيي  1 شقة  3 ساحة بلير ط 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 832248.
4(1I

التهامي السالمي

يودس دفونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   0( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ  دفونس  يودس 
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مقرها  وعنوان  درهم   100.000
امان  تجزئة   (5 رقم  اإلجتساعي 
30000 فاس املغرب  بنسودة فاس - 
و  املالية  السيولة  غياب   : ل  نتيجة 

املنافسة.
 (5 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
 30000  - فاس  بنسودة  امان  تجزئة 

فاس املغرب. 
و عين:

جايجا  يوسف  بن  السيد)ة( 
حي   10 رقم   95 زنقة  عنوانه)ا(  و 
املغرب  فاس   30000 خنيفرة  الفتح 

كسصفي )ة( للشركة.
و  القلعي  ادريس  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 9 زنقة جبل عوام النرجس 
د فاس 30000 فاس املغرب كسصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   04 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 2872/022.
4(2I

aice compta

BEST DISTRIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BEST DISTRIB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 زنقة 
شراردة درب لوبيال بوركون - 20220 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.394301

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
50.000 حصة اجتساعية من  كاوكاو 
السيد  لفائدة  حصة   50.000 أصل 
)ة( عبد القادر انوار بتاريخ 04 غشت 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835148.
4(3I

ملياء الحيرش

SOCIETE FADILOV TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عسار ، 24350، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE FADILOV TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 
بالطابق السفلي رقم 31 تجزئة 
الغزالن سيدي بنور سيدي بنور 

24350 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FADILOV TRADE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجزئة   31 رقم  السفلي  بالطابق 
بنور  سيدي  بنور  سيدي  الغزالن 

24350 سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسسال  مبلغ 
10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جواد  الفاضل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جواد  الفاضل  السيد 
 24350 بوحسام  العطاطرة  مركز 

سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جواد  الفاضل  السيد 
 24350 بوحسام  العطاطرة  مركز 

سيدي بنور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 351.

4(4I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 CHAMBRES FROIDES
TOLGA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CHAMBRES FROIDES TOLGA
معذات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
.التكييف  الت ريد  .غرف  الت ريد 

والتهوية..
عنوان املقر االجتساعي : 29 شارع 
 26 رقم   3 الطابق  العاص  ابن  عسر 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوعكاز  محسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعكاز  محسد  السيد 
 4 عسارة  الدالية  اقامة  الداليا  زنقة 
طابق 1 شقة 4 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعكاز  محسد  السيد 
 4 عسارة  الدالية  اقامة  الداليا  زنقة 

طابق 1 شقة 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8858.

4(5I

MAJESTIC PROJETS

 ATLAS CONSTRUCTION
BATIMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ATLAS : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. CONSTRUCTION BATIMENTS
منعش   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، أعسال مختلفة.
شارع   :  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 8 رقم  العسارة  عبدهللا،  بن  عالل 
 - الحاجب  مكرر.   1 األول،  الطابق 

51000 الحاجب املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسد  الديب  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  الديب  السيد 
عين  بطيط  جساعة  الثلث  ايت  دوار 

تاوجذات 51000 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  الديب  السيد 
عين  بطيط  جساعة  الثلث  ايت  دوار 

تاوجذات 51000 الحاجب املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 5)29.
4(6I

INSTORE & MORE

INSTORE & MORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 ماي   09 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 INSTORE الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   & MORE
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز 
رياض 61 تقاطع لال ياقوت ومصطفى 
2 - 20000 الدار  69 الطابق  املعاني 
تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة قبل االوان وديا .
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رياض 61 تقاطع لال ياقوت ومصطفى 
2 - 20000 الدار  69 الطابق  املعاني 

البيضاء املغرب . 
و عين:

العلمي  سلوى  السيد)ة( 
 1 وعنوانه)ا( إقامة بالم بيتش بلوك 
بوزنيقة   130(2 املنصورية   5 الرقم 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831168.

4((I

bemultico بيسولتيكو

 PATISSERIE حلويات صديقي

SADIKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 05 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 PATISSERIE صديقي  حلويات 

 100.000 رأسسالها  مبلغ   SADIKI

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 

عبد  موالي  شارع   09 الرقم  في   04

مكناس  مكناس  ابراهيم  عسارة  االه 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

عدم تحقيق هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب محل 04 

االه  عبد  موالي  شارع   09 الرقم  في 

 - مكناس  مكناس  ابراهيم  عسارة 

50000 مكناس املغرب. 

و عين:

و  صديقي  خالد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( رقم 640 مرجان 3 مكناس 

)ة(  املغرب كسصفي  50000 مكناس 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

محل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

04 في الرقم 09 شارع موالي عبد االه 

عسارة ابراهيم مكناس مكناس 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 694.

4(8I

محسد بنان

AUTO ECOLE FAHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الزعيم  مراد  )ة(  السيد  تفويت 
300 حصة اجتساعية من أصل 300 
حصة لفائدة السيد )ة( عبد الكريم 

لعناني بتاريخ 05 غشت 2022.
تفويت السيد )ة( عبد العزيز فهيم 
 300 أصل  من  اجتساعية  حصة   30
حصة لفائدة السيد )ة( عبد الكريم 

لعناني بتاريخ 05 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  االبتدائية بسطات 

2022 تحت رقم 1220/22.
4(9I

TECO GEST SARLAU

BEWHY
إعالن متعدد القرارات

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   08 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي  الحصص:  بيع   1 رقم  قرار 
السيد  يقوم  مايلي:  على  ينص 
والنقل  بالتحويل  بنحود  يونس 
الذي  بنحود  رضوان  السيد  إلى 
ألف(  عشر  )وثسانية   18000 يقبل 
 »BEWHY« شركة  في  يسلكه  سهم 
مال  برأس   ، املسؤولية  املحدودة 
إلى  مقسسة   ، درهم   2.000.000.00
فئة  من   ) ألف(  )عشرين   20.000

100.00 )مائة( درهم
الذي  املسير:  تغيير   2 رقم  قرار 
املسيرة  تعيين  مايلي:  على  ينص 

الجديدة اآلنسة رانية نصاف.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي  املال:  رأس  رقم  بند 
في  الشركة  رأسسال  حدد  مايلي:  على 
مبلغ : 2.000.000.00 )مليوني( درهم 
ألف(  )عشرون  إلى20000  مجزأ 
100 )مئة(  حصة اجتساعية من فئة 

موزعة  و  منشأة  حصة  لكل  درهم 
عامر  نرجس  الدكتور   - كالتالي:. 
2000 )ألفي( حصة. - السيد رضوان 
ألف(  عشر  )وثسانية   18000 بنحود 
)عشرون   200000 املجسوع  حصة. 

ألف( حصة
ينص  الذي  التسيير:  رقم  بند 
من طرف  الشركة  تسيير  مايلي:  على 
كامل  ولها  نصاف  رانية  اآلنسة 
السلط للتصرف باسم الشركة . ملدة 

غير محدودة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 21652.
480I

FIDUBROU

Cement Construction
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Cement Construction
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة و البناء - استيراد و التصدير.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
ا008  عسارة   11 جزء  املستقبل 
الطابق األول باب 5 سيدي معروف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000 السيد أحسد أبو األطهار : 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد أحسد أبو األطهار عنوانه)ا( 
شقة  الرابع  الطابق  سبتة  15زنقة 
الدار   20000 املستشفيات  حي   4

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحسد أبو األطهار عنوانه)ا( 
شقة  الرابع  الطابق  سبتة  زنقة   15
الدار   20000 املستشفيات  حي   4

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835295.
481I

conseils sarl

EBICNORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.EBICNORD
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراكز التجارية .
عنوان املقر االجتساعي : زنقة ابو 
الطابق  ابراهيم  اقامة  الرازي  بكر 
طنجة   90000  -  18 رقم  السفلي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
اللطيف  عبد  بنسسعود  السيد 
درهم   1.000 بقيسة  حصة   100  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  بنسسعود  السيد 
الشهيد  زنقة  االمل  تجزئة  عنوانه)ا( 
 221 رقم  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  بنسسعود  السيد 
الشهيد  زنقة  االمل  تجزئة  عنوانه)ا( 
 221 رقم  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 252154.

482I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

MGOUNE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،
TINGHIR MAROC

MGOUNE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار ايت 
سيدي مولود قلعة مكونة - 45800 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3929

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MGOUNE NEGOCE

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع التجهيزات املكتبية

االعالن و الصحافة
عنوان املقر االجتساعي : دوار ايت 
 45800  - مكونة  قلعة  مولود  سيدي 

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوفدام  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوفدام  ابراهيم  السيد 
ايت سيدي مولود قلعة مكونة تنغير 

45800 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوفدام  ابراهيم  السيد 
ايت سيدي مولود قلعة مكونة تنغير 

45800 تنغير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   09 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
483I

ايطال كونساي

ESPACE JABALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

ESPACE JABALI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 24 شارع 
االمير سيدي محسد حي الرشاد 
القرية سال - 11130 سال املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314((

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

حي  محسد  سيدي  االمير  شارع   24«
سال   11130  - سال  القرية  الرشاد 
املغرب« إلى »معسورة 2 قطاع أ عسارة 
حصين   C1-C2-C3-C4 متجر   1
 Maamora II/ILOT الجديدة  سال 
A, Imm 1, Magasin N° C1-C2-

 C3-C4 Hssain Sala Al Jadida
11160 سال املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39406.

484I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

TOUMIATE PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستردام عسارة 6 الرقم 6 - الطابق 
2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب

TOUMIATE PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )) زنقة 

محسد سسيحة الطابق 10 رقم 
)5 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552559

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. TOUMIATE PROMO
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اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

)) زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 5( رقم   10 الطابق  سسيحة  محسد 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسد التومي : 100 حصة 

بقيسة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التومي  محسد  السيدة 
فيو  كازا  النسيم  حي  البيضاء  الدار 
 20 عسارة  ب  سكنية  مجسوعة 
 20000  96 رقم  الثاني شقة  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التومي  محسد  السيد 
فيو  كازا  النسيم  حي  البيضاء  الدار 
 20 عسارة  ب  سكنية  مجسوعة 
 20000  96 رقم  الثاني شقة  الطابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834439.
485I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE EL KHALDI ISAAF
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE EL KHALDI ISAAF
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 24 ونـقـة 
جـواد السـقـلي الطـابـق 2 الشـقـة 9 

العـسـارة 1 م ج فـــاس - 30000 فـــاس 

الـســغــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE EL KHALDI ISAAF

.SARL-AU

: اسـتـغـالل  غرض الشركة بإيجاز 

سـيـارة االسـعـاف

االستراد و التصـدير املواد الطبية 

و الشبه الطبية

تدريب االسعـافات االولـيـة .

عنوان املقر االجتساعي : 24 ونـقـة 

 9 الشـقـة   2 الطـابـق  السـقـلي  جـواد 

العـسـارة 1 م ج فـــاس - 30000 فـــاس 

الـســغــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 : قـصيـور  بـالل  مـحـســد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
قـصيـور  بـالل  مـحـســد  السيد 

الـســـانـيــا   ((855 الـســـانـيــا  عنوانه)ا( 

الـســـانـيــا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابــجــا  كــريـــم  السيد 
حأأي  الكـتاني  احسد  زنقـة   (0 رقم 

السـعـادة فــاس 30000 فـــاس املــغــرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4374/2022.
486I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

HAYAT BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
6 - الطابق  6 الرقم  امستردام عسارة 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
ذات  »شركة   HAYAT BUILD

املسؤولية املحدودة«
الدار  االجتساعي:  مقرها  وعنوان 
سسيحة  محسد  زنقة   (( البيضاء 
الطابق 10 رقم )5 - - الدار البيضاء 

املغرب.
األسا�سي  النظام  »مالءمة 

للشركة«
التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

.55255(
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحويل الشكل القانوني للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834438.
48(I

CHETTIOUI AHMED

BENHAMOU COMPTOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

 BENHAMOU COMPTOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
البناندة ,جساعة قصر بجير,قيادة 
سيدي سالمة - 92150 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
346(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. BENHAMOU COMPTOIR
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قطع الغيار.
دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بجير,قيادة  قصر  ,جساعة  البناندة 
سيدي سالمة - 92150 القصر الكبير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز بنحسو : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنحسو  العزيز  عبد  السيد 
برشلونة   08000 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنحسو  العزيز  عبد  السيد 
برشلونة   08000 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )22.

488I
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LUNE CONSEIL

 INTERNATIONAL
 RENEWABLE ENERGY

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 INTERNATIONAL RENEWABLE

.ENERGY COMPANY
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير
عنوان املقر االجتساعي : )4,شارع 
املنظر  اقامة  عبدهللا  بن  محسد 
 20000 - 1 6 الرقم  الجسيل الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
محسد  بن  الجليل  عبد  السيد 
 1.000  : برناوي  ادم  بن  مصطفى 
درهم   100.000 بقيسة  حصة 

للحصة.
محسد  بن  الجليل  عبد  السيد 
 1.000  : برناوي  ادم  بن  مصطفى 

بقيسة 100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محسد  بن  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  برناوي  ادم  بن  مصطفى 
جدة   22233 العربية  السعودية 

السعودية العربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
محسد  بن  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  برناوي  ادم  بن  مصطفى 

جدة   22233 العربية  السعودية 
السعودية العربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833966.
489I

CREASTE MAROC

HE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 15 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 HE BUSINESS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسسالها 10.000 درهم وعنوان 
اللة  شارع   39 اإلجتساعي  مقرها 
 20250  -  1 رقم  االول  طابق  ليقوت 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
اإلدارة  مجلس  أو  الشركاء  إجساع 

وموافقتهم على تصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 39 شارع 
 -  1 رقم  االول  طابق  ليقوت  اللة 

20250 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا(  و  ال ر  هند  السيد)ة( 
فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا كسصفي 

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835332.
490I

CABINET FICOR

JUDY PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 JUDY  : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

.PROMOTION
غرض الشركة بإيجاز : * اإلنعاش 
جانب  إلى  أشكاله  بسختلف  العقاري 
أشغال التجهيز و تهييئ األرا�سي املعدة 

للبناء 
أشغال البناء و األشغال العسومية 

املختلفة.
و  األرا�سي  كراء  بيع،  شراء،   *

البنايات .
توزيع،  و  تسثيل  شراء،  بيع، 
اآلليات  و  السلع  تصدير  و  استيراد 
األنشطة  جانب  إلى  أخرى  مواد  و 
الشركة  بنشاط  املتعلقة  األخرى 

بشكل مباشر أو غير مباشر،
عنوان املقر االجتساعي : )14 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم 

22 - 20200 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
لال  بوراس  امحسدي  السيدة 
 100 بقيسة  حصة   1.000  : فاطسة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لال  بوراس  امحسدي  السيدة 
زنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا(  فاطسة 
مدغشقر رقم 01 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
لال  بوراس  امحسدي  السيدة 
زنقة  االداري  الحي  عنوانه)ا(  فاطسة 
مدغشقر رقم 01 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83381.
491I

BCMF

كوكو فونتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
كوكو   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

فونتور.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اخرى للحجوزات .
فيال   : االجتساعي  املقر  عنوان 
والد  جساعة  البور  دائرة  اكفاي 
 40000  - جالل  اوالد  دوار  حسون 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : ادم  بوعشير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 : السيدة تهومان راشيل فيرونيك 
50 حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادم  بوعشير  السيد 
تجزئة واد املخازن زنقة س 11 رقم 8 

60000 وجدة املغرب.
فيرونيك  راشيل  تهومان  السيدة 
سيدي  مسراطة  زنقة   43 عنوانه)ا( 

عباد 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادم  بوعشير  السيد 
تجزئة واد املخازن زنقة س 11 رقم 8 

60000 وجدة املغرب
فيرونيك  راشيل  تهومان  السيدة 
سيدي  مسراطة  زنقة   43 عنوانه)ا( 

عباد 40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138650.
492I
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PRESCOF

STEELAFORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 15 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( غوتي 

يوسف كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92366.
493I

ACT FINANCE

 SAADI CENTRALE AUTO
Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
 SAADI CENTRALE AUTO Sarl
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 
شارع  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
 -  8 رقم  الفردوس  اقامة   V محسد 
 : ل  نتيجة  املغرب  مالل  بن   23000

توقف عن النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  8 رقم  الفردوس  اقامة   V محسد 

23000 بن مالل املغرب. 
و عين:

الصساد  عبد  السعدي  السيد)ة( 
 4 عن رطابق  اقامة   13 عنوانه)ا(  و 
شقة رقم 29 بركون 23000 بن مالل 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
بن   8 رقم  الفردوس  اقامة   V محسد 

مالل
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 02 غشت 

2022 تحت رقم )5).
494I

BCMF

سامجنا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

سامجنا.

غرض الشركة بإيجاز : نزل او دار 

الضيافة.

اقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 - م روكة   6 شقة   22 عسارة  احسان 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوكراع سعيد : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  بوكراع  السيد 

 6 شقة   22 عسارة  احسان  اقامة 

م روكة 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  بوكراع  السيد 

 6 شقة   22 عسارة  احسان  اقامة 

م روكة 40000 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138651.

495I

Caroubier-maroc sarl au

 Sté Caroubier-maroc SARL
AU CM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 Sté  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Caroubier-maroc SARL AU CM

و  زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تثسين املنتجات الفالحية.

منطقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

خروفة  دار  املدعوة  األرا�سي  ضم 

دائرة  العرائش  اقليم  املطسور  قطاع 

العساير  املدعو  املحل  املخازن  وادي 

 92000 الجنوبية  ريصانة  جساعة 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حفصة الشاعر عنوانه)ا( 

شارع ابن الخطيب إقامة الغازي رقم 

العرائش   92000 العرائش  ط6   32

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفصة الشاعر عنوانه)ا( 

شارع ابن الخطيب اقامة الغازي رقم 

32 طبقة 6 92000 العرائش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 1433.

496I

CHETTIOUI AHMED

HAIRSTYLE SCHOOL 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 ف راير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HAIRSTYLE SCHOOL

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم الحالقة.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 

املسيرة زنقة حسلن الفطواكي رقم 48 

- 92150 القصلر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عبد هللا حسدوني 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا حسدوني عنوانه)ا( 

 2 رقم   19 ,زنقة  مج/أ  االندلس  حي 

92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا حسدوني عنوانه)ا( 

 2 رقم   19 ,زنقة  مج/أ  االندلس  حي 

92150 القصر الكبير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 28.

49(I



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16614

االئتسان الجهوي الجديدة

MIKSAT ARCHOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MIKSAT ARCHOUSE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتساعي : 03 تجزئة 

أمنية أزمور - 24100 أزمور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مقساط  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مقساط  أحسد  السيد 

أزمور   3 الرقم   ( الزنقة  األمل  حي 

24100 أزمور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى  غيتي  السيدة 

تجزئة أمنية فيال رقم 3 أزمور 24100 

أزمور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم 29132.

498I

transparence fiscale

 MOROCO TRAVEL
MAKERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
 MOROCO TRAVEL MAKERS
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 
شارع  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
فلسطين اقامة الحرية عسارة 8 شقة 
املغرب  فاس   30000  -  4 الطابق   8

نتيجة ل : االقفال التام.
و حدد مقر التصفية ب عسارة 3 
موالي  شارع  املكزاري  تجزئة   8 شقة 
فاس   30000  - رشيد  صفرو  طريق 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( صالح حبلتي و عنوانه)ا( 
عسارة 3 شقة 8 تجزئة املكزاري شارع 
 30000 رشيد  صفرو  طريق  موالي 

فاس املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 0)34.
499I

CABINET NORD ASSISTANCE

PREMIER AGUSLUQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 40

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

PREMIER AGUSLUQ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 40 شارع 
محسد الخامس - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115251
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 PREMIER الوحيد  الشريك  ذات 
AGUSLUQ مبلغ رأسسالها 100.000 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 90000  - الخامس  محسد  شارع   40
طنجة املغرب نتيجة ل : انتهاء نشاط 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 40 شارع 
طنجة   90000  - الخامس  محسد 

املغرب. 
و عين:

 VIRGILIO JOSE السيد)ة( 
AGUSTI RIVERA و عنوانه)ا( شارع 
 69 شقة  ب  أيسنة  إقامة  باريس 
)ة(  كسصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 69)256.
500I

maghreb consulting

call connection
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

maghreb consulting
 BD RAHAL EL MESKINI N° 54
 ETG 3 APPT 2 MERS SULTAN ،
20000، CASABLANCA MAROC

call connection شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 359 زاوية 
شارع محسد الخامس و سبتة مكتب 
إقامة كبير 35 - 14000 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52631

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أكتوبر   04 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأسسالها  مبلغ   call connection
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
محسد  شارع  زاوية   359 اإلجتساعي 
كبير  إقامة  مكتب  سبتة  و  الخامس 
35 - 14000 القنيطرة املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الهدف.
و حدد مقر التصفية ب 359 زاوية 
شارع محسد الخامس و سبتة مكتب 
القنيطرة   14000  -  35 كبير  إقامة 

املغرب. 
و عين:

و  الرجراجي  فراس  السيد)ة( 
 59192 عنوانه)ا( 5 شارع جان دايم 
)ة(  كسصفي  فرنسا   Beavrages

للشركة.
و  الطرنباطي  محسد  السيد)ة( 
دانتون  شارع  مكرر   34 عنوانه)ا( 
فرنسا   ESCAUDAIN  59124

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 أكتوبر   04

.2291112103600(
501I

EXACO

BOCOMIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

BOCOMIDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 4)1، 
شارع بوركون - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BOCOMIDA
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخفيفة،  و  السريعة  الوجبات 
تحضير وجبات جاهزة للبيع الفوري 
للسنازل،  التوصيل  و  املكان  بعين  او 
وكذلك تسيير األصل التجاري ملطاعم 

الوجبات السريعة...
 ،1(4  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع بوركون - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : منصف  الحسوني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة  السيد العلوي كريم : 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منصف  الحسوني  السيد 
عنوانه)ا( حي الرياض 10120 الرياط 

املغرب.
منصف  الحسوني  السيد 
عنوانه)ا( حي الرياض 10120 الرباط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
منصف  الحسوني  السيد 
عنوانه)ا( حي الرياض 10120 الرياط 

املغرب
منصف  الحسوني  السيد 
عنوانه)ا( حي الرياض 10120 الرياط 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834536.
502I

EXACO

TYGMINO DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

TYGMINO DECO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 326، 

شارع إبراهيم الروداني، املعاريف - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(815
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 2)8349.
503I

BLUE WAVE COMMODITIES

 BLUE WAVE
COMMODITIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BLUE WAVE COMMODITIES
145 شارع محسد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 BLUE WAVE COMMODITIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم )4 

مفتاح الخير شارع ولي العهد طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105515
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
 BLUE WAVE COMMODITIES
مبلغ رأسسالها 10.000 درهم وعنوان 
مفتاح   4( رقم  اإلجتساعي  مقرها 
الخير شارع ولي العهد طنجة - 90000 
طنجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.
 4( التصفية ب رقم  و حدد مقر 
مفتاح الخير شارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  عسوري  نجالء  السيد)ة( 
الجهويل  املكتب  حي  عنوانه)ا( 
القصر   54 رقم  الفالحي  الستتسار 
الكبير 92150 القصر الكبير املغرب. 

كسصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( توفيق ازيرة و عنوانه)ا( 
 42 رقم   14 زنقة  الزهراء  فاطسة 
املغرب  طنجة   90000 طنجة 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256338.
504I

املحسدية لإلستشارة و الخ رة

HI SIDE ENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحسدية لإلستشارة و الخ رة
شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة 

الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

املحسدية املغرب
HI SIDE ENTREPRISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 131 شارع 
انفا اقامة ازير مكتب رقم 11 »ب« - 

20015 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55322(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 HI  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SIDE ENTREPRISE
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو إنشاءات متنوعة.
 131  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 11 ازير مكتب رقم  اقامة  انفا  شارع 
»ب« - 20015 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
عزالدين  محسد  جسوع  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عزالدين  محسد  جسوع  السيد 
 »H« عسارة  مدينة  اقامة  عنوانه)ا( 
رقم 14 سيدي معروف 20192 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عزالدين  محسد  جسوع  السيد 
 »H« عسارة  مدينة  اقامة  عنوانه)ا( 
رقم 14 سيدي معروف 20192 الدار 

البيضاء املغرب



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16616

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 801)2.

505I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع جبل 
طارق اقامة دار الفرح 2 الطابق 
االول رقم 40 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2006 ف راير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 TANGIER INTERNATIONAL

.FINANCIAL SERVICE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  القانونية  االستشارة  املحاسبة 

املالية.
عنوان املقر االجتساعي : شارع جبل 
طارق اقامة دار الفرح 2 الطابق االول 

رقم 40 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الكريم  اعزيبوعبد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : اديب  ابراهيم  بن  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  اعزيبوعبد  السيد 
 11 الشقة  غتنا  زنقة   16 عنوانه)ا( 

10000 الرباط املغرب.
السيد بن ابراهيم اديب عنوانه)ا( 
الشاطئ  الهرهورة  سال  زنقة   23

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  اعزيبوعبد  السيد 
 11 الشقة  غتنا  زنقة   16 عنوانه)ا( 

10000 الرباط املغرب
السيد بن ابراهيم اديب عنوانه)ا( 
الشاطئ  الهرهورة  سال  زنقة   23

10000 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2006 تحت رقم 39903.
506I

STE GCC SARL

 STE ECLAIR MONEY
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE ECLAIR MONEY NEGOCE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مــركــز 
أسول تــنــغــيــر - 45800 تنغير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.181/119

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محسد  باكي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

حاحو سسيرة بتاريخ 12 غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم )68.

50(I

CONCILIUM EXPERTISE

BNC INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 

البيضاء  الدار   ،20060  ، البيضاء 

املغرب

ذات  شركة   BNC INVEST

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 156 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 

شارع ابو زيد دادو�سي - 20060 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.54456(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 04 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

»156 شارع ابو زيد دادو�سي - 20060 

الدار البيضاء املغرب« إلى »12 شارع 

الدار   20060  - االبراهيمي  البشير 

البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835386.

508I

zakaria gestion snc 

RQIBI PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

RQIBI PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
محسد الخامس فيال 141 حي 

الياسسين الخسيسات - 15000 
الخسيسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 RQIBI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.PRIVE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب للسائقين املحترفين.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
حي   141 فيال  الخامس  محسد 
 15000  - الخسيسات  الياسسين 

الخسيسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرقيبي  الدين  صالح  السيد 
شارع  رضوان  اقامة   4 عنوانه)ا( 
 122 رقم   9 الطبقة  السراغنة  قلعة 

90000 طنجة املغرب.



16617 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرقيبي  الدين  صالح  السيد 
شارع  رضوان  اقامة   4 عنوانه)ا( 
 122 رقم   9 الطبقة  السراغنة  قلعة 

90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالخسيسات  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 539.

509I

STE LES SOURCES

 STE OTMANJI AGRO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE LES SOURCES
 BD 20 Aout Lot Nour El Ihsane
 Imm Ihsane 1 4eme Etage App
N° 9 Beni Mellal ، 23000، بني 

مالل املغرب
 STE OTMANJI AGRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار أوالد 

يعلي أوالد براهيم بئر مزوي خريبكة - 
25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.OTMANJI AGRO SARL AU
تدبير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

استيراد وتصدير  -
تاجر األدوية الفالحية .  -

عنوان املقر االجتساعي : دوار أوالد 
يعلي أوالد براهيم بئر مزوي خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : نجيلي  عثسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نجيلي  عثسان  السيد 
دوار أوالد يعلى أوالد إبراهيم بئر مزوي 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نجيلي  عثسان  السيد 
دوار أوالد يعلى أوالد إبراهيم بئر مزوي 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 26 يوليوز 

2022 تحت رقم )34.
510I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICE

إعالن متعدد القرارات

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 
جبل طارق اقامة دار الفرح 2 

الطابق االول رقم 40 - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(239

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2008 نون ر   14 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم القرار رقم 1: الذي ينص 
على مايلي: تفويت السيد بن ابراهيم 
اديب 500 حصة اجتساعية من أصل 
اعزيبو  السيد  لفائدة  حصة   500

محسد بتاريخ 14 غشت 2008
قرار رقم القرار رقم 2: الذي ينص 
اعزيبو  السيد  تفويت  مايلي:  على 
اجتساعية  حصة   450 الكريم  عبد 
السيد  لفائدة  حصة   500 أصل  من 
غشت   14 بتاريخ  محسد  اعزيبو 

.2008
قرار رقم القرار رقم 3: الذي ينص 
للشركة  مسير  تعيين  مايلي:  على 
وحيد  كسسير  محسد  اعزيبو  السيد 
بن  املسييرين  استقالة  لقبول  تبعا 

ابراهيم اديب و اعزيبو عبد الكريم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2008 تحت رقم 66069.
511I

FHF

SAIDI METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SAIDI METAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 3 زنقة 32 
بلوك أ مكانسة 3، اوالد حدو، عين 

الشق - . الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39(38(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأسسالها  مبلغ   SAIDI METAL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتساعي 3 زنقة 32 بلوك أ مكانسة 
الدار   .  - الشق  عين  حدو،  اوالد   ،3
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب 3 زنقة 32 
عين  حدو،  اوالد   ،3 مكانسة  أ  بلوك 

الشق - . الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الفقير  عبدالقادر  السيد)ة( 
رقم   08 زنقة   01 الساملية  عنوانه)ا( 
املغرب كسصفي  البيضاء  الدار   .  32

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة   3  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
حدو،  اوالد   ،3 مكانسة  أ  بلوك   32

عين الشق الدار البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835508.
512I

امغار عبد الغافور

AYUBS LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
AYUBS LUXURY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
عالل الفا�سي تجزئة التسسساني 

اقامة ياسسين الوالية 112 الطابق 
6 رقم 21 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28569
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الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

رفع  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

رأسسال الشركة بسبلغ قدره »60.000 

إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 

»160.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 66)1.

513I

BELCOMPTA

 DOUKKARI POUR

 CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BELCOMPTA

رقم 4 بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب

 DOUKKARI POUR

 CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

رياض 2 رقم 940 طريق صفرو - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.64(43

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

عبد  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اوشن  اسساعيل  و  بوعلي  الحق 

كسسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   2( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3214.

514I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MELLALIA AAKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
MELLALIA AAKAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

االداري زنقة 10 رقم 32 الطابق 
الثاني )غرفة رقم 02 على اليسين( 
بني مالل - 23000 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28((
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 
املقر االجتساعي الحالي للشركة من » 
الحي االداري زنقة 10 رقم 32 الطابق 
الثاني )غرفة رقم 02 على اليسين( بني 
23000 بني مالل املغرب« إلى  مالل - 
أوفيسيا  عسارة   03 املركز  »أوفيكتا 
غرفة  مزانين  االداري  الحي  املركز 
23000 بني مالل  01 بني مالل -  رقم 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم 1208.
515I

FIDULAR

قهوة ز 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDULAR
133 الطابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحسدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب
قهوة ز 3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : زاوية 

شارع اميل زوال و شارع سان ميشال 

الطابق السفلي عسارة ب محل 3 - 
20082 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4549(1
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 
املسؤولية  3 شركة ذات  ز  قهوة  حل 
 500.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 
شارع اميل زوال و شارع سان ميشال 
 -  3 محل  ب  عسارة  السفلي  الطابق 
20082 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لقفل الشركة .
و عين:

و  شكري  رشيدة  السيد)ة( 
رقم   ( زنقة   2 التيسير  عنوانه)ا( حي 
املغرب  البيضاء  الدار   20530  28

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
زاوية  وفي   2022 يوليوز   05 بتاريخ 
شارع اميل زوال و شارع سان ميشال 
 -  3 محل  ب  عسارة  السفلي  الطابق 

20082 الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835341.
516I

FIDULAR

اسكان مزيان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDULAR
133 الطابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحسدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب

اسكان مزيان شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 10 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.40990(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 02 غشت  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  مزيان  اسكان 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
الحرية  شارع   10 اإلجتساعي  مقرها 
الدار   20120  -  5 شقة   3 الطابق 
البيضاء املغرب نتيجة لقفل الشركة.

و عين:
و  مزيان  عبدالرحيم  السيد)ة( 
ب  درج  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 
الشق  عين   03 شقة   01 الطابق   3
املغرب  البيضاء  الدار   20550

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 02 غشت 2022 وفي 10 شارع 
 20120  -  5 شقة   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835343.
51(I

FIDULAR

ايور بويلد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDULAR
133 الطابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحسدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب

ايور بويلد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 12 زنقة 
ص ري بوجسعة الطابق 1 شقة 6 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.409915

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 02 غشت  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  بويلد  ايور 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
ص ري  زنقة   12 اإلجتساعي  مقرها 
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 20250 - 6 1 شقة  بوجسعة الطابق 
لقفل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

الشركة.
و عين:

و  مزيان  عبدالرحيم  السيد)ة( 
ب  درج  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 
الشق  عين   03 شقة   01 الطابق   3
املغرب  البيضاء  الدار   20550

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
12 زنقة  2022 وفي  02 غشت  بتاريخ 
 -  6 شقة   1 الطابق  بوجسعة  ص ري 

20250 الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835342.
518I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

REISHAT SNACKS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 REISHAT SNACKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

تيغانسين - 32000 الحسيسة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3831

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.REISHAT SNACKS

غرض الشركة بإيجاز : مطعم .
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تيغانسين - 32000 الحسيسة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اشرف  امزير  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اشرف  امزير  السيد 
 32000 باريو  حي  شنكيط  زنقة   (1

الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشرف  امزير  السيد 
 32000 باريو  حي  شنكيط  زنقة   (1

الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

رقم -.
519I

KASRI EXPERTS

ELGHOFRAN OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KASRI EXPERTS
 Place de florence Imm l‹urbaine

/ s ، 30000، FES MAROC
ELGHOFRAN OPTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 8 زنقة 
)0 بلوك أ واد فاس حي املرجة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(151(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ELGHOFRAN OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز : نضارتي.

 8 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
أ واد فاس حي املرجة  بلوك   0( زنقة 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : مشكور  حنان  السيدة 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مشكور  حنان  السيدة 
2)3 ك2 تجزئة الحديقة تغات فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مشكور  حنان  السيدة 
2)3 ك2 تجزئة الحديقة تغات فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 24 ف راير 2022 

تحت رقم 403111220043308.
520I

Bennani & Associes

عجالن واخوانه مجموعة 
Ajlan القابضة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
عجالن واخوانه مجسوعة القابضة 

Ajlan شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع عبد 
املومن، التقسيم مانزيل امليسون، 
عسارة اتريوم، طابق 5 - 20390 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

539921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : عجالن 

. Ajlan واخوانه مجسوعة القابضة

التنسية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املياه  قطاع  في  املشاريع  على  والعسل 

والطاقة.

عنوان املقر االجتساعي : شارع عبد 

امليسون،  مانزيل  التقسيم  املومن، 

عسارة اتريوم، طابق 5 - 20390 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 120.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

آل  العزيز  عبد  ابناء  الشركة 
عجالن لالستثسار التجاري و العقاري 

درهم   12.000 بقيسة  حصة   10  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

آل  العزيز  عبد  ابناء  الشركة 
عجالن لالستثسار التجاري و العقاري 

عنوانه)ا( صندوق ال ريد رقم 42418 

العربية  املسلكة  الرياض   11541

السعو.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسد عبد العزيز العجالن 

عنوانه)ا( في الرياض، املسلكة العربية 

املسلكة  الرياض   11541 السعودية 

العربية السعودية
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 539921.
521I

LES JARDINS DE AIN CHEGGAG

 LES JARDINS DE AIN
CHEGGAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LES JARDINS DE AIN CHEGGAG
عسارة عساري ، شقة رقم 1 ، عين 

شݣاݣ - 31000 صفرو املغرب
 LES JARDINS DE AIN CHEGGAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 

عساري ، شقة رقم 1 ، عين شݣاݣ - 
31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LES  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JARDINS DE AIN CHEGGAG
ـ  منتجع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم ـ محطة خدمات.
عسارة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
عساري ، شقة رقم 1 ، عين شݣاݣ - 

31000 صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد عساري : 480 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيد لحسن عساري 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة شفقة مسرور : 30 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 200  : عساري  صفاء  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة مروة عساري : 200 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الحسن عساري : 40 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عساري  سعيد  السيد 
15 زنقة النعناع نرجس 30000 فاس 

املغرب.
عنوانه)ا(  عساري  لحسن  السيد 
ج  م  دكتورالخطيب  ساحة   26

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة شفقة مسرور 
ج  م  دكتورالخطيب  ساحة   26

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  عساري  صفاء  السيدة 
ج  م  دكتورالخطيب  ساحة   26

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  عساري  مروة  السيدة 
 50000 ج  م  درالخطيب  ساحة   26

مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  عساري  الحسن  السيد 
 31000 شݣاݣ  عين  أوبكر  علي  آيت 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عساري  سهام  السيدة 
15 زنقة النعناع شارع قيروان نرجس 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم 281.
522I

YasSurf

YasSurf
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YasSurf
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجتساعي: مجسوعة 192 

عسارة 10 الشقة 11 الداخلة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22131

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.YasSurf
وحدة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحة لتدريب الرياضات املائية.
عنوان املقر االجتساعي : مجسوعة 
الداخلة   11 الشقة   10 عسارة   192

املغرب. 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  سهير  ياسين  السيد 
 11 الشقة   10 عسارة   192 مجسوعة 

الداخلة املغرب. 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه  سهير  ياسين  السيد 
 11 الشقة   10 عسارة   192 مجسوعة 

الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  الذهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1469
523I

Africa Financière Communication

 AFRICA FINANCIERE
COMMUNICATION

شركة املساهسة
حل شركة

 AFRICA FINANCIERE
COMMUNICATION

شركة مساهسة في طور التصفية 
برأسسال 000 300 درهم 

املقر االجتساعي: 5 شارع عبد 
اللطيف بن قدور الطابق 4 الدار 

البيضاء.
السجل التجاري بالدار البيضاء 

233121 - التعريف الضريبي 
 40260416

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
بتاريخ )2 ماي 2022 تم ما يلي :

للشركة  املسبقة  التصفية   •
بتاريخ )2 ماي 2022

• إنهاء مهام رئيس املجلس اإلداري 
اإلبرام  منحهم  مع  نائبه  و  للشركة 

التام و النهائي من خدمتهم.
املجلس  أعضاء  مهام  إنهاء   •
و  التام  اإلبرام  منحهم  مع  اإلدارة 

النهائي من خدمتهم.
إنهاء مهام املدير العام و املدير   •
اإلبرام  منحهم  مع  املنتدب  العام 

التام و النهائي من خدمتهم.
الحسابات  مراقب  مهام  إنهاء   •
من  النهائي  و  التام  اإلبرام  منحه  مع 

خدمته.
السيد  الشركة,  مصفي  تعيين   •
جنسية  من  نصرالدين,  ياسين 
الوطنية  للبطاقة  حامل  مغربية, 
بالدار  الساكن   ,BH56(803 رقم 
رقم   ,9 زنقة  الكدية,  درب  البيضاء, 

61, ق. ج.
• تحديد عنوان مقر التصفية: 5 
شارع عبد اللطيف بن قدور الطابق 

4 الدار البيضاء. 
التصريح  و  القانوني  اإليداع  تم   •
للدار  التجارية  باملحكسة  التعديلي 
البيضاء بتاريخ 29 يونيو 2022 تحت 

رقم 829503.
524I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AL MAHARAT GLOBAL
 CONSULTING ET

 EXPERTISES SARL Par
)abréviation ) M.G.C.E

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عسارة أهضار – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير
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 AL MAHARAT GLOBAL
 CONSULTING ET EXPERTISES

 SARL
» Par abréviation » M.G.C.E

املقـر االجتـسـاعي: ملتقى زنقة تطوان 
وزنقة القنيطرة املنطقة الصناعية 

تاسيال الدشيرة الجهادية انزكان
السجل التجاري رقم : 1503

العام  الجسع  عقد  بسقت�سى 
 19/07/2022 بتاريخ  االستثنائي 
 AL MAHARAT شركة  شركاء  بين 
 GLOBAL CONSULTING
 ET EXPERTISES SARL Par

» abréviation » M.G.C.E
 تقرر مايلي : 

 تحويل املقر االجتساعي للشركة 
الثاني  الطابق   23 ب  رقم  شقة  إلى: 
إقامة كنز زنقة القصر البلدي اكادير 
 تنقيح القانون األسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـسـة 

03/08/2022 تحت رقم )149. 
في  التعديل  تم  التجاري:  السجل 
السجل التجاري باملحكسة االبتدائية 

بانزكان تحت رقم 1503
التجاري:  السجل  في  التقيد  رقم 
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
باملحكسة التجارية بأكادير تحت رقم 

 52269
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

525I

ANAMAR FIDUCIAIRE

زام زام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

زام زام شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

الصناعي قلعة مكونة تنغير - 45800 
تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
405(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : زام زام .
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البوتان الغاز.
الحي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الصناعي قلعة مكونة تنغير - 45800 

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين ايت زمو عنوانه)ا( 
تنغير   45800 تنغير  تاغزوت  تلولت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين ايت زمو عنوانه)ا( 
تنغير   45800 تنغير  تاغزوت  تلولت 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
526I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 PHARMACIE AYOUR
ADRAR SARL

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عسارة أهضار – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

 PHARMACIE AYOUR ADRAR «
»SARL

املقـر االجتـسـاعي : محل أيور م19- 
عسارة بلوك ب اقامة أيور حي أدرار 

أكادير
السجل التجاري رقم : 3)499

العام  الجسع  عقد  بسقت�سى 
 22/03/2022 بتاريخ  االستثنائي 
 « لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 PHARMACIE AYOUR ADRAR

SARL » ما يلي : 
للشركة  االجتساعي  املقر  تغيير   
إلى : محل أيور م14- عسارة بلوك ب 

إقامة أيور حي أدرار أكادير 
 تنقيح القانون األسا�سي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـسـة 

20/07/2022 تحت رقم )11199 
في  التعديل  تم  التجاري:  السجل 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 
تحت   20/07/2022 بتاريخ  بأكادير 

رقم 2546
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
528I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 SOCIETE PRIVEE CONSEIL
 ET FORMATION EN

 INNOVATION ET
 TECHNOLOGIES SARL

)SPCFIT(
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عسارة أهضار – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

 ET FORMATION EN
 INNOVATION

 ET TECHNOLOGIES SARL »
» SPCFIT

املقـر االجتـسـاعي: الطابق االر�سي رقم 
503 بلوك 3 عسارة انير حي السالم 

شارع ابن الهيثم اكادير

السجل التجاري رقم : 46969
العام  الجسع  عقد  بسقت�سى 
 26/07/2022 بتاريخ  االستثنائي 
 SOCIETE PRIVEE شركاء  بين 
 CONSEIL ET FORMATION
 EN INNOVATION ET
 TECHNOLOGIES SARL » SPCFIT

« تقرر مايلي : 
  استقالة املسير السيد بولحباش 

محسد عسر.
احسد  بولحباش  السيد  تعيين   
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كسسير 

محدودة.
احسد  بولحباش  السيد  يسثل 
للتوقيع  الصالحيات  وله كل  الشركة 

نيابة عن الشركة. 
والكسبياالت  الشيكات  جسيع 
واملستنذات البنكية لن تكون صالحة 
للسيد بولحباش  الفريد  بالتوقيع  إال 

احسد.
األسا�سي  القانون  تنقيح     

للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـسـة 

03/08/2022 تحت رقم 68)116 
في  التعديل  تم  التجاري:  السجل 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 

بأكادير تحت رقم )2)2.
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
529I

FLASH ECONOMIE

HIM ABOUAB1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 HIM ABOUAB1
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد
 إعالن بالحل املسبق للشركة

 HIM ABOUAB1 شريك  قرر 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
يونيو2022   30 بتاريخ  واحد  شريك 

ما يلي : 
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 - املصادقة الحل املسبق للشركة 
وتعيين السيد حسن البواب املسؤول 

على تصفية الشركة 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 01 غشت2022 تحت 
رقم 832942 وكذلك تعديل السجل 

التجاري تحت رقم )2562.
530I

FLASH ECONOMIE

LEMON CREATIVE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LEMON CREATIVE GROUP
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
إعالن بالحل املسبق للشركة

 LEMON CREATIVE قرر شريك 
املسؤولية  محدودة  شركة   GROUP
 30 بتاريخ  واحد  شريك  ذات 

يونيو2022 مايلي : 
- املصادقة الحل املسبق للشركة 
و تعيين السيد طيلوح ياسين املسؤول 

على تصفية الشركة 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة التجارية بالدار 
يوليوز2022   28 بتاريخ  البيضاء 
تعديل  وكذلك   832685 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 25403.
531I

FLASH ECONOMIE

CLICK CERAMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CLICK CERAMIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل
بالدار  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
تم   2022-08-1( بتاريخ  البيضاء 
بسقر  استثنائي  عام  جسع  عقد 
ذات  شركة  سيراميك  كليك  الشركة 

مسؤولية محدودة
-1 زيادة الرأسسال.

االستثنائي  العام  الجسع  قرر 
املحدد  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 
)مائة   100000.00 بسبلغ  حاليا 
 4000000.00 بسبلغ   ) درهم  ألف 
بدالك  ليصبح  درهم(  ماليين  )أربعة 
ومائة  ماليين  )أربعة   4100000.00
تعويضه  طريق  عن  درهم(  ألف 
بإضافة  ودالك  الجاري.  بالحساب 
41.000 )واحد و أربعون ألف( سهم 
لكل  درهم   100 رمزية  بقيسة  جديد 

سهم.
-2 الحظ الجسع العام بان 41.000 
سهم جديد تم استيعابها بالكامل مع 
لجسيع  وستخضع  القديسة  األسهم 
مع  ستشارك  و  القانونية  األحكام 
األرباح  توزيع  في  القديسة  األسهم 

املتعلقة بالسنة املالية الحالية. 
بسبلغ  املال  رأس  تحديد  تم   3-
درهم  ألف  ومائة  ماليين  أربعة 
مبلغ   ، درهم(   4100000.00(

املساهسات املذكورة أعاله.
الحصص  هذه  تخصيص  يتم 
للشركاء بالنسب التالية وتسثل مقدار 

مساهستهم، وهي: 
مليكة الباش 20500.00 
امينة مرافع 20500.00 

املجسوع 41000.00
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

19)834 بتاريخ )2022-08-1
باملحكسة  التجاري  السجل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

)53)2 بتاريخ )2022-08-1
532I

FLASH ECONOMIE

 MANUFACTURE
 DE TRESSAGE

 PANSEMENTERIE ET
DENTELLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MANUFACTURE DE TRESSAGE
 PANSEMENTERIE ET

DENTELLES
رقم التقييد في السجل التجاري: 

(165

حل شركة
للشركاء  العام  الجسع  بسقت�سى 
املؤرخ في 04 غشت 2022 قرر ما يلي

 10 من  وهذا  شركة  حل 
غشت2022 -

بوفتاس  حسن  السيد  -عين 
كسصفي للشركة

زنقة   66 في  التصفية  مقر  حدد   
الدار   - اوتور سيدي مومن  تجزئة   4

البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835205
533I

FLASH ECONOMIE

GOOD FELLOWS
إعالن متعدد القرارات

GOOD FELLOWS
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسسالها: 300.000،00 درهم

مقرها االجتساعي:زنقة 36 -فيال رقم 
80 82- حي الهناء الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

514545:
املختلط  العام  الجسع  بسقت�سى 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   8 في  املؤرخ 

القرارات التالية :
-استقالة السيدة كنزا سفوان من 
مهامها كسسيرة مشاركة اعتباًرا من 3 

غشت 2022
طامر  يسسينة  السيدة  -تعيين 

كسسيرة مشاركة
التوقيع  صالحيات  -تحديد 

للسسيرين املشاركين ؛
حصة   30 تفويت  على  -املوافقة 
عيوش  حكسة  نبيل  السيد  لصالح 
تعود ملكيتها إلى السيدة كنزا سفوان.
النظام  من   ( الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة 
منح الصالحيات إلنجاز اإلجراءات 

القانونية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834054
534I

مكتب محاسبة

 STE DE DEVELOPPEMENT
AMJADE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عسارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 STE DE DEVELOPPEMENT
AMJADE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 
تازموريت الخنك صندوق ال ريد 

296 الرشيدية - 52000 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2022/16219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 DE DEVELOPPEMENT AMJADE

.SARL
االعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة 
مقاول في اعسال السقي

مقاول في الفالحة .
قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
ال ريد  صندوق  الخنك  تازموريت 
الرشيدية   52000  - الرشيدية   296

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي باللعسان : 340 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
330 حصة   : املعطي  السيد عسر 

بقيسة 100 درهم للحصة .
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السيد عصام املعطي : 330 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

باللعسان  العالي  عبد  السيد 
 192 رقم  النرجس  تجزئة  عنوانه)ا( 
الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا(  املعطي  عسر  السيد 
عسالة  بوعنان  العباس  اوالد  قصر 
بوعنان   61152 ببوعرفة  فجيج 

فجيج املغرب.
عنوانه)ا(  املعطي  عصام  السيد 
 61152 بوعنان  العباس  اوالد  قصر 

بوعنان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
باللعسان  العالي  عبد  السيد 
 192 رقم  النرجس  تجزئة  عنوانه)ا( 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
غشت 2022 تحت رقم 1052/2022.
535I

FLASH ECONOMIE

AMAROK SPA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AMAROK SPA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز 

تجاري رقم 2 رقم 3 رقم 4 عسارة )5 
امسيرنات - 80090 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AMAROK SPA
العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجسال / تصفيف الشعر للسيذات 

والرجال.
مركز   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجاري رقم 2 رقم 3 رقم 4 عسارة )5 

امسيرنات - 80090 أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : شخار  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا شخار عنوانه)ا( 1 
طريق سيدي بوزيد 24000 الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا شخار عنوانه)ا( 1 
طريق سيدي بوزيد 24000 الجديدة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 20 ماي 2022 

تحت رقم 1663.
536I

FLASH ECONOMIE

AMAM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMAM INDUSTRIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 2 زنقة 

الصنوبر الطابق 4 مكتب 12 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AMAM INDUSTRIES

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف  ومنتجات  الصابون 

والعطور.
زنقة   2  : االجتساعي  املقر  عنوان 

 -  12 مكتب   4 الطابق  الصنوبر 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : تاجسوعتي  غالي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تاجسوعتي  غالي  السيد 
رقم 11 تجزئة نجيب شارع ولي العهد 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تاجسوعتي  غالي  السيد 
رقم 11 تجزئة نجيب شارع ولي العهد 

30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26245.

53(I

FIGENOUV

EURO OFJM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
EURO OFJM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي متجر رقم 
1 رقم 83 تجزئة مرجان 1 ايت والل 

50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 EURO : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.OFJM
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنعاش العقاري -2 اشغال مختلفة 

واشغال البناء.
عنوان املقر االجتساعي : متجر رقم 
1 ايت والل  83 تجزئة مرجان  1 رقم 

50050 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
محسد  الحاج  النوايتي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محسد  الحاج  النوايتي  السيد 
 83 رقم   01 تجزئة مرجان  عنوانه)ا( 

ايت والل 50050 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

محسد  الحاج  النوايتي  السيد 
 83 رقم   01 تجزئة مرجان  عنوانه)ا( 

ايت والل 51000 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2995.

538I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE NOUR ISTITMARE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

 STE NOUR ISTITMARE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي طريق تازة 
تجزئة العامري الطابق الثاني رقم 
14 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34933
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 02 غشت  في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   NOUR ISTITMARE SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
تجزئة  تازة  طريق  اإلجتساعي  مقرها 
العامري الطابق الثاني رقم 14 وجدة 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

عدم تحقيق الهدف االجتساعي.
و حدد مقر التصفية ب طريق تازة 
تجزئة العامري الطابق الثاني رقم 14 

وجدة - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( بلعيد عروج و عنوانه)ا( 
حي الحرية الشسالية زنقة 01 رقم 03 
مكرر العيون 64100 العيون املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2423.

539I

Tigos

DAOUDI MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، (0
20000، الدار البيضاء املغرب

DAOUDI MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 رقم 3 - 

20006 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
543(1(

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DAOUDI MARKET
: التجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

توزيع املواد الغدائية.
عنوان املقر االجتساعي : 26 شارع 
 -  3 رقم   1 الطابق  السلطان  مرس 

20006 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الداودي  رضوان  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان الداودي عنوانه)ا( 
ج  ق   5 رقم   19 زنقة  الجديد  العهد 

0)206 الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الداودي عنوانه)ا( 
ج  ق   5 رقم   19 زنقة  الجديد  العهد 

0)206 الدار البيضاء املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 824632.
540I

KAMAR BENOUNA

 GLOBAL PEO SERVICE
MOROCCO ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 GLOBAL PEO SERVICE

MOROCCO ش م م »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 332 
شارع ابراهيم الروداني اقامة الريان 
الشقة رقم 21 الطابق الخامس - 

20380 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
استقالة  معاينة  العام  الجسع  قرر 
السيدة  و  بركافا  راكاف  السيد 

سنجيطا بركافا من مهام التسيير 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد  جديد  كسسير  تعيين  مايلي: 
الجنسية  رينولد  ايدوار  بجورن 
رقم  السفر  لجواز  حامل  بريطانية 

اوستان  في  الكائن   5641822324

طكساس الواليات املتحدة االمريكية 

- كلينيا طراس كوف 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املادة 32 و 43 من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 822861.

541I

CHARIBA EXPERTISE

Assurances chariba
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

CHARIBA EXPERTISE

ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البخاري، إقامة البغدادي، الطابق 

 Oujda ،60000 ، الخامس، وجدة

Maroc

Assurances chariba شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي )4,زنقة 

الصحراء وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19643

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 

رأسسال الشركة بسبلغ قدره »32.000 

إلى  درهم« أي من »600.000 درهم« 

»632.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2434.

542I
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CHARIBA EXPERTISE

ASSURANCES CHARIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CHARIBA EXPERTISE
ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البخاري، إقامة البغدادي، الطابق 
 Oujda ،60000 ، الخامس، وجدة

Maroc
assurances chariba شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )4،زنقة 
الصحراء وجدة - 60000 وجدة 

املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19643

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

قسباس صفاء كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

تحيين القانون األسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2434.
543I

ا ب س كونسولتينغ

ريزوك موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسسية الشركة

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محسد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحسان مركز إيسان 
طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ريزوك موروكو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي العايدي 
53 مركز عبد املومن تقاطع شارع 

أنوال و عبد املومن طابق 4 - 20000 
الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسسية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
تسسية الشركة من »ريزوك موروكو« 

إلى »وازيس سييدز« .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 4)8312.
544I

ا ب س كونسولتينغ

وينفول ليفت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسسية الشركة

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محسد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحسان مركز إيسان 
طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
وينفول ليفت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتساعي العايدي 
53 مركز عبد املومن تقاطع شارع 

أنوال و عبد املومن طابق 4 - 20000 
الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسسية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2021 يوليوز   16 في  املؤرخ 
ليفت«  »وينفول  الشركة من  تسسية 

إلى »جيريكو« .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 2)8312.
545I

مكتب االستاد عادل النوري موثق

ABRAJ DERB SULTAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االستاد عادل النوري موثق
119 شارع عبد املومن الطابق 

السابع شقة 52-53 الدار البيضاء ، 
20042، الدار البيضاء املغرب

ABRAJ DERB SULTAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 13 زنقة 
احسد املجاطي اقامة لي زالب الطابق 
االول الرقم 8 كارتيي املعاريف الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550851
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ABRAJ : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.DERB SULTAN
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
13 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
احسد املجاطي اقامة لي زالب الطابق 
الدار  املعاريف  كارتيي   8 الرقم  االول 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   200  : محسد  غيتي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 100  : الراكبي  لعزيزة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد محسد اشكاوا : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : السيد سالم عي�سي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الرحسن فريدي : 100 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
200 حصة  السيدة منير فتيحة : 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة ساداق زينب : 200 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  غيتي  السيد 
تجزئة كوتر رقم 1 كاليفورنيا 20150 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الراكبي  لعزيزة  السيدة 
كاليفورنيا   3 الرقم   4 شاه  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  اشكاوا  محسد  السيد 
تجزئة الحسنية 02 زنقة 38 رقم 11 

ح ح 20230 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  عي�سى  سالم  السيد 
الهالل  اقامة  الهدى  زنقة  الوالء  حي 
سيدي   2 فصيلة   1 رقم   22 عسارة 
مومن 20640 الدار البيضاء املغرب.

فريدي  الرحسن  عبد  السيد 
طريق  كينسر  تجزئة   64 عنوانه)ا( 
الدار   20153 الوازيس  الجديدة 

البيضاء املغرب .
عنوانه)ا(  فتيحة  منير  السيدة 
زنقة فاس رقم 13 28999 املحسدية 

املغرب.
عنوانه)ا(  زينب  ساداق  السيدة 
دار  تجزئة  مسكين  بني  زنقة   2(1
الرباط   10105 السوي�سي  السالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  غيتي  السيد 
تجزئة كوتر رقم 1 كاليفورنيا 20150 

الدار البيضاء املغرب 
الراكبي  الرحسن  عبد  السيد 
 3 الرقم   4 شاه  تجزئة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20150 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832364.
546I

SELECT CONSEIL

CHASER TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب
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CHASER TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية زنقة 
الجزائر زنقة ابو بكر البقالني الطابق 

3الشقة 11انفا الدار البيضاء - 
Casablanca 20000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553501

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CHASER TRANSPORT
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرقي  بالنقل  يتعلق  نشاط  اي 
للبضائع الوطني و الدولي لالشخاص 

وللشركات.
عنوان املقر االجتساعي : زاوية زنقة 
الجزائر زنقة ابو بكر البقالني الطابق 
 - البيضاء  الدار  11انفا  3الشقة 

Casablanca 20000 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : السرحاني  الشريف  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السرحاني  الشريف  السيد 
 Rue A Defrise 42 Mons )عنوانه)ا
بلجيكا   (012 Belgique 1049

بلجيكا .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السرحاني  الشريف  السيد 
 Rue A Defrise 42 Mons )عنوانه)ا
بلجيكا   (012 Belgique 1049

بلجيكا 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83544.
54(I

SELECT CONSEIL

ZENGOLD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عسارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 
املغرب

ZENGOLD MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 64 عبدهللا 
املديوني الطابق1 الشقة2 درب 

عسر الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب .

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49(211
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الطابق1  املديوني  عبدهللا   64«
البيضاء  الدار  عسر  درب  الشقة2 
 « املغرب  البيضاء  الدار   20000  -
 - البيضاء  الدار  انفا  إلى »180 شارع 

20000 الدار البيضاء املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835554.
548I

YG ET ASSOCIES

 HIGH PEAK CENTRE DE
FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املومن 
العسارة B الطابق 3 ، 20000، 

CASABLANCA MAROC
 HIGH PEAK CENTRE DE
FORMATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 131 شارع 
أنفا ، اقامة أزور ، مكتب رقم 11 ب 

- 20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553193

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 HIGH : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
.PEAK CENTRE DE FORMATION
تعليم   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الترفيهية  العسل  ورش  وتنظيم 

والثقافية والتشكيلية.
• استشارات االعسال؛

والتسويقي  التجاري  الدعم   •
والتدريب.
إلخ....

عنوان املقر االجتساعي : 131 شارع 
أنفا ، اقامة أزور ، مكتب رقم 11 ب - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : بنعجيبة  إيسان  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إيسان بنعجيبة عنوانه)ا( 
 ، البيضاء  الدار  التدروج،  شارع   19
املغرب 20200 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة إيسان بنعجيبة عنوانه)ا( 
 ، البيضاء  الدار  التدروج،  شارع   19
املغرب 20200 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
549I

وين إكسبير

ARTPARK HOLDINGَ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
ARTPARK HOLDING شركة ذات  َ

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 39 شارع 
لالالياقوت الطابق 5 عسارة ـ د ـ - 

20200 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(01(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلقا�سي  نزهة  )ة(  السيد  تفويت 
 10 أصل  من  اجتساعية  حصة   10
محسد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
 25 بتاريخ  الكتاني  الشريف  الحبيب 

يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834691.
550I

ديوان األستادة سليسة بلهاشمي

 STE »ORIENTAL POIDS
LOURDS«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي
موثقـــــــــــة



16627 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 
شقة -3 وجــدة

 LA SOCIETE » ORIENTAL POIDS
,LOURDS« S.A.R.L

هبة حصص اجتساعية
تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iبسقتضــى 
موثقــة  بلهاشســي،  سليســة  األستــاذة 
بوجــدة، بتاريــخ 30 و 31/05/2022 ، 
وهب السيد حسزة الحسيدي مجسوع 
في  املتسثلة  االجتساعية  حصصه 
)41 حصة و التي يستلكها في الشركة 
املسساة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 »ORIENTAL POIDS LOURDS  «
 1.000.000,00 رأسسالهــا االجتساعــي 
درهــم ومقرهــا االجتساعــي وجدة شارع 
 ، مكرر   93 الرقم  الخامس  محسد 

لفائدة السيد محسد الحسيدي. 
الفصول:  تغيير  تم  وألجله 
السادس)6( والسابع ))( من القانوني 

األسا�سي للشركة وهو كاآلتي :
الفصل السادس )6( : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

 ....... محسد  الحسيدي  السيد 
916.500,00 درهم

بنعدو.........  اكرام  السيدة 
00,00).41 درهم

زينب..........  الحسيدي  االنسة 
20.900,00 درهم

خديجة.........  الحسيدي  السيدة 
20.900,00 درهم

 1.000.000,00  : املجســــــــــــــــــوع 
درهــــم

الرأسسال   :  )((  : السابع  الفصل 
االجتساعي

بسبلغ  االجتساعي  الرأسسال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00
 100,00 بـ  اجتساعية  10.000 حصة 
الشركاء  على  موزعة  للواحدة  درهم 

حسب حصصهم كالتالي : 
 ........ محسد  الحسيدي  السيد 

9.165 حصة
 41( بنعدو.........  اكرام  السيدة 

صحة
زينب..............  الحسيدي  االنسة 

209 صحة

السيدة الحسيدي خديجة............ 

209 صحة

حصة   10.000  : املجســــــــــــــــــوع 

اجتساعية

القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ  بوجدة  التجارية  باملحكســة 

06/06/2022 تحت عدد 1005. 

لإلشــــــارة والخالصــة

ذ. سليســة بلهاشســي 

551I

AZZOUZIA TRAVAUX

AZZOUZIA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AZZOUZIA TRAVAUX

 JAWHARATE AL JANOUB,

 IMM.F, 3 EME ETAGE APP.12,

 AZZOUZIA, ، 40170،

MARRAKECH MAROC

AZZOUZIA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي اقامة 

جوهرة الجنوب العسارة F الطابق 

3 الشقة رقم 12 العزوزية - 0)401 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96211

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 ماي 2022 تست إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :

انتاج و تسويق مواد  شراء و بيع, 

او  املنتجات  جسيع  و  التنظيف 

السلع املتعلقة او غير املتعلقة بسواد 

التنظيف .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138631.

552I

مستامنة شامة

ILADARY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
ILADARY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني 

الشقة رقم 4 لعري الشيخ الناظور - 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ILADARY
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الى  الغذائية  املواد  جسيع  توصيل 

العنوان
الى  الواجبات  توصيل  خدمة 

العنوان
الطلبيات  جسيع  توصيل  خدمة 

ع ر اال نترنت او الهاتف.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني الشقة 
رقم 4 لعري الشيخ الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بوحقتاري  زكرياء  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد العالي البوزيدي : 500 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد زكرياء بوحقتاري : 50000 
بقيسة 100 درهم.

 : البوزيدي  العالي  عبد  السيد 
50000 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء بوحقتاري عنوانه)ا( 
هولندا AA 1000 هولندا هولندا.

البوزيدي  العالي  عبد  السيد 
هولندا   AA  1000 هولندا  عنوانه)ا( 

هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بوحقتاري عنوانه)ا( 

هولندا AA 1000 هولندا هولندا
البوزيدي  العالي  عبد  السيد 
هولندا   AA  1000 هولندا  عنوانه)ا( 

هولندا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 4062.
553I

ste cofiguer sarl

STE ZERIAB FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE ZERIAB FASHION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 
مرأب الكائن بحرشة كامبير امللك )5 
هوارة اوالد رحو جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   21
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ZERIAB FASHION
-صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس
-التصدير واالستيراد

-مفوض.
محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
مرأب الكائن بحرشة كامبير امللك )5 
 35100  - جرسيف  رحو  اوالد  هوارة 

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
اليعقوبي  مهدي  لبنى  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليعقوبي  مهدي  لبنى  السيدة 
هوارة  كامبير  حرشة  دوار  عنوانه)ا( 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليعقوبي  مهدي  لبنى  السيدة 
هوارة  كامبير  حرشة  دوار  عنوانه)ا( 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 1378/2022.
554I

ديوان األستادة سليسة بلهاشمي

 STE«PETROLIERE
 INTERNATIONAL DU

NORD«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي 

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي
موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 
شقة -3 وجــدة

 LA SOCIETE » PETROLIERE
 INTERNATIONAL DU NORD«

,S.A.R.L
تفويت حصص اجتساعية

تلقتــه  توثيقي  عقد  Iبسقتضــى   /-
موثقــة  بلهاشســي،  سليســة  األستــاذة 
 ،  06/06/2022 بتاريــخ  بوجــدة، 
مجسوع  مكنيف  سعيد  السيد  فوت 
في  املتسثلة  االجتساعية  حصصه 
500 حصة و التي تستلكها في الشركة 
 « املسساة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 PETROLIERE INTERNATIONAL
االجتساعــي  رأسسالهــا   »DU NORD
ومقرهــا  درهــم   5.000.000,00
الطريق  درار،  بني  االجتساعــي 
السيدة  لفائدة   ،  2( رقم  الرئيسية 

فاطسة الزهرة مكنيف. 
الفصول:  تغيير  تم  وألجله 
والرابع   )(( السابع  السادس)6(، 
األسا�سي  القانوني  من   )14( عشر 

للشركة وهو كاآلتي :
الفصل السادس )6( : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

 ........ مكنيف  محسد  السيد 
4.950.000,00 درهم

 .. مكنيف  الزهرة  فاطسة  السيدة 
50.000,00 درهم

 ----------------------
 5.000.000,00  : املجســــــــــــــــــوع 

درهــــم
الرأسسال   :  )((  : السابع  الفصل 

االجتساعي
بسبلغ  االجتساعي  الرأسسال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   5.000.000,00
 100,00 بـ  اجتساعية  50.000 حصة 
الشركاء  على  موزعة  للواحدة  درهم 

حسب حصصهم كالتالي : 
 49.500 مكنيف...  محسد  السيد 

حصة
الزهرة  فاطسة  السيدة 

مكنيف....... 500 حصة

-----------------------------
حصة   50.000  : املجســــــــــــــــــوع 

اجتساعية
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ  بوجدة  التجارية  باملحكســة 

10/08/2022 تحت عدد 1201. 
لإلشــــــارة والخالصــة
 ذ. سليســة بلهاشســي

555I

ديوان األستادة سليسة بلهاشمي

STE«GABRAKOU«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي 
ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي

موثقـــــــــــة
2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 وجــدة
 LA SOCIETE » GABRAKOU«

,S.A.R.L
تفويت حصص اجتساعية

تلقتــه  توثيقي  عقد  Iبسقتضــى   /-
موثقــة  بلهاشســي،  سليســة  األستــاذة 
 22/06/2022 و   09 بتاريــخ  بوجــدة، 
، فوتت السيدة اكرام بنعدو مجسوع 
في  املتسثلة  االجتساعية  حصصه 
الشركة  في  تستلكها  التي  و  36 حصة 
 « املسساة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
GABRAKOU« رأسسالهــا االجتساعــي 
ومقرهــا  درهــم   100.000,00
محسد  شارع  وجدة  االجتساعــي 
لفائدة   ، مكرر   93 الرقم  الخامس 

السيد محسد الحسيدي. 
الفصول:  تغيير  تم  وألجله 
السادس)6( والسابع ))( من القانوني 

األسا�سي للشركة وهو كاآلتي :
الفصل السادس )6( : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

 ...... كواللي  بنيونس  السيد 
34.000,00 درهم

 ...... كواللي  احسد  السيد 
12.500,00 درهم

 ...... كواللي  سسير  السيد 
12.500,00 درهم

 ...... كواللي  حسن  السيد 
12.500,00 درهم

 ........ محسد  الحسيدي  السيد 
24.900,00 درهم

زينب.........  الحسيدي  االنسة 
1.800,00 درهم

خديجة........  الحسيدي  السيدة 
1.800,00 درهم

املجســــــــــــــــــوع : 100.000,00 درهــــم
الرأسسال   :  )((  : السابع  الفصل 

االجتساعي
بسبلغ  االجتساعي  الرأسسال  حدد 
100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 
درهم   100,00 بـ  اجتساعية  حصة 
الشركاء حسب  على  موزعة  للواحدة 

حصصهم كالتالي : 
 340  ........ كواللي  بنيونس  السيد 

حصة
 125  ......... كواللي  احسد  السيد 

حصة
 125  ...... كواللي  سسير  السيد 

حصة
 125  .......... كواللي  حسن  السيد 

حصة
 ............ محسد  الحسيدي  السيد 

249 حصة
 18 زينب......  الحسيدي  االنسة 

صحة
خديجة........  الحسيدي  السيدة 

18 صحة
حصة   1.000  ...  : املجســــــــــــــــــوع 

اجتساعية
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ  بوجدة  التجارية  باملحكســة 

05/08/2022 تحت عدد 1180. 
لإلشــــــارة والخالصــة
ذ. سليســة بلهاشســي

556I

CAF MAROC

HAMID ELFIDDI BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
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 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

HAMID ELFIDDI BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة واد 
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12994(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. HAMID ELFIDDI BTP
الطرق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  أعسال  واملاء،  الصحي  الصرف 

املتنوعة.
عنوان املقر االجتساعي : زنقة واد 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 

طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسسال الشركة: 1.500.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 15000  : الف�سي  حسيد  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الف�سي  حسيد  السيد 
ال رانص 2 اقامة جسعة ب ط 1 رقم 

66 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الف�سي  حسيد  السيد 
ال رانص 2 اقامة جسعة ب ط 1 رقم 

66 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 5))256.
55(I

رمزي لالستشارات

DACHRA ENERGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون ر عسارة حسدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 0000)، العيون املغرب

DACHRA ENERGIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

السسارة عسارة 02. الطابق االول 
رقم 04 العيون. - 0000) العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DACHRA ENERGIES
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسباكة  الكهربائية  التركيبات 

وأعسال التركيب األخرى.
البضائع  جسيع  وتصدير  استيراد 
 ، العامة  البناء  أعسال  التجارية. 
وحفر اآلبار وحفرها. املباني السكنية 

والصناعية...الخ .

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
السسارة عسارة 02. الطابق االول رقم 
04 العيون. - 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشوبي  الطيبي  السيد 
بني   09 رقم   01 بلوك  داركوم  زنقة 

مالل. 23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشوبي  الطيبي  السيد 
بني   09 رقم   01 بلوك  داركوم  زنقة 

مالل. 23000 بني مالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2554/2022.
558I

N2M CONSEIL-SARL

H-RAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

H-RAF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي عبد 
املومن بني انصار املركز الناظور 

62000 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22405

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ   H-RAF الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي حي عبد املومن بني 

انصار املركز الناظور 62000 الناظور 

من  الغرض  انتهاء   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي عبد 
الناظور  املركز  انصار  بني  املومن 

62000 الناظور املغرب. 

و عين:

اشرف  محسد  السيد)ة( 

 118 الزنقة  عنوانه)ا(  و  املسعودي 
رقم 13 لعري الشيخ 62000 الناظور 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 04 غشت 

2022 تحت رقم 2)39.

559I

ديوان األستادة سليسة بلهاشمي

 STE »ORIENTAL POIDS
LOURDS«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 وجــدة

 LA SOCIETE » ORIENTAL POIDS

,LOURDS« S.A.R.L

تفويت حصص اجتساعية

تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iبسقتضــى 

موثقــة  بلهاشســي،  سليســة  األستــاذة 

 31/05/2022 و   30 بتاريــخ  بوجــدة، 

، فوتت السيدة اكرام بنعدو مجسوع 

في  املتسثلة  االجتساعية  حصصها 

)41 حصة و التي تستلكها في الشركة 

املسساة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 »ORIENTAL POIDS LOURDS  «
 1.000.000,00 رأسسالهــا االجتساعــي 

درهــم ومقرهــا االجتساعــي وجدة شارع 

 ، مكرر   93 الرقم  الخامس  محسد 

لفائدة السيد محسد الحسيدي. 
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الفصول:  تغيير  تم  وألجله 
السادس)6( والسابع ))( من القانوني 

األسا�سي للشركة وهو كاآلتي :
الفصل السادس )6( : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

 ...... محسد  الحسيدي  السيد 
958.200,00 درهم

زينب.......  الحسيدي  االنسة 
20.900,00 درهم

خديجة..........  الحسيدي  السيدة 
20.900,00 درهم 

 1.000.000,00  : املجســــــــــــــــــوع 
درهــــم

الرأسسال   :  )((  : السابع  الفصل 
االجتساعي

بسبلغ  االجتساعي  الرأسسال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00
 100,00 بـ  اجتساعية  10.000 حصة 
الشركاء  على  موزعة  للواحدة  درهم 

حسب حصصهم كالتالي : 
 .......... محسد  الحسيدي  السيد 

9.582 حصة
االنسة الحسيدي زينب......... 209 

صحة
خديجة..........  الحسيدي  السيدة 

209 صحة
حصة   10.000  : املجســــــــــــــــــوع 

اجتساعية
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ  بوجدة  التجارية  باملحكســة 

19/06/2022 تحت عدد 8)10. 
لإلشــــــارة والخالصــة
ذ. سليســة بلهاشســي

560I

MAITRE ZOUAOUI CHAKIB NOTAIRE

SK NORD REFRIGERATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستـاذ الزواوي شكيب،
موثق بفاس

66 شارع محسد السالوي، املدينة 
الجديدة اكدال

فاس

 SOCIETE SK NORD « شركة
 REFRIGERATION« S.A.R.L .AU

»تأسيس«
 23 بتاريخ  عرفي،  عقد  بسقت�سى 
بتاريخ  بفاس  مسجل   2020 يناير 
05/02/2020 دفتر الوارذات 3694، 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
املسيزات  ذات  و  وحيد،  شريك  ذات 

التالية:
 SOCIETE  « شركة  التسسية: 
 SK NORD REFRIGERATION «

S.A.R.L .AU
 الشريك: السيدة سارة حسيسن.

 الهدف اإلجتساعي: تهدف الشركة 
إلى:

االجهزة  جسيع  وتركيب  بيع   -
بالت ريد  الخاصة  اآلالت  و 
املكيفات  والتكييف،املجسد، 

الهوائية، العازل الكهربائي وغيرها.
- االستيراد والتصدير.

الصيانة  االصالح،  التصنيع،   -
الخاصة  املعذات  جسيع  وتركيب 

بالت ريد والتكييف.
العسليات  جسيع  وعسوما   -
غير  أو  مباشرة  بطريقة  املرتبطة 
مباشرة بالهدف االجتساعي أو بإمكانها 

تنسية الشركة. 
املقر  حدد  االجتساعي:  املقر 
كرم  اقامة   12 بفاس،  االجتساعي 

طريق عين السسن. 
 99 في  الشركة  املدة: حددت مدة 
سنة ابتدءا من يوم التأسيس النهائي 
الحل  أو  املدة  في  الزيادة  حالة  في  إال 

املسبق للشركة.
حدد  االجتساعي:  الرأسسال 
الف  مائة  مبلغ  في  الشركة  رأسسال 
إلى  مقسسة  درهم(   100.000( درهم 
من  إجتساعية  حصة   )1000( مائة 
فئة مائة 100 درهم للحصة الواحدة 

نقدا منحت كاملة إلى:
 100 حسيسن  سارة  السيدة   -

حصة
-املجسوع 100 حصة

سارة  السيدة  تعيين  تم  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  حسيسن 

محدودة،

لتكوين   %5 اقتطاع  بعد  األرباح: 

يعود  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي إلى الشريك الوحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة التجارية بفاس.

بتاريخ )0 ف راير 2020، تحت رقم 

552/2020 تم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكسة  الضبط  كتابة 

رقم  تحت  التجاري  السجل  بفاس، 

.61901

من أجل اإليداع و النشر 

ديوان األستـاذ الزواوي شكيب ، 

561I

STE TIB COMPT SARL AU

ER LI TANMIA WA TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

 ER LI TANMIA WA TAAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي القدس 

شارع املقدس اقامة املنيوي رقم 23 

- 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23435

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املنيوي  علي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

يوليوز   22 بتاريخ  الرشيد  امحسد 

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم )240.

562I

UPSILON CONSULTING

LA COCOTTE FRANÇAISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عسر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 LA COCOTTE FRANÇAISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 49 زنقة 
أحسد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COCOTTE FRANÇAISE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأدوات  باملطبخ،  املتعلقة  املنتجات 
املطبخ ومالبس املطبخ وكتب الطبخ، 
املائدة،  بفنون  املتعلقة  األدوات  و 

وجسيع لوازم املطبخ األخرى..
49 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
رقم  السفلي،  الطابق  بركات،  أحسد 
البيضاء  الدار   20000  - 3، معاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   200  : كوني  سعيد  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 10 كوني عنوانه)ا(  السيد سعيد 
زنقة أحسد املقري حي راسين 20100 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

 10 كوني عنوانه)ا(  السيد سعيد 
زنقة أحسد املقري حي راسين 20100 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

563I

AL AGADIR

 NASSIM« شركة
TRANSFERT« ش.م.م بشريك 

واحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc

 »NASSIM TRANSFERT« شركة

ش.م.م بشريك واحد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي محل رقم 

38 إقامة دارنا عسارة 21 حي ادرار 

اكادير أكادير 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : --

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 

ش.م.م   »NASSIM TRANSFERT«

بشريك واحد.

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب:

وكالة تحويل األموال.  •

مكتب الصرف.  •

الوساطة النقدية.  •

املحلية  االرساليات   •

والدولية.

دفع الفواتير وجسيع انواع   •

.
ً
الضرائب والرسوم إلكترونيا

وسيط التأمين.  •

التجارة بشكل عام.  •

جسيع  وتصدير  استيراد   •

أنواع املنتجات والبضائع

.

عنوان املقر االجتساعي : محل رقم 

ادرار  حي   21 عسارة  دارنا  إقامة   38

اكادير أكادير 80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد ايتولحسن يونس 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس  ايتولحسن  السيد 

أكادير   80000 أكادير  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

يونس  ايتولحسن  السيد 

أكادير   80000 أكادير  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 118053.

564I

AL AGADIR

شركة »SOCOFLEG« ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc
شركة »SOCOFLEG« ش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 

رقم 11، زنقة 208، املرس الدشيرة 
الجهادية أكادير 80000 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26(0(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 

»SOCOFLEG« ش.م.م .
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب:
وتصدير  استيراد  تسويق،   •

الفواكه والخضر.
استيراد  تسويق،  توزيع،   •
منتجات  أنواع  جسيع  وتصدير 

األغذية.
جسيع  وتشغيل  تركيب   •
وتحويل  وتعبئة  معالجة  محطات 
وحفظ املنتجات النباتية أو املنتجات 

واملنتجات الثانوية للبحر.
املتعلقة  العسليات  جسيع   •

بصناعة الصيد الساحلي والبحري.
جسيع  وتصدير  استيراد   •

املنتجات البحرية.
غير  أو  املباشرة  املشاركة   •
العسليات  جسيع  في  للشركة  املباشرة 
التي قد تكون  التجارية  أو  الصناعية 

أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد  مرتبطة 
عن طريق إنشاء شركات أو مؤسسات 
جديدة من أي نوع، أو حتى عن طريق 
املساهسة أو االكتتاب أو الشراء من 
اندماج  رابطة  أو  الشركات  عناوين 

الحقوق في املشاركة أو غير ذلك.
التجارة بشكل عام.  •

لجسيع  التجاري  التسثيل   •
الشركات الوطنية واألجنبية.

جسيع  العسوم  وعلى   •
العقارية  املالية،  التجارية  العسليات 
والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 
إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  غير  أو 
والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط 

الشركة..
محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الدشيرة  املرس   ،208 زنقة   ،11 رقم 
أكادير   80000 أكادير  الجهادية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 YATTASSAYE السيد 
بقيسة  حصة   OUSMANE : 600

100 درهم للحصة .
 400  : املصطفى  جسل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 YATTASSAYE السيد 
أكادير  عنوانه)ا(   OUSMANE

80000 أكادير املغرب.
عنوانه)ا(  املصطفى  جسل  السيد 

أكادير 80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 YATTASSAYE السيد 
أكادير  عنوانه)ا(   OUSMANE

80000 أكادير املغرب
عنوانه)ا(  املصطفى  جسل  السيد 

أكادير 80000 أكادير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1581.
565I
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موثقة

STRELYSIA
إعالن متعدد القرارات

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
20050، الدار البيضاء املغرب

STRELYSIA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 265 شارع 
موالي اسساعيل - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21884

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   19 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التازي،  هداية  املرحومة  وفاة  إقرار 
ثريا  مسيرة وشريكة، ووفاة املرحومة 
التازي، شريكة، ونقل أسهم كل منهسا 

في رأسسال الشركة إلى ورثتهسا
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيرين : السيد ناصر التازي، 
عدد  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التازي،  كريم  والسيد   B6405(8
عدد  التعريف  لبطاقة  الحامل 

B10(5(9
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
6: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: مساهسات
): الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: الرأسسال االجتساعي
بند رقم البند 16: الذي ينص على 
مايلي: تسسية املسيرين : السيد ناصر 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التازي، 
كريم  والسيد   B6405(8 عدد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التازي، 

B10(5(9 عدد
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829134.

566I

STE TIB COMPT SARL AU

STE AGRICOLE AIN SFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

STE AGRICOLE AIN SFA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : اقامة 

االفاق طريق العونية رقم 160 - 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36181

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر حل   2022 01 غشت  في  املؤرخ 

شركة   STE AGRICOLE AIN SFA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

 -  160 رقم  العونية  طريق  االفاق 

60000 وجدة املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة( حنان حرشة و عنوانه)ا( 

اقامة االفاق طريق العونية رقم 160 

)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

اقامة  وفي   2022 غشت   01 بتاريخ 

 -  160 رقم  العونية  طريق  االفاق 

60000 وجدة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم )123.

56(I

Bennani & Associes

 Align ألين تكنولجي موروكو
Technology Morocco

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 Align ألين تكنولجي موروكو

Technology Morocco شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي أنفا 

بالس ايست وينج، شارع كورنيش، 
عين دياب - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5003(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
 2.050.000« إلى  درهم«   50.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832152.
568I

Bennani & Associes

electrolux الكترولكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
الكترولكس electrolux شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 

كاليفورنيا غاردن، بناء B، التقسيم، 
سيدي معروف - 20520 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.392((21

العام  الجسع  بسقت�سى 
ماي   09 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2022
درهم«   12.000.000« قدره  بسبلغ 
إلى  درهم«   (1.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   83.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830964.
569I

رمزي لالستشارات

AGAMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون ر عسارة حسدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 0000)، العيون املغرب
AGAMOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

أكفول رقم 18 حي خط الرملة 01 
العيون. - 0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AGAMOR
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألحذية  والعطور  املالبس  وتوزيع 
مواد  جسيع  نقل  واالكسسوارات. 
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ومواد البناء والبضائع لحساب الغير 
وحسابه... الخ.

زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 01 الرملة  خط  حي   18 رقم  أكفول 

العيون. - 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوشيخة  الزهراء  فاطسة  السيدة 
حي   461 رقم   03 بلوك  عنوانه)ا( 
الحرش ايت ملول 80000 ايت ملول 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابوشتى  نعيسة  السيدة 
 02 زنقة   02 بلوك  أغيوس  أيت  حي 
رقم )0 تيكوين أكادير 80000 اكادير 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2553/2022.
5(0I

موثقة

STRELYSIA
إعالن متعدد القرارات

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
20050، الدار البيضاء املغرب

STRELYSIA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 265 شارع 
موالي اسساعيل - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2625(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الغير  العام  الجسع  محضر  في  مايلي: 

ماي   19 بتاريخ  املنعقد  العادي 
املادي  الخطأ  تصحيح   ،2022
وهو  الشركة  رأسسال  أصاب  الذي 
من  بدال  درهم   319.000.000,00

92.220.000,00 درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باإلضافة إلى قائسة املوقعين تصحيح 
رأسسال  أصاب  الذي  املادي  الخطأ 
بالحروف   CASAFONCIA شركة 
من  بدال  درهم  مليون  )خسسسائة 
محضر  في  درهم(  مليون  خسسين 
املنعقد  العادي  الغير  العام  الجسع 
في  وكذلك   ،2022 ماي   19 بتاريخ 
ضسن  للشركة  األساسية  القوانين 

األنظسة امللحقة في نفس التاريخ
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  املوقعين:  قائسة  رقم  بند 
املوقعين  قائسة  مايلي:  على  ينص 
أصاب  الذي  املادي  الخطأ  تصحيح 
 CASAFONCIA شركة  رأسسال 
درهم  مليون  )خسسسائة  بالحروف 
بدال من خسسين مليون درهم( ضسن 

األنظسة امللحقة في نفس التاريخ
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833456.

5(1I

موثقة

STRELYSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
20050، الدار البيضاء املغرب

STRELYSIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 265 شارع 
موالي اسساعيل - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3523

العام  الجسع  بسقت�سى 

دجن ر   2( في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2019

درهم«   226.(80.000« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   92.220.000« من  أي 

»319.000.000 درهم« عن طريق : -.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف راير 2020 تحت رقم 29214).

5(2I

Bennani & Associes

ارامكس موروكو لوجستكس 

 ARAMEX MOROCCO

LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

ارامكس موروكو لوجستكس 

 ARAMEX MOROCCO

LOGISTICS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 193 شارع 

املقاومة، زاوية زنقة محسد أروية - 

20490 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.235149

الشريك  قرار  بسقت�سى 

 2022 ماي   20 في  املؤرخ  الوحيد 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع  تم 

درهم«   98.240.000« قدره 

إلى  درهم«   6.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   104.240.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830965.

5(3I

AISSE

 SOLID SOFTWARE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El,138

 Mansour ، 20380، Casablanca
Maroc

 SOLID SOFTWARE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )19، 

شارع املقاومة، الطابق 6 - 20250 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SOLID : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.SOFTWARE SOLUTIONS
تطوير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال رمجيات
تكنولوجيا  خدمات  تعهيد   -

(ITO( املعلومات
العسليات  كل  عامة،  وبصفة   -
املالية،  او  التجارية  الصناعية، 
عالقة  لها  التي  املنقولة  او  العقارية 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
املساثلة  األهداف  وكل  االجتساعي 
تنسية  في  املساهسة  شانها  من  التي 

الشركة..
 ،19(  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 20250  -  6 الطابق  املقاومة،  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : بنخلدون  حسزة  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنخلدون  حسزة  السيد 
اسالن،  نسيم  تجزئة  النسيم،  حي 
البيضاء  الدار   20190  690 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنخلدون  حسزة  السيد 
اسالن،  نسيم  تجزئة  النسيم،  حي 
البيضاء  الدار   20190  690 رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83425.
5(4I

Bennani & Associes

 Ecart اكار سيرفسس موروكو
Services Morocco

إعالن متعدد القرارات

اكار سيرفسس موروكو
ECART SERVICES MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

املقر االجتساعي: 155 شارع أنفا، 
الدار البيضاء

رأسسالها اإلجتساعي: 35.634.000 
درهم

مقيدة بسجل التجاري الدار 
البيضاء تحت رقم 695)25 

)»الشركة«(
الوحيد  الشريك  قرارات  بسوجب 

بتاريخ 18 ماي 2022 تقرر ما يلي:
العلوي  لعربي  السيد  إستقالة   -

بلغيتي من مهامه كسدير مشارك؛
بوسليخان  بدر  السيد  -تعيين 

كسدير مشارك جديد؛
كسديرة  العضوية  فترة  تسديد   -

مشاركة للسيدة فاليري كارمين؛

- التوقيع االجتساعي؛
النظام  على  التابعي  التعديل   -

األسا�سي للشرك.
تم إيداع محضر قرارات الشريك 
2022بسجل  ماي   18 بتاريخ  الوحيد 
 4 بتاريخ  البيضاء  الدار  التجاري 
أغسطس 2022 تحت عدد )83348.

5(5I

Bennani & Associes

ارامكس انترناشونال موروكو
إعالن متعدد القرارات

 ARAMEX INTERNATIONAL
MOROCCO

ارامكس انترناشونال موروكو 
شركة محدودة

رأسسالها االجتساعي 
رأسسالها اإلجتساعي 122.640.000 

درهم
مقرها اإلجتساعي: 193 شارع الجيش 

املالكي، زاوية زنقة محسد أروية، 
الدار البيضاء

مقيدة بسجل التجاري الدار 
البيضاء تحت رقم 95825 

)»الشركة«(
العامة  الجسعية  قرارات  بسوجب 
 20 بتاريخ  للشركاء  االستثنائية 

ماي2022 تقرر ما يلي:
على أساس عادي:

الشركة  تعيين  إعادة   -
يسثله  مدير  للك  ريجينال  ارامكس 

السيد عساد م روك؛
الشركة  تعيين  إعادة   -
يسثله  مدير  للك  اكس رس  ارامكس 

السيد أحسد ارحلي ؛
على شكل إستثنائي :

الشركة  مال  رأس  زيادة   -
أسهم   982.400 إصدار  خالل  من 
طريق  عن  تحريرها  يتم  جديدة 
تخليص الديون قيستها 98.240.000 

درهم لصالح ارامكس ريجينال للك؛
النهائي  التحقق  معاــينـــة   -

لزيادة رأس املال؛
األسا�سي  النظام  تعديل   -

للشركة؛ 

األسا�سي  النظام  مراجعة   -
للشركة.

تم إيداع محضر قرارات الجسعية 
بتاريخ  للشركاء  االستثنائية  العامة 
التجاري  بالسجل   2022 ماي   20
 2022 يوليو   8 بتاريخ  البيضاء  للدار 

تحت عدد 830963.
5(6I

fiduciaire espace conseils

AMTK DIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

AMTK DIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مجسوعة 
التقدم جه 2 .الطابق 2 سيدي 

ال رنو�سي - الدار البيضاء 20600 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552619

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AMTK : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.DIS
تسويق   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
إكسسوارات  أنواع  جسيع  وتصنيع 

هياكل الحافالت والباصات
- استيراد وتصدير

املعامالت  جسيع   ، أعم  وبشكل   -
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
باألشياء  املتعلقة  واملالية  والعقارية 

املحتسل  من  التي  أو  أعاله  املذكورة 
أن تعزز تحقيقها وتطويرها ، وكذلك 
وغير  املباشرة  املشاركات  جسيع 
تسعى  التي  الشركات  في  املباشرة 
لتحقيق أهداف مساثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتساعي : مجسوعة 
سيدي   2 .الطابق   2 جه  التقدم 
 20600 البيضاء  الدار   - ال رنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كوتر  الدين  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوتر  الدين  السيدة 
 15 عسارة  فضالة  ياملكي  تجزئة 
 28810  11 الشقة   3 الطابق 

املحسدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوتر  الدين  السيدة 
 15 عسارة  فضالة  ياملكي  تجزئة 
 28810  11 الشقة   3 الطابق 

املحسدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834525.
5((I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KHALID PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 
صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب
KHALID PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

الفتيحاترقم 2)3 شيخ لغضف - 
3000) الداخلة املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(419

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

االشقر  محسد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000

احسد سالم حسادي بتاريخ 18 غشت 

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1381.

5(8I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KHALID PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 

صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

KHALID PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتساعي حي 

الفتيحات رقم 2)3 شضرع شيخ 

الغضف - 3000) الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(419

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 2022 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1381/2022.

5(9I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JK HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

JK HOUSE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي فندق 

موريتانيا شارع بئر انزران تيزنيت - 

85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 JK  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE

و  فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

فندق   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 - تيزنيت  انزران  بئر  شارع  موريتانيا 

85000 تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسسال الشركة: 5.100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 51.000  : جسال  كريمي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جسال  كريمي  السيد 

 85000 تيزنيت  الدوتركا  حي   103

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جسال  كريمي  السيد 

 85000 تيزنيت  الدوتركا  حي   103

تيزنيت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 192.

580I

ائتسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KHALID PECHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 24-01)) 

صندوق ال ريد رقم 146، 3000)، 

الداخلة املغرب

KHALID PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

الفتيحات رقم 2)3 شارع شيخ 

الغضف - 3000) الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(419

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 18 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

حسادي احسد سالم كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1381/2022.

581I

UPSILON CONSULTING

ILLY HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسسال الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عسر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
ILLY HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 131 شارع 
أنفا إقامة أزور الطابق رقم 11، 
مكتب رقم 11 ب - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.459629

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 
»941.500 درهم« أي من »998.000 
درهم« إلى »56.500 درهم« عن طريق 

: تخفيض عدد األسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835244.

582I

ETS BENI SAHARA

golbo trans
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BENI SAHARA
 LAYOUNE OUARZAZATE،
45000، Ouarzazate MAROC

golbo trans شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 appt وعنوان مقرها اإلجتساعي
 33 immb 13 dr anza lot anza

 eloulya taddart Agadir - 80000
Agadir Maroc
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52109

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 golbo : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.trans

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 respresentation des biens et

.services de bonne qualité

 appt  : االجتساعي  املقر  عنوان 

 33 immb 13 dr anza lot anza

 eloulya taddart Agadir - 80000

.Agadir Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 loubna elmissoui : 100 السيدة

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 loubna elmissioui السيدة 

 appt 42 imm24 dar عنوانه)ا( 

 essaada hya Adrar Agadir 80000

.Agadir Maroc

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

 loubna elmissioui السيدة 

 appt 42 imm24 dar عنوانه)ا( 

 essaada hya Adrar Agadir 80000

Agadir Maroc

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم -.

583I

MOHAMED LAAGOUBI

STE NZALA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
STE NZALA TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي محل 4 

عسارة X قطعة 1 باب سالم 3 زواغة 
- 30020 فاس املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59391

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
رأسسال الشركة بسبلغ قدره »50.000 
إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 
»150.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3213.
584I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

COMO IMMO - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 9( - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
COMO IMMO - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 48 - 50 
شـــارع لحسـن ويـــدار -- 20120 الدار 

البيضاء املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.226.101

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
COMO IMMO - SARL شركة ذات 

رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
لحسـن  شـــارع   50  -  48 اإلجتساعي 
البيضاء  الدار   20120  -- ويـــدار 
أمــالك  كــل  لبيـــع  نتيجة  املغرب 
غـــرض  لهـــا  يعـــد  لـم  التــي  الشـركـــة 

اجتســــاعــي ..
و عين:

و  بــــونـكــيــــت  كــســـــال  السيد)ة( 
ويـــدار  لحسـن  شـــارع   42 عنوانه)ا( 
املغــرب  البيضاء  الدار   20120

كسصفي )ة( للشركة.
و  بــــونـكــيــــت  نـــورة  السيد)ة( 
ويـــدار  لحسـن  شـــارع   42 عنوانه)ا( 
املغـــرب  البيضاء  الدار   20120

كسصفي )ة( للشركة.
و  الــراضـــي  فـاطـســـة  السيد)ة( 
ويـــدار  لحسـن  شـــارع   42 عنوانه)ا( 
املغـــرب  البيضاء  الدار   20120

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 20 يوليوز 2022 وفي 48 - 50 
شـــارع لحسـن ويـــدار -- 20120 الــدار 

البيضاء املــغـــرب .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834.983.

585I

BETA FIDUCIAIRE

PARA BENI SNASEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

PARA BENI SNASEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي سيدي 

يحي تجزئة النجد رقم 581 - 60000 
وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24221

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 PARA BENI الوحيد  الشريك  ذات 
 50.000 رأسسالها  مبلغ   SNASEN
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 -  581 سيدي يحي تجزئة النجد رقم 
60000 وجدة املغرب نتيجة ل : انتهاء 

عقد الشركة .
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
يحي تجزئة النجد رقم 581 - 60000 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  زهراوي  محسد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني تجزئة 
املغرب  وجدة   60000  13 رقم  لعلج 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1132.
586I

ديوان األستادة سليسة بلهاشمي

 STE« MAGHREBTOURISME
 ET TRANSPORT« par

abréviation »M.T.T« SARL
إعالن متعدد القرارات

ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي 
ديــوان األستــاذة سليســة بلهاشســي

موثقـــــــــــة
2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 وجــدة
 LA SOCIETE » MAGHREB

»TOURISME ET TRANSPORT
 par abréviation » M.T.T « 

,S.A.R.L
تحيين القانون األسا�سي للشركة

تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iبسقتضــى 
موثقــة  بلهاشســي،  سليســة  األستــاذة 
 05/07/2022 بتاريــخ  بوجــدة، 
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الحسيدي  محسد  السيد  قرر   ،
للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 
املسساة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 MAGHREB TOURISME ET  «
 TRANSPORT« par abréviation
رأسسالهــا   » M.T.T « S.A.R.L
درهــم   8.000.000,00 االجتساعــي 
شارع  وجدة  االجتساعــي  ومقرهــا 

محسد الخامس الرقم 93 مكرر ، 
الثاني  الفصول:  تغيير  تم   وألجله 
 ((( السابع   ،)6( السادس   ،)2(
القانوني  من   )14( عشر  والرابع 

األسا�سي للشركة وهو كاآلتي :
الفصل الثاني )2( : التسسيــة 

 MAGHREB  « شركة 
 TOURISME ET TRANSPORT«
par abréviation » M.T.T « ش.م.م 

بشريك وحيد » 
الفصل السادس )6( : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

محسد.......  الحسيدي  السيد 
8.000.000,00 درهم 

 8.000.000,00  : املجســــــــــــــــــوع 
درهــــم

الرأسسال   :  )((  : السابع  الفصل 
االجتساعي

بسبلغ  االجتساعي  الرأسسال  حدد 
إلى  مقسم  درهم   8.000.000,00
 100,00 بـ  اجتساعية  80.000 حصة 
الشركاء  على  موزعة  للواحدة  درهم 

حسب حصصهم كالتالي : 
محسد........  الحسيدي  السيد 

80.000 حصة
حصة   80.000  : املجســــــــــــــــــوع 

اجتساعية
من  الشركة  تسير   :  14 الفصل 
طرف السيد محسد الحسيدي بصفته 
للشركة  وحيد  مسير  و  وحيد  شريك 

ملدة غير محدودة.
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ  بوجدة  التجارية  باملحكســة 

05/08/2022 تحت عدد 9)11. 
لإلشــــــارة والخالصــة
ذ. سليســة بلهاشســي

58(I

ا ب س كونسولتينغ

 Energies انيرجي كونتيني
Continues

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محسد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحسان مركز إيسان 
طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 Energies Continues انيرجي كونتيني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي تقاطع 

زنقة محمد الرشيد و شارع موالي 
عبد الرحمان سركز ايمان الطابق 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95051
في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   1998 نون ر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
انيرجي   : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

.Energies Continues كونتيني
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية
املعذات الكهربائية

اإلستيراد و التصدير.
تقاطع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موالي  شارع  و  الرشيد  محمد  زنقة 
عبد الرحمان سركز ايمان الطابق 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : السقاط  الدين  عز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 499  : األندل�سي  ليلى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد محسد األندل�سي بن براهيم 
: 1 حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السقاط  الدين  عز  السيد 
عين  دنيا  فيال  بارانفا   48 عنوانه)ا( 
الدياب 20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  األندل�سي  ليلى  السيدة 
2 زنقة أشجار املوز أنفا العليا 20000 

الدار البيضاء املغرب.
السيد محسد األندل�سي بن براهيم 
أنفا  املوز  أشجار  زنقة   2 عنوانه)ا( 
العليا 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

السقاط  الدين  عز  السيد 
عين  دنيا  فيال  بارانفا   48 عنوانه)ا( 
الدياب 20000 الدار البيضاء املغرب
السيد محسد األندل�سي بن براهيم 
أنفا  املوز  أشجار  زنقة   2 عنوانه)ا( 

العليا 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

588I

ا ب س كونسولتينغ

 Energies نيرجي كونتيني
Continues

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محسد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحسان مركز إيسان 
طابق 6 مكتب 6، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 Energies Continues نيرجي كونتيني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي تقاطع 

زنقة محمد الرشيد و شارع موالي 
عبد الرحمان سركز ايمان الطابق 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2009 ف راير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عثسان  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   1.101 براهيم  بن  األندل�سي 
حصة   3.600 أصل  من  اجتساعية 
لفائدة السيد )ة( مهدي األندل�سي بن 

براهيم بتاريخ 02 ف راير 2009.
تفويت السيد )ة( عثسان األندل�سي 
بن براهيم 800 حصة اجتساعية من 
أصل 3.300 حصة لفائدة السيد )ة( 
 02 بتاريخ  براهيم  بن  األندل�سي  منية 

ف راير 2009.
تفويت السيد )ة( عثسان األندل�سي 
بن براهيم 599 حصة اجتساعية من 
أصل 3.098 حصة لفائدة السيد )ة( 
 02 بتاريخ  براهيم  بن  األندل�سي  ليلى 

ف راير 2009.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2009 تحت رقم 331088.
589I

IBK Consulting

GO TALK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
GO TALK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي املكتب 

رقم 8 الطابق 3 عسارة سفير تجزئة 
رقم FO862 شارع الحسن االول 
وخالد بن الوليد - 80060 اكادير 

املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48623

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 11 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»املكتب رقم 8 الطابق 3 عسارة سفير 
الحسن  شارع   FO862 رقم  تجزئة 
 80060  - الوليد  بن  وخالد  االول 
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اكادير املغرب« إلى »مكتبين مفتوحين 
عسارة   -06  0( رقم  الثاني  بالطابق 
9 الحسن االول الداخلة  شيساء رقم 

- 80060 اكادير املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 118096.

590I

ADVISORY PARTNERS

HOPITAL PRIVE DE SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
HOPITAL PRIVE DE SALE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 
البيضاء ) زنقة سبتة اقامة رامي 

الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HOPITAL PRIVE DE SALE
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 
الطبية،  العياذات  و  املصحات 
و  األنشطة  جسيع  عام،  وبشكل 

الخدمات الطبية؛

الطبية،  االستشارة   -
والتحاليل،  االكشوفات، 
العسليات  اإلشعاعية،  والفحوصات 
بدون  أو  مع  والفحوصات  الجراحية 

استشفاء.
املواد  جسيع  وبيع  شراء   -
واملواد  االستهالكية  واملواد  األولية 
في  املستخدمة  واألدوات  واملعذات 

املصحات وغيرها ألغراض الطبية.
العسليات  جسيع  وعسوما   -
التي لها عالقة مباشر أو غير مباشر، 
األغراض  بأحد  جزئيا،  أو  كليا 
تكون  أن  يحتسل  أو  أعاله  املذكورة 

لصالح تنسية الشركة.
. 

الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 AKDITAL HOLDING الشركة 
درهم   100 بقيسة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AKDITAL HOLDING الشركة 
258 طريق  البيضاء  الدار  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20410  ، وازيس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اقديم  احسد  السيد 
بولو   29 رقم   2 زنقة  بكاتيل  تجزئة 
الدار البيضاء 20420 الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا(  رشدي  طالب  السيد 
08 زنقة كريناديي انفا الدار البيضاء 

20450 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

591I

FINACS

 ABIDI – HUMAN
RESOURCE MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINACS
 BD BORDEAUX ET BD ,250

 MLY YOUSSEF, ( EME ETAGE,
N°20 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب.
 ABIDI – HUMAN RESOURCE
MEDICAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 410 شارع 
الزرقطوني تجزئة حساد شقة رقم 
01 - 20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 ABIDI – HUMAN RESOURCE

. MEDICAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتساعي : 410 شارع 
رقم  شقة  حساد  تجزئة  الزرقطوني 

01 - 20300 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : عبيدي  مونية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبيدي  مونية  السيدة 
03260 س ط   1945 ماي   08 شارع 
في�سي   03260 فوس  دي  جيرمان 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبيدي  مونية  السيدة 

03260 س ط   1945 ماي   08 شارع 

في�سي   03260 فوس  دي  جيرمان 

فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

592I

CHARIBA EXPERTISE

Assurances chariba

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

CHARIBA EXPERTISE

ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البخاري، إقامة البغدادي، الطابق 

 Oujda ،60000 ، الخامس، وجدة

Maroc

Assurances chariba شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتساعي )4,زنقة 

الصحراء وجدة - 60000 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19643

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2022 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2434.

593I
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ste sabil elhouda conseil

 SOCIETE BOUS AYOUR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
 SOCIETE BOUS AYOUR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 
املوجود في رقم 11 تجزئة سنبلة 

النعيم 5 مكناس - 0)500 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5696(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BOUS AYOUR SARL
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة للبناء.
املحل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سنبلة  تجزئة   11 رقم  في  املوجود 
مكناس   500(0  - مكناس   5 النعيم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد بوصسو : 450 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد عبدالرحيم بوصسو : 300 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 250  : بوصسو  عبداملومن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوصسو  رشيد  السيد 
 5 النعيم  سنبلة  تجزئة   11 رقم 

مكناس 0)500 مكناس املغرب.
بوصسو  عبدالرحيم  السيد 
سنبلة  تجزئة   11 رقم  عنوانه)ا( 
مكناس   500(0 مكناس   5 النعيم 

املغرب.
بوصسو  عبداملومن  السيد 
عنوانه)ا( 11 الطابق 2 تجزئة سنبلة 
مكناس   500(0 مكناس   5 النعيم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوصسو  رشيد  السيد 
 5 النعيم  سنبلة  تجزئة   11 رقم 

مكناس 0)500 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2990.
594I

ADVISORY PARTNERS

 CLINIQUE DE SPECIALITES
DE SAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
 CLINIQUE DE SPECIALITES DE
SAFI شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 

البيضاء ) زنقة سبتة اقامة رامي 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 CLINIQUE DE SPECIALITES DE

.SAFI
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 
الطبية،  العياذات  و  املصحات 
و  األنشطة  جسيع  عام،  وبشكل 

الخدمات الطبية؛
الطبية،  االستشارة   -
والتحاليل،  االكشوفات، 
العسليات  اإلشعاعية،  والفحوصات 
بدون  أو  مع  والفحوصات  الجراحية 

استشفاء.
املواد  جسيع  وبيع  شراء   -
واملواد  االستهالكية  واملواد  األولية 
في  املستخدمة  واألدوات  واملعذات 

املصحات وغيرها ألغراض الطبية.
العسليات  جسيع  وعسوما   -
التي لها عالقة مباشر أو غير مباشر، 
األغراض  بأحد  جزئيا،  أو  كليا 
تكون  أن  يحتسل  أو  أعاله  املذكورة 

لصالح تنسية الشركة
.

الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 AKDITAL HOLDING الشركة 
درهم   100 بقيسة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 AKDITAL HOLDING الشركة 
258 طريق  البيضاء  الدار  عنوانه)ا( 
وازيس 20410 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اقديم  احسد  السيد 
 2 زنقة  بكاتيل  تجزئة  البيضاء  الدار 
البيضاء  الدار   20420 بولو   29 رقم 

املغرب
عنوانه)ا(  رشدي  طالب  السيد 
08 زنقة كريناديي انفا الدار البيضاء 

20450 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
595I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

ZAHIDA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 (3ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

ZAHIDA TRANS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

ابتسام الطابق 2 رقم 2 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91441
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ZAHIDA TRANS SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
ابتسام  تجزئة  اإلجتساعي  مقرها 
طنجة   90000  -  2 رقم   2 الطابق 
النشاط  تدهور   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90000  -  2 رقم   2 الطابق  ابتسام 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  عزيزة  بن  الشيساء  السيد)ة( 
صاحب  زنقة   1 ال رانص  عنوانه)ا( 
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طنجة   90000  62 رقم  الصالة 
املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8821.
596I

EXPROX SARL AU

ESPACE YAQOUTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عسارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
ال ريدي 98 املحسدية، 28630، 

املحسدية املغرب
ESPACE YAQOUTI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

السفلي تجزئة الزهور رقم 19 عين 
حرودة - 28630 املحسدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.214(5
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يقوتي  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
غشت   16 بتاريخ  يقوتي  نورالدين 

.2022
يقوتي  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.000
ياسين يقوتي بتاريخ 16 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1645.
59(I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 BAMS CONSULTING SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة
fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 BAMS CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 11 زنقة 6 
أكتوبر ــ الطابق األول ، حي راسين - 

20100 الدار البيضاء املغرب .
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.181543

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   90.000«
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835240.
598I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 TOMOOR
INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 4) رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 TOMOOR INTERNATIONAL

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 3 زنقة 
آيت ، الطابق الثاني ، شارع موالي 

يوسف ، حي بوركون - 20053 الدار 
البيضاء املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.365961

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 01 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TOMOOR INTERNATIONAL
درهم   40.000 رأسسالها  مبلغ   SARL
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 3 زنقة 
موالي  شارع   ، الثاني  الطابق   ، آيت 
20053 الدار  يوسف ، حي بوركون - 
وقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
 3 رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   ، الثاني  الطابق   ، آيت  زنقة 
موالي يوسف ، حي بوركون - 20053 

الدار البيضاء املغرب . 
و عين:

القاسم  أبو  السيد)ة( 
 JAN VAN عنوانه)ا(  و  الشهابي 
 RIJSWIJCKLAAN 51/5 2018
)ة(  كسصفي   ANVERS BELGIQUE

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835239.
599I

CAF MAROC

RISK PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
RISK PROCESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
اإلردن إقامة يامنة 2 الطابق 2 

الشقة 42 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.103869

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

الطابق   2 يامنة  إقامة  اإلردن  »شارع 

2 الشقة 42 - 90000 طنجة املغرب« 

إلى »13 مركب حدائق الكولف بلوك 

13 الطابق 5 رقم 25 - 90000 طنجة 

املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم ))88.

600I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

BOUANANE IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي )5 شارع 

موريتانيا صندوق ال ريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.115865

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

إيجار  و  »تأجير  من  الشركة  نشاط 

األرا�سي و املساكن أو املباني التجارية, 

إلى  املفروشة«  الفيالت  أو  املكاتب 

»بيع وشراء العقارات«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 39)138.

601I
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FIDUCIARE ECF

ELAN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

ELAN SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 5 زنقة 
دكسسيد الطابق 1 الشقة 2 بن 
جدية - 20006 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553463
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ELAN  : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

.SERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة   5  : االجتساعي  املقر  عنوان 
بن   2 الشقة   1 الطابق  دكسسيد 
جدية - 20006 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد ردادي رشيد 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .
حصة   500  : سناء  عيد  السيدة 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  ردادي  السيد 
زنقة بيساك اقامة العدنانية الطابق 
البيضاء  الدار   20250 الجيرند   2

املغرب.

 Av عنوانه)ا(  سناء  عيد  السيدة 
 Jean Dubrucq 4( molenbeek st

jean1080 00000 بركسيل بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Av عنوانه)ا(  سناء  عيد  السيدة 
 Jean Dubrucq 4( molenbeek st

jean1080 00000 بركسيل بلجيكا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835405.
602I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE EL BORJ DECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
STE EL BORJ DECO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار تاجدة 

ترميكت - 45000 ورزازات املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8025

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STE EL BORJ DECO SARL
وعنوان  درهم   20.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي دوار تاجدة ترميكت 
 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   45000  -

عدم تحقيق هدف الشركة .
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ورزازات   45000  - ترميكت  تاجدة 

املغرب . 
و عين:

السيد)ة( زكرياء ص ري و عنوانه)ا( 
دوار تاجدة ترميكت 45000 ورزازات 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم 326.

603I

ائتسانية بوعرفة

STE TIDJIT KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتسانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE TIDJIT KHADAMAT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

النهضة مركز بني تاجيت - 61102 
بني تاجيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1103

 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TIDJIT KHADAMAT
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  وجسيع  ملعادن  جسيع 
املنجمي  للقطاع  املرافقة  املنجسية 
ميكانيكية  بآالت  محجر  -اشغال 
األشغال  وجسيع  البناء  -اشغال 
املنتوجات  وشراء  -بيع  املختلفة 

املعدنية -تصدير واستراد.

تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
النهضة مركز بني تاجيت - 61102 بني 

تاجيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عاشور  بريسو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عاشور  بريسو  السيد 
 61102 تاجيت  بني  حدو  ايت  قصر 

بني تاجيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عاشور  بريسو  السيد 
 61102 تاجيت  بني  حدو  ايت  قصر 

بني تاجيت املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 327/2022.
604I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

BOUGRINE BTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء

صندوق ال ريد 2266 ، 0000)، 
العيون املغرب

BOUGRINE BTC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك ه رقم 106 - 

0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

391(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نون ر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BOUGRINE BTC

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات املختلفة 

االشغال وخدمات البناء

التجارة العامة.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 

رقم  ه  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

106 - 0000) العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : بوكرين  محسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : بوكرين  الدين  نور  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوكرين  محسن  السيد 

حي القدس تجزئة )0) زنقة ام ادريك 

رقم 901 0000) االعيون املغرب.

بوكرين  الدين  نور  السيد 

 (0( تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 

 (0000  (6 رقم  ادريك  ام  زنقة 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوكرين  محسن  السيد 

ام  زنقة   (0( تجزئة  القدس  حي 

ادريك رقم 0000) العيون املغرب

بوكرين  الدين  نور  السيد 

 (0( تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 

 (0000  (6 رقم  ادريك  ام  زنقة 

العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

24 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3572/2021.

605I

GLOBE FIDUCIAIRE

CHIBANI TEXS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

CHIBANI TEXS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي )) زنقة 

محسد سسيحة, الطابق 10, الشقة 
رقم )5 ,الدار البيضاء. - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CHIBANI TEXS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء بيع االنسجة.
)) زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 

الشقة   ,10 الطابق  سسيحة,  محسد 
 20000  - البيضاء.  ,الدار   5( رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الشباني  عسر  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشباني  عسر  السيد 
حي أوالد بوطيب سكتور س رقم)26 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشباني  عسر  السيد 
حي أوالد بوطيب سكتور س رقم)26 

62000 الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835110.

606I

 BEPOLYCO مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE NAHDA FREET SARL
AU شركة نهضة فريت 

ش.م.م.ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45000، ورزازات 

املغرب
 STE NAHDA FREET SARL AU
شركة نهضة فريت ش.م.م.ش.و 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
تنسغارت ايت حسو قلعة مكونة 

تنغير - 45200 قلعة مكونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4053

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
شركة   NAHDA FREET SARL AU

نهضة فريت ش.م.م.ش.و.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الوطني  التراب  ع ر  الغير  لحساب 

خارجه .
دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
مكونة  قلعة  حسو  ايت  تنسغارت 

تنغير - 45200 قلعة مكونة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : احسيني  ادريس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
احسيني عنوانه)ا(  ادريس  السيد 
مكونة  قلعة  حسو  ايت  تنصغارت 

تنغير 45200 قلعة مكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
احسيني عنوانه)ا(  ادريس  السيد 
مكونة  قلعة  حسو  ايت  تنصغارت 

تنغير 45200 قلعة مكونة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم )66.

60(I

زوبير بوتغساس

STE TRANS YOUR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغساس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE TRANS YOUR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي مركز 

سيدي علي بورقبة تازة - 35000 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 



16643 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
650(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. TRANS YOUR SERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير 
التصدير واالستيراد .

مركز   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سيدي علي بورقبة تازة - 35000 تازة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : الهادي غوار  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حكيم لوكيلي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الهادي غوار عنوانه)ا( دوار 
تازة   35000 تازة  وسلي  تيزي  افزارن 

املغرب.
عنوانه)ا(  لوكيلي  حكيم  السيد 
 35000 تازة  وسلي  تيزي  افزارن  دوار 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهادي غوار عنوانه)ا( دوار 
تازة   35000 تازة  وسلي  تيزي  افزارن 

املغرب
عنوانه)ا(  لوكيلي  حكيم  السيد 
 35000 تازة  وسلي  تيزي  افزارن  دوار 

تازة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   2( بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 188.

608I

BFOR CONSULTING

 LOUBNARIM
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BFOR CONSULTING
 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D‹ANFA ،
20000، CASABLANCA MAROC
 LOUBNARIM IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 96 شارع 
أنفا،الطابق 1 ، الرقم 11، إقامة 
ربيع أنفا، الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LOUBNARIM IMMOBILIERE
مستثسر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتساعي : 96 شارع 
إقامة   ،11 الرقم   ،  1 أنفا،الطابق 
 20000  - البيضاء  الدار  أنفا،  ربيع 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 330  : العلوي  الحسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 340  : أكدوز  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد لحسن دجيل : 330 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلوي  الحسن  السيد 
رقم 01 عسارة دادس ورزازات 45000 

ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  أكدوز  ابراهيم  السيد 
 56 الرقم  الحطيئة  زنقة  التقدم  حي 

46300 اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا(  دجيل  لحسن  السيد 
رقم 34 شارع موالي الطاهر بن عبد 
ورزازات   45000 املقاومة  الكريم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أكدوز  ابراهيم  السيد 
 56 الرقم  الحطيئة  زنقة  التقدم  حي 

46300 اليوسفية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835280.
609I

CABINET RAMI EXPERTISE

FES DIGITAL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

FES DIGITAL CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 6 مكرر 
شارع أحسد الشوقي فضاء مكاتب 
النافورة مكتب رقم 6) الطابق 

الثامن املدينة الجديدة - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 FES  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. DIGITAL CENTER
غرض الشركة بإيجاز : * م رمج ، 

محلل ، مصسم الكسبيوتر
* االستشارات اإلدارية

* استيراد وتصدير.
مكرر   6  : االجتساعي  املقر  عنوان 
مكاتب  فضاء  الشوقي  أحسد  شارع 
الطابق   (6 رقم  مكتب  النافورة 
 30000  - الجديدة  املدينة  الثامن 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بدر الخودي : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 - عنوانه)ا(  الخودي  بدر  السيد 

92000 - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 - عنوانه)ا(  الخودي  بدر  السيد 

92000 - فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )346.
610I

ديفي اكسبيرتيز

OZNATIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسسين زاوية شارع عسر 
الخيام وزنقة البنفسج عسارة ) 

بوسيجور ، 20220، الدار البيضاء 
املغرب

OZNATIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي 12 شارع 
سارية بن زونيم الطابق 3 شقة 

3 ، بالمي - 20300 الدار البيضاء. 
املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.OZNATIC
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جسيع  وتسويق  وتوزيع  وإنتاج  وبيع 
والزيوت  التجسيل  مستحضرات 
واملنتجات  التجسيلية  العطرية 
النظافة  أنواع  لجسيع  العضوية 

للرجال والنساء واألطفال..
عنوان املقر االجتساعي : 12 شارع 
 3 شقة   3 الطابق  زونيم  بن  سارية 
البيضاء.  الدار   20300  - بالمي   ،

املسلكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب ودغيري بن الطايع : 
100 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطايع  بن  ودغيري  زينب  السيدة 
الرحسن  عبد  شارع   (0 عنوانه)ا( 
الدار  الراحة  حي   1 رقم   1 الطابق 
البيضاء.  الدار   20300 البيضاء 

املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الطايع  بن  ودغيري  زينب  السيدة 
الرحسن  عبد  شارع   (0 عنوانه)ا( 

الدار  الراحة  حي   1 رقم   1 الطابق 
البيضاء.  الدار   20300 البيضاء 

املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

611I

BOUCHAHMA HICHAM

رسين
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
رسين 

بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 09 
شتن ر 2021 أعطى رسين املسجل 
بالسجل التجاري 5269 باملحكسة 

التجارية بسراكش حق التسيير الحر 
لألصل التجاري الكائن ب مراكش 
رقم 51 زنقة لبنان جليز - 40000 

مراكش املغرب لفائدة اسباس 
اكسبير ملدة 2 سنة تبتدئ من 01 
أكتوبر 2021 و تنتهي في 30 شتن ر 

2023 مقابل مبلغ شهري قيسته 
25.000 درهم.

612I

hmm compta

ايزمير انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
ايزمير انفست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الشباب 

منطقة س عسارة ف الطابق االر�سي 
الشقة 1 عين السبع البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426359

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحلو  محسد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتساعية من  1.000 حصة  العسري 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

حسن امزاود بتاريخ 25 ماي 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 826999.
613I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LAMRANI A M TRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE LAMRANI A M TRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 

اخننوس الريصاني - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. LAMRANI A M TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير .
قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 52000  - الريصاني  اخننوس 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

محسد  عالوي  ملراني  السيد 
 52000 الرشيدية  عنوانه)ا( 

الرشيدية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
محسد  عالوي  ملراني  السيد 
عنوانه)ا( الرشيدية 5200 الرشيدية 

املغرب
 - بتاريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
614I

السالوي حسن

LIAREC S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن
115شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2000، الدار البيضاء املغلرب
LIAREC S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 

البيضاء59- شارع الزرقطوني إقامة 
الزهور الطابق ) الشقة رقم 20 - 

24000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.551895

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
باسكال  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   34 شوموند  ماركريت 
حصة   234 أصل  من  اجتساعية 
لحلو  سليسان  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ 23 غشت 2022.
باسكال  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   33 شوموند  ماركريت 
حصة   233 أصل  من  اجتساعية 
لفائدة السيد )ة( سامي لحلو بتاريخ 

24 غشت 2022.
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باسكال  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   33 شوموند  ماركريت 
حصة   233 أصل  من  اجتساعية 
بتاريخ  )ة( حسزة لحلو  السيد  لفائدة 

23 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83549.
615I

CAMANAB

نورطيرن أطووموتيف طرديين 
كمبني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°19 8(
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
نورطيرن أطووموتيف طرديين 
كسبني شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي جيراري 
2 زنقة )3 رقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65035

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 شتن ر   25 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بوكريع 

عسر كسسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم )653.
616I

KAS CONSULTING

كاص كونسيلتين
إعالن متعدد القرارات

KAS CONSULTING
 Rue Soumaya, Résidence

 Shehrazade 3, 5ème Etage,
 N° 22, Palmiers ، 20130،

CASABLANCA MAROC

كاص كونسيلتين »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: زنقة 

سومية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 
5، الرقم 22، النخيل، - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4849(5

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بين   ،  78٪ أي   ، سهم   )(800( بيع 
البائع   FABERNOVEL MONADE
أمين  للسيد  جهة،  من  واملتنازل 
؛  أخرى  جهة  من  إليه  املحال  برادة 
النظام األسا�سي:  ) من  املادة  تعديل 
بسبلغ  الشركة  مال  رأس  تحديد  تم 
درهم(  )مليون  1.000.000درهم 
آالف(  )عشرة   10.000 إلى  مقسم 
)مائة  درهم   100 بقيسة  سهم 
 ، بالكامل  مدفوعة  منها  كل   ، درهم( 

ومخصصة للسيد أمين برادة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
3: سيكون  املادة  الشركة  تغيير اسم 

KAS CONSULTING :اسم الشركة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
إلى  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد بقوة القانون 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 Boris استقالة الشريك املسيرالسيد 
وتعيين   Naguet de Saint Vulfran
تعيين  تم   ، اآلن  ؛ وحتى  مسير وحيد 
ًا  وحيد  مسيًرا  برادة  أمين  السيد 

منفرًدا للشركة لفترة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
النظام األسا�سي:  ) من  املادة  تعديل 
بسبلغ  الشركة  مال  رأس  تحديد  تم 
درهم(  )مليون  1.000.000درهم 
آالف(  )عشرة   10.000 إلى  مقسم 
)مائة  درهم   100 بقيسة  سهم 

 ، بالكامل  مدفوعة  منها  كل   ، درهم( 
ومخصصة للسيد أمين برادة.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
3: سيكون  املادة  الشركة  تغيير اسم 

KAS CONSULTING :اسم الشركة
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
إلى  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد بقوة القانون 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
السيد  تعيين  تم   ، اآلن  حتى  مايلي: 
منفرًدا  ًا  وحيد  مسيًرا  برادة  أمين 

للشركة لفترة غير محدودة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835288.
61(I

PREMIUM FINANCE

 I.M COMMERCE NEGOCE
I.M.C.N

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° (

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 I.M COMMERCE NEGOCE
I.M.C.N شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتساعي امللكية 

موالي ادريس أسكجور شارع 
إدري�سي رقم ) - 40000 مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1250(3

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   02 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
و  الوقود  محطة  استغالل   

الخدمات
استغالل مطعم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 86)138.

618I

CONSULTING EL YOUSSOUFI

SER SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSULTING EL YOUSSOUFI
عسارة 338 شقة 3 ايت والل اسوار 
مكناس 2 ، 50050، مكناس املغرب
SER SOLAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 31 

تجزئة زينب 2 الطابق السفلي 
الدكارات فاس - 30010 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SER  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. SOLAR
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليات الطاقة الشسسية 
مقاول التركيب التقني

والتيكييف  التدفئة  اجهزة  تجارة 
املنزلية.

رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
السفلي  الطابق   2 زينب  تجزئة   31
فاس   30010  - فاس  الدكارات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اقشيبل  فايزة  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اقشيبل  فايزة  السيدة 
فاس  الدكارات   2 زينب  تجزئة   31

30010 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اقشيبل  فايزة  السيدة 
فاس  الدكارات   2 زينب  تجزئة   31

30010 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1))2.
619I

M 2A TRANS

M2A Z TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

M 2A TRANS
 Tanger, rue el mansour ibn abi

 amer n 95 étage 3 n°7 drissiya. ،
90000، TANGER MAROC
M2A Z TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي )4 مجسع 
دياري مجسوعة 12 عسارة )4 

الطابق االر�سي 31 - 90000 طنجة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113639
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2021 نون ر   15 في  املؤرخ 
املحلي  »النقل  من  الشركة  نشاط 
البناء  »أعسال  إلى  للبضائع«  والدولي 

والتجارة املتنوعة«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 248301.
620I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

CONFIMMOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
CONFIMMOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 32 شارع 
208 عين قدوس حي املسالة فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(353(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CONFIMMOB
التطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتساعي : 32 شارع 
 - املسالة فاس  208 عين قدوس حي 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اليعقوبي نور الدين : 100 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نور  اليعقوبي  السيد 
رياض  تجزئة  س   580 عنوانه)ا( 

فاس  الشقف  عين  طريق  الياسسين 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  نور  اليعقوبي  السيد 

رياض  تجزئة  س   580 عنوانه)ا( 

فاس  الشقف  عين  طريق  الياسسين 

30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3463.

621I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

)CLICFY MEDIA( كليكفي ميديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

3 زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة 

لطيفة رقم 1 ، 90000، طنجة 

املغرب

 ( CLICFY MEDIA( كليكفي ميديا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي منظر 

السواني زنقة 82 رقم 34 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : كليكفي 

.( CLICFY MEDIA( ميديا

التسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرقمي والتجارة اإللكترونية..

منظر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 90000  -  34 رقم   82 زنقة  السواني 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الوسيني  السيد عبداملنعم 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوسيني  عبداملنعم  السيد 
 82 زنقة  السواني  منظر  عنوانه)ا( 

رقم 34 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوسيني  عبداملنعم  السيد 
 82 زنقة  السواني  منظر  عنوانه)ا( 

رقم 34 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 36)256.

622I

FIDUNION-MAROC

CONSORTIUM MAROCAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسسية

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSORTIUM MAROCAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
الكواسم، املنطقة الصناعية 

بوسكورة - 182)2 الدار البيضاء 
املغرب.

 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسسية عدد 31)5 بتاريخ 31 

غشت 2022.
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 CONSORTIUM : بدال من
MAROCAIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة« 
وعنوان مقرها االجتساعي: دوار 

الكواسم،
املنطقة الصناعية بوسكورة - -

الدار البيضاء املغرب.
 »إعالن متعدد القرارات«

 رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32181

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تم

اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1:الذي ينص على مايلي: 
اإلسسية  القيسة  تخفيض 
 50 إلى  درهم   4.000 من  للحصص 
حصة   651.(50 إنشاء  ع ر  درهم 
الشركة  رأسسال  ليصبح  جديدة 
حصة   660.000 إلى  مقسسا 
درهسا   50 اإلسسية  قيستها  اجتساعية 

للحصة
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي:
وفاة الشريكة املسساة قيد حياتها 

باربارا بالوغ 
قرار رقم 3 :الذي ينص على مايلي: 
حصص  توزيع  على  املوافقة 
على  بالوغ  باربارا  املرحومة  املتوفية 

ورثتها 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  وإعتساد  صياغة  إعادة 

األسا�سي الجديد للشركة وتبعا 
مقتضيات  تعديل  تم  لذلك 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: . 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834640.
 CONSORTIUM  : يقرأ 

MAROCAIN
املحدودة«  املسؤولية  ذات  شركة 
دوار  االجتساعي:  مقرها  وعنوان 

الكواسم،
املنطقة الصناعية بوسكورة - -

الدار البيضاء املغرب.
 »إعالن متعدد القرارات«

 رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32181

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تم

اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1:الذي ينص على مايلي: 
اإلسسية  القيسة  تخفيض 
 50 إلى  درهم   4.000 من  للحصص 
حصة   651.(50 إنشاء  ع ر  درهم 
الشركة  رأسسال  ليصبح  جديدة 
حصة   660.000 إلى  مقسسا 
درهسا   50 اإلسسية  قيستها  اجتساعية 

للحصة
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي:
وفاة الشريكة املسساة قيد حياتها 

باربارا بالوغ 
قرار رقم 3 :الذي ينص على مايلي: 
حصص  توزيع  على  املوافقة 
على  بالوغ  باربارا  املرحومة  املتوفية 

ورثتها 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
كسال  السيد  املسير  استقالة 

العراقي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
النظام  وإعتساد  صياغة  إعادة 

األسا�سي الجديد للشركة وتبعا 
مقتضيات  تعديل  تم  لذلك 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: . 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834640.
الباقي بدون تغيير.

623I

ASHAM MOHAMED

اسماعيل لإلستيراد ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
اسساعيل لإلستيراد ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 

املفضل أفيالل زنقة شسس رقم 6 
تطوان - 93000 تطوان املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24295
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   0( في  املؤرخ 
شركة  ش.م.م  لإلستيراد  اسساعيل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   60.000 رأسسالها 
املفضل  شارع  اإلجتساعي  مقرها 
 - تطوان   6 رقم  شسس  زنقة  أفيالل 
93000 تطوان املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة .
و عين:

و  العسراني  اسساعل  السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع ابو بكر الصديق زنقة 
املغرب  تطوان   93000  2 رقم  رندة 

كسصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( عبد الحسيد العسراني و 
عنوانه)ا( شارع ابو بكر الصديق زنقة 
املغرب  تطوان   93000  2 رقم  رندة 

كسصفي )ة( للشركة.
و  حسزة  األشقر  السيد)ة( 
الجراح  عبيدة  أبو  شارع  عنوانه)ا( 
بلوك 16 رقم 8 9300 تطوان املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
شارع  وفي   2021 أبريل   12 بتاريخ 
 6 رقم  شسس  زنقة  أفيالل  املفضل 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   0( بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1029.

624I

benzakour and partners advisory

موروكو كلينيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 benzakour and partners
advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,49
casablanca maroc

موروكو كلينيك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي )10 
زنقة رقم 01 مازوال الحي الحسني - 

22000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.239883

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
رأسسالها  مبلغ  كلينيك  موروكو 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 01 رقم  زنقة   10( اإلجتساعي 
الدار   22000  - الحسني  الحي  مازوال 
: صعوبات  البيضاء املغرب نتيجة ل 

اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب )10 زنقة 
رقم 01 مازوال الحي الحسني - 22000 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كسيف  عبدالكريم  السيد)ة( 
مازوال   01 رقم  زنقة   10( عنوانه)ا( 
22000 الدار البيضاء  الحي الحسني 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835302.
625I

STE FIACCOF 

STE RAHALE BOBINAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE RAHALE BOBINAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 4 
الساقية العوجة دوار والد الطيب 
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السفلى والد الطيب فاس - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.60089

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   2( في  املؤرخ 
شركة   STE RAHALE BOBINAGE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسسالها 10.000 درهم 
 4 رقم  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
الطيب  والد  دوار  العوجة  الساقية 
 30000  - فاس  الطيب  والد  السفلى 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

اهداف الشركة 
تراكم الخسائر .

و عين:
و  الرحالي  محسد  السيد)ة( 
مرموشة  عسارة33زنقة  عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  ج  م  االطلس 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
 4 رقم  وفي   2022 يونيو   2( بتاريخ 
الطيب  والد  دوار  العوجة  الساقية 
 30000  - فاس  الطيب  والد  السفلى 

فاس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )340.
626I

مستأمنة املتنبي للسحاسبة

MASTER DATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

مستأمنة املتنبي للسحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
MASTER DATA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي كراج رقم 
5 بلوك 4 تجزئة ال ركة - 23000 بني 

مالل املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2203

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

ال ركة  تجزئة   4 بلوك   5 رقم  »كراج 
- 23000 بني مالل املغرب« إلى »رقم 

18 حي نادية شارع محسد السادس - 

23000 بني مالل املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 19 غشت 

2022 تحت رقم 98).

62(I

مستأمنة املتنبي للسحاسبة

PRO MAROC SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للسحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

 PRO MAROC SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة رقم 

02 عسارة 06 تجزئة اسساء - 23000 

بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13025

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 PRO  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MAROC SOLUTION

غرض الشركة بإيجاز : تاجر

االستيراد و التصدير

نقل البضائع.

عنوان املقر االجتساعي : شقة رقم 
02 عسارة 06 تجزئة اسساء - 23000 

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الفيراوي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفيراوي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
عنوانه)ا( مركز ال رادية 23203 فقيه 

بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفيراوي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
عنوانه)ا( مركز ال رادية 23203 فقيه 

بن صالح املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 08 غشت 

2022 تحت رقم 46).
628I

ديوان االستاذة حنان الساليد

CAFE NATIJ
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE NATIJ
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
السيد)ة(  أعطى   2022 غشت   10
)ة(  الحامل   M’HAMED NATIJ
 WA13212 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 12846 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  ب رشيد  االبتدائية  باملحكسة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
 HAY TISSIR 2 BERRECHID 939 ب
 - 21600 BERRECHID MAROC
NABIL NATIJ الحامل )ة(  للسيد)ة( 
 WA194194 رقم  الوطنية  للبطاقة 
غشت   10 من  تبتدئ  سنة   1 ملدة 
 2023 غشت   10 في  تنتهي  و   2022

مقابل مبلغ شهري 4.000 درهم.
629I

BT CONSEIL

L›ABRIVE
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
L›ABRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 

واشنطن وشارع فرانكلين ، منطقة 
غوتييه ، املتجر 2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5006(9

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  قرار 
لويس  للسيد  حصة   333 بيع  مايلي: 
مايكل  للسيد  فورش  لو  لوران  جين 

جواكويم فلورينت سارو
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
لويس  للسيد  حصة   334 بيع  مايلي: 
علي  للسيد  فورش  لو  لوران  جين 

بيرنو�سي
ينص  الذي  التالث:  رقم  قرار 
العام  االجتساع  يحيط  مايلي:  على 
لو  لوران  جين  لويس  باستقالة  علسا 
مشارك  كسسير  واجباته  من  فورش 
ويشكره   ، اليوم  من  اعتباًرا  للشركة 
في  للشركة  املقدمة  الخدمات  على 
على:  الحفاظ  ويقرر   ، واجباته  أداء 
فلورينت  جواكيم  مايكل  السيد 
بيرنو�سي كسسيرين  علي  السيد  سارو 
مشاركين للشركة لفترة غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم السادس: الذي ينص على 
مايلي: تم تحويل حصص التي يسلكها 
 M.LOUIS LE VOURCH السيد 
على  توزيع  يتم  اآلخرين:  الشركاء  إلى 
بيرنو�سي   علي  السيد  التالي:  النحو 
سارو   مايكل  السيد  درهم   100.100

100.000 درهم
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ينص  الذي  السابع:  رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي:  على 
 2001 إلى  مقسم   ، درهم   200.100
حصة   1.001 برنو�سي  حصة.علي 

السيد مايكل سارو  1000 حصة
الذي  وأربعون:  إثنان  رقم  بند 
العام  ينص على مايلي: يقرراالجتساع 
جواكيم  مايكل  السيد  على  الحفاظ 
بيرنو�سي  علي  السيد  سارو  فلورينت 
كسسيرين مشاركين للشركة لفترة غير 

محدودة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83432.

630I

 CENTRE PRIVE NAWABIGHE

ALMOUSTAKBALE

املركز الخصو�سي نوابغ 
املستقبل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE PRIVE NAWABIGHE
ALMOUSTAKBALE

عسارة العلج زنقة بني مرين الطابق 
3 رقم 20 وجدة ، 60000، وجدة 

املغرب
املركز الخصو�سي نوابغ املستقبل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 

العلج زنقة بني مرين الطابق 3 رقم 
20 وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38203
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 شتن ر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
املركز   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

الخصو�سي نوابغ املستقبل .

و  الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التقوية، املعلوميات و اللغات .

عسارة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم   3 الطابق  مرين  بني  زنقة  العلج 

20 وجدة - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عنتراوي  الياس  السيد 
جنان  الطريس  الخالق  عبد  شارع 
بنعودة رقم 46 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  يونس  الرواس  السيد 
 B4 N1 60000 لخضر  ال�سي  حي 

وجدة املغرب.
السيد الياس القدميري عنوانه)ا( 
 22 رقم  الصقر  شارع  السعادة  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عنتراوي  الياس  السيد 
جنان  الطريس  الخالق  عبد  شارع 
بنعودة رقم 46 60000 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   01 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم -.
631I

stratencyco SARL

Trafull
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 20. 
تيفلت ، 14500، تيفلت املغرب
Trafull شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي فيال 131 
رياض توالل 2 - 50040 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(023
في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
.Trafull : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسباكة  اإللكترونية  التركيبات 

وأعسال التركيب األخرى.
عنوان املقر االجتساعي : فيال 131 
مكناس   50040  -  2 توالل  رياض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ابيرو  نعيسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابيرو  نعيسة  السيدة 
 10160  563 رقم  االوداية  كيش  حي 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابيرو  نعيسة  السيدة 
 10160  563 رقم  االوداية  كيش  حي 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3064.
632I

CONSUL SUD

MIRAGE HOLIDAYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSUL SUD
 RUE AL MAALA N 1 ETAGE
 QUARTIER KHAT RAMLA A

 LAAYOUNE place dcheira،

70000، LAAYOUNE MAROC

MIRAGE HOLIDAYS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 04 

الوالء زنقة تورطة الداخلة - 0000) 

الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22321

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MIRAGE HOLIDAYS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحة .

عنوان املقر االجتساعي : شارع 04 
الوالء زنقة تورطة الداخلة - 0000) 

الداخلة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جسال  مبارك  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : جسال  مبارك  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جسال  مبارك  السيد 

العيون 000) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جسال  مبارك  السيد 

العيون 0000) العيون املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1392.
633I

»TIRLILE SERVICE« شركة

»TIRLILE SERVICE« شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»TIRLILE SERVICE« شركة
رقم 115، شارع الوفاق حي املحسدي 

، 63300، بركان املسلكة املغربية
شركة »TIRLILE SERVICE« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 115، 
شارع الوفاق حي املحسدي بركان 

63300 بركان املسلكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8669

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
: شركة  بسختصر تسسيتها  اإلقتضاء 

.»TIRLILE SERVICE«
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الدفع - وكيل بالعسولة.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 115، 
بركان  املحسدي  حي  الوفاق  شارع 

63300 بركان املسلكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 CIN n°( خليد  الزنون  السيد 
بقيسة  حصة   FA102911( : 1.000

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 CIN n°( خليد  الزنون  السيد 
 ،115 رقم  عنوانه)ا(   )FA102911
 63300 املحسدي  حي  الوفاق  شارع 

بركان املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CIN n°( خليد  الزنون  السيد 
 ،115 رقم  عنوانه)ا(   )FA102911
 63300 املحسدي  حي  الوفاق  شارع 

بركان املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  ب ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 460/2022.
634I

aice compta

 L›ACCÉLÉRATEUR DE
RECOUVREMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 L›ACCÉLÉRATEUR DE

RECOUVREMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 332 شارع 
إبراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
21 إقامة الريحان حي املعاريف - 

20100 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55236(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 L’ACCÉLÉRATEUR DE  :

. RECOUVREMENT
استرداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديون.
عنوان املقر االجتساعي : 332 شارع 
الشقة   5 الطابق  الروداني  إبراهيم 
 - املعاريف  حي  الريحان  إقامة   21

20100 البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مروان فاضل : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاضل  مروان  السيد 
الناضور  اوندا  تجزئة  املطار  حي 

62010 الناضور املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاضل  مروان  السيد 
الناضور  اوندا  تجزئة  املطار  حي 

62010 الناضور املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834315.
635I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»MSG OCCAZ«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»MSG OCCAZ« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )115، حي 
النهضة 2، مجسوعة املجد، الرباط - 

10210 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16209(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 ماي   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 MSG« : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.»OCCAZ

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السيارات الجديدة واملستعسلة..

 ،115(  : االجتساعي  املقر  عنوان 

املجد،  مجسوعة   ،2 النهضة  حي 

الرباط - 10210 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ابوالفراج  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس ابوالفراج عنوانه)ا( 

 LUXIA ATLANTIQUE 24000

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس ابوالفراج عنوانه)ا( 

 LUXIA ATLANTIQUE 24000

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 040)12.

636I
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(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

 BOUHARRAT(بوحرات طرانس
)TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

3 زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة 
لطيفة رقم 1 ، 90000، طنجة 

املغرب
 BOUHARRAT(بوحرات طرانس
TRANS( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املرس 
اشنناد قطعة )158 الطابق الثالث 

رقم 5 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12993(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : بوحرات 

.(BOUHARRAT TRANS(طرانس
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للبضائع  والدولي  املحلي  الطرقي 

ألطراف أخرى.
عنوان املقر االجتساعي : حي املرس 
الثالث  الطابق   158( قطعة  اشنناد 

رقم 5 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
: بوحراث  الصسد  عبد   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحراث  الصسد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي القدس مجال بن تاويت 
زنقة 44 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوحراث  الصسد  عبد  السيد 

بن  مجال  القدس  حي  عنوانه)ا( 

تاويت زنقة 44 90000 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 62)256.

63(I

FIDUEXPRESS SARL

AMANDUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

AMANDUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي كيلومتر) 
رب 1 عين السبع - 20580 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296319

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عسار  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   9.000

30.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
اللطيف اسساعيلي بتاريخ 20 يوليوز 

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26102.

638I

afayad groupe

 K PRESTIGE COMMERCES
ET SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
 K PRESTIGE COMMERCES ET
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 634 
مكتب 4 الطابق 2 حي املسار - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12836(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 K  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 PRESTIGE COMMERCES ET

.SERVICES
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيم املناسبات و االحداث.
 634  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - املسار  حي   2 الطابق   4 مكتب 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اوحيون  يعقوب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : اوحيون  يعقوب  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يعقوب اوحيون عنوانه)ا( 
الحي املحسدي شارع يعقوب املنصور 

 400(0  3 الشقة   2 برادة  عسارة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يعقوب اوحيون عنوانه)ا( 
املنصور  لحي املحسدي شارع يعقوب 

 400(0  3 الشقة   2 برادة  عسارة 

مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 56)138.

639I

benzakour and partners advisory

طوب اموبليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 benzakour and partners

advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,49

casablanca maroc

طوب اموبليي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 حي املنار 
زنقة محسد الفا�سي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11032(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2022 ف راير   05 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة طوب 

 500.000 رأسسالها  مبلغ  اموبليي 

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي 8 حي 

 20000  - الفا�سي  محسد  زنقة  املنار 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

صعوبات اقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب 8 حي املنار 
الدار   20000  - الفا�سي  محسد  زنقة 

البيضاء املغرب. 
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و عين:
و  املجاد  محسد  السيد)ة( 
محسد  زنقة  املنار  حي   8 عنوانه)ا( 
الفا�سي 20000 الدار البيضاء املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834881.

640I

M2 BUSINESS

STE CAN AM RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
 II N°19( CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE CAN AM RENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 124 

يوسف بن تاشفين - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CAN AM RENTAL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معذات الرياضة كواد.

عنوان املقر االجتساعي : رقم 124 
يوسف بن تاشفين - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امين  الفضالي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين  الفضالي  السيد 
شطيون   911(0 كيلومت  شارع   8

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امين  الفضالي  السيد 
شطيون   911(0 كيلومت  شارع   8

فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   2( بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 228)13.
641I

FIGENOUV

SOCONT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGENOUV
شارع النصر عسارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
SOCONT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي )12 

مرجان 1 الشطراالول - 50050 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21661
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 
 400.000 رأسسالها  مبلغ   SOCONT
 12( درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي 

 50050  - الشطراالول   1 مرجان 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

تحقيق االهداف املسطرة لشركة.

 12( ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50050  - الشطراالول   1 مرجان 

مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محسد باها و عنوانه)ا( 

)12 مرجان 1 الشطر االول 50050 

مكناس املغرب كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 12(  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مرجان 1 الشطر االول مكناس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 620.

642I

FIDUNA

روشطكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE (0

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

روشطكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي 64 بلوك 

31 سيدي عثسان - 05)20 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153939

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 04 غشت  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 10.000 رأسسالها  مبلغ  روشطكس 

 64 اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 20(05  - عثسان  سيدي   31 بلوك 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قفل 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 64 بلوك 
الدار   20(05  - عثسان  سيدي   31

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الصواري  رشيد  السيد)ة( 
سيدي   31 بلوك   64 عنوانه)ا( 
عثسان 05)20 الدار البيضاء املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف راير 2011 تحت رقم 384996.

643I

N2M CONSEIL-SARL

ste MOULIN AL ARABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

ste MOULIN AL ARABIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
تويسة زنقة )1 رقم 20 - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24419
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ste  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOULIN AL ARABIA
مطحنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النتاج الغذاء
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الوطنية  املنتجات  وتوزيع  نقل 
والدولية

مصنع انتاج منتجات التجسيل.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 62000  -  20 رقم   1( زنقة  تويسة 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : االعور  هللا  فتح  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 300  : محسد  مجيدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  االعور  هللا  فتح  السيد 
 62000  20 رقم   1( زنقة  تويسة  حي 

الناضور املغرب.
عنوانه)ا(  محسد  مجيدي  السيد 
الناضور   62000 دوار سسار فرخانة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  االعور  هللا  فتح  السيد 
 62000  20 رقم   1( زنقة  تويسة  حي 

الناضور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19 يوليوز 

2022 تحت رقم 3020.
644I

مكتب الخ رة في املحاسبة

STE AL SALMI TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الخ رة في املحاسبة
20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب
STE AL SALMI TRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي الزنقة 06 
رقم 03 شارع موالي علي الشريف - 

52350 الجرف املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9263

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 11 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STE AL SALMI TRAV SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
 03 رقم   06 الزنقة  اإلجتساعي  مقرها 
 52350  - الشريف  علي  موالي  شارع 
إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب  الجرف 

فرص العسل..
و حدد مقر التصفية ب الزنقة 06 
الشريف  علي  موالي  شارع   03 رقم 

الجرف - 52350 الجرف املغرب. 
و عين:

و  سفيان  كاسمي  السيد)ة( 
شارع   03 رقم   06 الزنقة  عنوانه)ا( 
الجرف   52350 الشريف  موالي علي 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 65).
645I

AZ GESTION

NORD MA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

NORD MA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
معركة انوال رقم 16 الطابق االر�سي 

رقم 3 تطوان - 93000 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3205(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 NORD : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.MA TRAVAUX

أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 

معركة انوال رقم 16 الطابق االر�سي 

تطوان   93000  - تطوان   3 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : تامسنة  امحسد  السيد 

حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

السيد عزيز انصيري : 500 حصة 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تامسنة  امحسد  السيد 

النقاطة السفلية قطاع 03 رقم 989 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  انصيري  عزيز  السيد 

زنقة ال ريسية غرسة الشاط رقم 15 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تامسنة  امحسد  السيد 

النقاطة السفلية قطاع 03 رقم 989 

تطوان 93000 تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 54)1.

646I

JB CASH

JB CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JB CASH

 HAL EL JADID G08 N 244 AV

 MASIRA LKHDRA TIFLET ،

15400، TIFLET MAROC

JB CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 HAL EL وعنوان مقرها اإلجتساعي

 JADID G08 N 244 AV MASIRA

 LKHDRA TIFLET - 15400 TIFLET

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 JB  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CASH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSFERT D’ARGENT

 HAL EL  : عنوان املقر االجتساعي 

 JADID G08 N 244 AV MASIRA

 LKHDRA TIFLET - 15400 TIFLET

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 YOUSSEF TAY : 100 السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد YOUSSEF TAY عنوانه)ا( 
 HAY EL ANDALOUS N 590

.15400 TIFLET MAROC
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد YOUSSEF TAY عنوانه)ا( 
 HAY EL ANDALOUS N 590

15400 TIFLET MAROC
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1345.
64(I

STE TIB COMPT SARL AU

SARA GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

SARA GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 

محسد الخامس رقم 94 - 60000 
وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.36(93

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SARA GESTION حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
 60000  -  94 رقم  الخامس  محسد 
نشاط  لتوقف  نتيجة  املغرب  وجدة 

الشركة.
و عين:

و  الرايس  اشرف  السيد)ة( 
زنقة  جوهرة  اقامة   100 عنوانه)ا( 
الطابق  الحسيد  السلطان عبد  و   12
البيضاء  الدار  بورغون   21 الشقة   2
)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
شارع  وفي   2022 يوليوز   26 بتاريخ 
 60000  -  94 رقم  الخامس  محسد 

وجدة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 5)12.
648I

زوبير بوتغساس

STE TRAVAUX MED IDR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

زوبير بوتغساس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE TRAVAUX MED IDR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املغرب 
العربي اكنول تازة - 35000 تازة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3865

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
2021 تقرر حل  06 أكتوبر  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE TRAVAUX الوحيد  الشريك 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   MED IDR
حي  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 35000  - تازة  اكنول  العربي  املغرب 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  تازة 

املردودية .
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 35000  - تازة  اكنول  العربي  املغرب 

تازة املغرب. 
و عين:

و  رشيدي  محسادي  السيد)ة( 
تازة  اكنول  الفتح  تجزئة  عنوانه)ا( 
)ة(  كسصفي  املغرب  تازة   35000

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 111.

649I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

AL OMRA VOYAGES - العمرة 
لألسفار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
AL OMRA VOYAGES - العسرة 
لألسفار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي األزهر 

شطر 1/8 عسارة 5 رقم املحل 9 
سيدي ال رنو�سي - 20620 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
العسرة   -  OMRA VOYAGES

لألسفار.
وكالة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسفار
؛ حج  فعاليات سياحية  تنظيم   *

وعسرة .
عنوان املقر االجتساعي : حي األزهر 
 9 املحل  رقم   5 عسارة   8/1 شطر 
الدار   20620  - ال رنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الصالحي  إبراهيم  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : النواري  الزيتوني  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الصالحي  إبراهيم  السيد 
رقم   2 زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا( 
20620 الدار البيضاء  31 ال رنو�سي 

املغرب.
السيد الزيتوني النواري عنوانه)ا( 
رقم   20 زنقة   2 د  مجسوعة   1 سالم 
20620 الدار  26 ال رنو�سي البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصالحي  إبراهيم  السيد 
رقم   2 زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا( 
20620 الدار البيضاء  31 ال رنو�سي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833556.
650I

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

امي محجوبة اموبيلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور
اقامة سنترال بارك عسارة د الطابق 

األول رقم الشقة 8 املحسدة ، 
28800، املحسدية املغرب

امي محجوبة اموبيلي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع عزيز 
بالل الظابق التاني رقم 3 املعاريف 

الدار البيضاء - 20450 الدار 
البيضاء املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

امي   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

محجوبة اموبيلي.

التطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري املباني أو العسليات العقارية 

األخرى تأجير املباني.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 3 رقم  التاني  الظابق  بالل  عزيز 

 20450  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املسلكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : املحجوب  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة فاطنة تواب : 400 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسد املحجوب عنوانه)ا( 

2عسارة  طابق  اكادير  زنقة  مكرر   25

مارشال امزيان 20450 الدار البيضاء 

املسلكة املغربية.

عنوانه)ا(  تواب  فاطنة  السيدة 

2عسارة  طابق  اكادير  زنقة  مكرر   25

مارشال امزيان 20450 الدار البيضاء 

املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسد املحجوب عنوانه)ا( 

2عسارة  طابق  اكادير  زنقة  مكرر   25

مارشال امزيان 20450 الدار البيضاء 

املسلكة املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 0)8354.

651I

FIDCOFISC

SMART COLLECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC
SMART COLLECTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

لالياقوت و شارع العرعار إقامة 9 
الطابق 4 الشقة )1 إقامة كاليس - 

0000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55356(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. SMART COLLECTE
غرض الشركة بإيجاز : جسع وفرز 
النفايات  ومعالجة  تدوير  وإعادة 

املنزلية والصناعية.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 9 إقامة  العرعار  شارع  و  لالياقوت 
 - كاليس  إقامة   1( الشقة   4 الطابق 

0000) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مريم زهير : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  زهير  مريم  السيدة 

إقامة   2 البيضاء  باب  إقامة  القدس 

25 رقم )0 سيدي ال رنو�سي 20610 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  زهير  مريم  السيدة 

إقامة   2 البيضاء  باب  إقامة  القدس 

25 رقم )0 سيدي ال رنو�سي 20610 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 0)8355.

652I

segex

ASSOUAK ELOMRANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

ASSOUAK ELOMRANI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املسيرة 

قرية با محسد - 34052 تاونات 

املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1623

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2022 يونيو   21 في  املؤرخ 

رأسسال الشركة بسبلغ قدره »50.000 

إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 

»150.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 400.

653I

AJBAR CONSULTING

STE ALFATH VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30000، FES
املغرب

STE ALFATH VISION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي املتجر 

الكائن بحي بني مكادة القديسة شارع 
املسلكة العربية السعودية رقم 
4328 - 90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ALFATH VISION
غرض الشركة بإيجاز : - اخصائي 

نظارات.
املواد  أنواع  جسيع  وبيع  شراء   -

واآلالت واملنتجات البصرية.
أنواع  جسيع  وتصدير  استيراد   -
املتعلقة  واملنتجات  واآلالت  املواد 
البصريات  اختصا�سي  بنشاط 
 ، العدسات   ، اآلالت   ، )املعذات 

اإلطارات ، امللحقات البصرية(.
املتجر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الكائن بحي بني مكادة القديسة شارع 
املسلكة العربية السعودية رقم 4328 

- 90060 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوكسزة  سناء  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوكسزة  سناء  السيدة 
4 زنقة ابي جرير الط ري اقامة غيثة 
طنجة   90000  39 شقة   9 طابق   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوكسزة  سناء  السيدة 
4 زنقة ابي جرير الط ري اقامة غيثة 
طنجة   90000  39 شقة   9 طابق   2

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8529.
654I

ASMAA MEDIA GROUP

E.G LAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال رنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

E.G LAR SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 2 
رقم 122 الحديقة 1 سيدي مومن 

- - الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.142041

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ماي   19 في  املؤرخ 
ذات  شركة   E.G LAR SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
2 رقم 122 الحديقة 1 سيدي مومن 
- - الدار البيضاء املغرب نتيجة لعدم 

االشتغال.
و عين:

و  لعروي  محجوب  السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقامة الحديقة شارع 2 رقم 
122 سيدي مومن - البيضاء املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 19 ماي 2022 وفي شارع 2 رقم 
 -  - مومن  سيدي   1 الحديقة   122

البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 4)8295.
655I

FIDUCIAIRE

KOSHER IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
KOSHER IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 20 زنقة 

لبنان كليز 00 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12(469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.KOSHER IMPORT
بقالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جيدة 
بيع منتجات الكوشر.

20 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
لبنان كليز 00 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد مشيل فانونو : 5)3 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 3(5  : سبوني  شسويل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   250  : بيريز  اشير  السيد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فانونو  مشيل  السيد 
الدار   20000 الزيراوي  شارع   125

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سبوني  شسويل  السيد 

12 اشدود 00 اشدود اسرائيل.
 24 عنوانه)ا(  بيريز  اشير  السيد 

زنقة الباشا 00 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 24 عنوانه)ا(  بيريز  اشير  السيد 

زنقة الباشا 20000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 828)13.
656I

FIDUCIAIRE

LA SUPÉRETTE DE M›RIRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
 LA SUPÉRETTE DE M›RIRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي ارفود 
طريق ازرو اقربان 000 مريرت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 LA  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SUPÉRETTE DE M’RIRT
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستاز 

التغدية العامة.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 

ارفود طريق ازرو اقربان 000 مريرت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 330  : سيون  مرصيانو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

330 حصة   : السيد ازروال دفيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ج ران حوماد : 340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرصيانو سيون عنوانه)ا( 
12 زنقة محسود تيسور 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد ازروال دفيد عنوانه)ا( 22 
البيضاء  الدار   2000 الفونتين  زنقة 

املغرب.

عنوانه)ا(  حوماد  ج ران  السيد 

باها  ايت   000 الصفا  بومزكيد  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مرصيانو سيون عنوانه)ا( 
12 زنقة محسود تيسور 20000 الدار 

البيضاء املغرب

السيد ازروال دفيد عنوانه)ا( 22 
زنقة الفونتين 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

23 غشت  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة 

2022 تحت رقم 0)3.

65(I
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Cabinet Comptable Azmani Mounsef

FIDUCIAIRE BADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef
 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc
FIDUCIAIRE BADES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : زنقة 

األندلس رقم 18 - 32000 الحسيسة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1135
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   2( في  املؤرخ 
ذات  شركة   FIDUCIAIRE BADES
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 18 رقم  األندلس  زنقة  اإلجتساعي 
نتيجة  املغرب  الحسيسة   32000  -
الشركة  لنشاط  النهائي  اللتوقف 

بسبب وفاة أحد الشركاء.
و عين:

العشعا�سي  ميسون  السيد)ة( 
 10 رقم  اسلي  زنقة  عنوانه)ا(  و 
الحسيسة   32000 مسرمسطاسة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
زنقة  وفي   2022 يوليوز   2( بتاريخ 
األندلس رقم 18 - 32000 الحسيسة 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 215.
658I

FITREC SARL.AU

WAFILA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM
 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

WAFILA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

اغطاس، زنقة 3 رقم 14 - 13000 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
319(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.WAFILA CAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين و النقل السياحي.
حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 13000  -  14 رقم   3 زنقة  اغطاس، 

الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أنور العسارتي : 00) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 300  : بوفرقوش  وفاء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العسارتي  أنور  السيد 
حي اغطاس، زنقة 9 ب مكرر رقم 14 

13000 الفنيدق املغرب.
السيدة وفاء بوفرقوش عنوانه)ا( 
 90000  4 رقم   (3 زنقة  البوغاز  حي 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العسارتي  أنور  السيد 
حي اغطاس، زنقة 9 ب مكرر رقم 14 

13000 الفنيدق املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )165.
659I

EXPERFIN

LOS FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
20220، الدار البيظاء املغرب

LOS FISH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 رقم 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
548663

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 LOS  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيد  منتوجات  و  األسساك 

الطازجة.
عنوان املقر االجتساعي : 26 شارع 
 -  3 رقم   1 الطابق  السلطان  مرس 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الدهباوي  أمين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدهباوي  أمين  السيد 
األلفة   01 شقة   ،336 زوبير  تجزءة 

20220 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدهباوي  أمين  السيد 
األلفة   01 شقة   ،336 زوبير  تجزءة 

20220 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم -.
660I

MOUSSAOUI HAJJI

 COMPLEX MERZOUGA
LOVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

 COMPLEX MERZOUGA LOVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 

درقاوة جساعة الريصاني و قايدة 
مدينة الريصاني - 52450 الريصاني 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16241
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COMPLEX MERZOUGA LOVE
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود
مأوى

التغدية العامة.
قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
قايدة  و  الريصاني  جساعة  درقاوة 
الريصاني   52450  - الريصاني  مدينة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد وحيدة محسد : 500 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : مصطفى  ويحيى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  وحيدة  السيد 
الثاني  الحسن  شارع   1(3 رقم 

احداف ازرو 53100 ازرو املغرب.
السيد ويحيى مصطفى عنوانه)ا( 
 0( رقم   05 زنقة  ارشيد  موالي  حي 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  وحيدة  السيد 
الثاني  الحسن  شارع   1(3 رقم 

احداف ازرو 53100 ازرو املغرب
السيد ويحيى مصطفى عنوانه)ا( 
 0( رقم   05 زنقة  ارشيد  موالي  حي 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1065.
661I

jilovta sarl

L N CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

L N CAFE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
املنزه طريق تويسنت تجزئة رقم 2)6 

اخل انجاد - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3985(

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 L N  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. CAFE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

املنزه طريق تويسنت تجزئة رقم 2)6 

اخل انجاد - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : بقالي  نزار  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : بقالي  لطفي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 129 عنوانه)ا(  بقالي  نزار  السيد 

جرادة   60000 االجتساعي  السكن 

املغرب.

عنوانه)ا(  بقالي  لطفي  السيد 

 10 رقم  الرضا  طريق  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

 129 عنوانه)ا(  بقالي  نزار  السيد 

جرادة   60000 االجتساعي  السكن 

املغرب

عنوانه)ا(  بقالي  لطفي  السيد 

 10 رقم  الرضا  طريق  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 4)12.

662I

MOUSSAOUI HAJJI

 CAFE RESTAURANT
HALANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

 CAFE RESTAURANT HALANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

محسد الخامس الطابق السفلي رقم 
84 أرفود - 52200 أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16243
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 CAFE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT HALANA
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى
استغالل مطعم.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
السفلي رقم  الطابق  الخامس  محسد 

84 أرفود - 52200 أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هواري عبداللطيف : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد هواري املختار : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداللطيف  هواري  السيد 
محسد  شارع   103 رقم  عنوانه)ا( 
الخامس أرفود 52200 أرفود املغرب.

عنوانه)ا(  املختار  هواري  السيد 
فرنسا 8490) فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عبداللطيف  هواري  السيد 
محسد  شارع   103 رقم  عنوانه)ا( 
الخامس أرفود 52200 أرفود املغرب

عنوانه)ا(  املختار  هواري  السيد 
فرنسا 8490) فرنسا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1066.
663I

jilovta sarl

ALMER TECHNO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

ALMER TECHNO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املركب 

طريق 2 رقم 13 - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39853

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ALMER TECHNO
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
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حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 60000  -  13 رقم   2 طريق  املركب 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يسني  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي يسني عنوانه)ا( 
 (0 رقم  املقاومة  تجزئة  ملحلة  دهر 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي يسني عنوانه)ا( 
 (0 رقم  املقاومة  تجزئة  ملحلة  دهر 

60000 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1264.
664I

MOUSSAOUI HAJJI

MOSSALUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

MOSSALUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 
اهبيبات جساعة ع ص ز أرفود - 

52200 أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MOSSALUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة
األشغال املختلفة

الوساطة.
قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - أرفود  ز  ص  ع  جساعة  اهبيبات 

52200 أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ابراهيم  مساوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم عنوانه)ا(  السيد مساوي 
الحي  الداخلة  زنقة   12 05 درب  رقم 

الجديد أرفود 52200 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم عنوانه)ا(  السيد مساوي 
الحي  الداخلة  زنقة   12 درب   05

الجديد أرفود 52200 ارفود املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1050.
665I

MOUSSAOUI HAJJI

LAAZIZ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

LAAZIZ TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 
حنابو جساعة ع ص غ أرفود - 

52200 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LAAZIZ TRAVAUX

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة

الوساطة.

قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 

حنابو جساعة ع ص غ أرفود - 52200 

أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : عبدالعزيز  بلغالي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الصغيري عبدالحق : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلغالي عبدالعزيز عنوانه)ا( 

الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52200 ارفود املغرب.

عبدالحق  الصغيري  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم رقم 428 أرفود 

52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلغالي عبدالعزيز عنوانه)ا( 

الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52200 ارفود املغرب

عبدالحق  الصغيري  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم رقم 428 أرفود 

52200 ارفود املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1055.
666I

KISSAN CONSULTING 

ADK INVEST ” S.A.R.L AU ”
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
20000، الدار البيضاء املغرب
 ADK INVEST ” S.A.R.L AU ”

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مقرها 
االجتساعي: 5)، شارع أنفا، زاوية 

زنقة كلوس دي بروفانس، الطابق 
9، الشقة ب 8، - 0)201 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ADK “ : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.INVEST ” S.A.R.L AU
-حيازة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استغالل، إدارة، تشييد، تطوير وبيع 
 
ً
وفقا والعقارات  املباني  حقوق  كافة 

للنصوص املعسول بها..
مقرها   : االجتساعي  املقر  عنوان 
زاوية  أنفا،  شارع   ،(5 االجتساعي: 
زنقة كلوس دي بروفانس، الطابق 9، 
الشقة ب 8، - 0)201 الدار البيضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسسال الشركة: 1.220.000 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز دكان : 12200 
بقيسة 1.220.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز دكان عنوانه)ا( 
بوسكورة   35 رقم  الضحى  تجزئة 
النواصر 182)2 الدار البيضاء الدار 

البيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز دكان عنوانه)ا( 
بوسكورة   35 رقم  الضحى  تجزئة 
النواصر 182)2 الدار البيضاء الدار 

البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835089.
66(I

MOUSSAOUI HAJJI

JAOUHAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

JAOUHAR CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر اوالد 
علي ع ص ز أرفود - 52200 أرفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JAOUHAR CASH
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.
قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 52200  - أرفود  ز  ص  ع  علي  اوالد 

أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فدوى  جوهر  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فدوى  جوهر  السيدة 
حي  الركراكي  عبدهللا  زنقة   133 رقم 
الحسري أرفود 52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فدوى  جوهر  السيدة 
حي  الركراكي  عبدهللا  زنقة   133 رقم 

الحسري أرفود 52200 ارفود املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1054.

668I

ficotrad sarl

HOLY AFRIQUE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 HOLY AFRIQUE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

املحسدي رقم 231 س - 45000 
ورزازات ورزازات.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1106(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امغار  حاتم  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة( زهرة 

اجو بتاريخ 14 يونيو 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 14 يوليوز 

2022 تحت رقم 6)2.
669I

ficotrad sarl

HOLY AFRIQUE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 HOLY AFRIQUE PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الحي 

املحسدي رقم 231 س - 45000 
ورزازات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1106(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( امغار 

حاتم كسسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 14 يوليوز 

2022 تحت رقم 6)2.
6(0I

موثق

 MALL ZELLIJ SARL شركة » 
مول الزليج«ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

موثق
448 شارع محسد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
 MALL ZELLIJ SARL شركة » 
مول الزليج«ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي بالدار 

البيضاء الرقم 11, شارع عزيز بالل, 
الطابق الخامس , املعاريف - 20500 

االدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322131

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 ماي   25 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( جوهر 

محسد كسسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831252.
6(1I

aice compta

BAKKAH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BAKKAH IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

كلسيسة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 4 الشقة رقم 11 - 

20053 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55019(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. BAKKAH IMMOBILIER
التطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
اإلقامة  رقم  لوفغ  لو  إقامة  كلسيسة 
 -  11 رقم  الشقة   4 الطابق   653

20053 البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   600  : عابد  افقير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد املختار السني : 400 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 29 عنوانه)ا(  عابد  افقير  السيد 
الشق  عين  ليكريت  نعيسة  تجزئة 

20153 البيضاء املغرب .
عنوانه)ا(  السني  املختار  السيد 
 15 رقم   1 إيسو  إكسلونس  تجزئة 
دار بوعزة النواصر 182)2 البيضاء 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 29 عنوانه)ا(  عابد  افقير  السيد 
الشق  عين  ليكريت  نعيسة  تجزئة 

20153 البيضاء املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 0)8316.
6(2I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARIM STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

SARIM STORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 2 

شارع العنابية قطاع 11 حي الرياض 
– الرباط - 10100 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146263
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   SARIM STORE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتساعي رقم 2 شارع العنابية قطاع 
 10100  - الرباط   – الرياض  حي   11
التصفية   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط 

الحبية.
قطاع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشقة   ،13 البناية  التجزئة13،   ،10
 10100  - الرباط  الرياض  حي   ،8

الرباط املغرب. 
و عين:

و  الشرقاوي  سعد  السيد)ة( 
التجزئة13،   ،10 قطاع  عنوانه)ا( 
الرياض  حي   ،8 الشقة   ،13 البناية 
املغرب  الرباط   10100 الرباط 

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   20 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D126485 2022 تحت رقم
6(3I

KHM CONSULTING

ARRAKIS HL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعسران املسر ب الطابق 
االول الرقم 106 تقاطع شارع محسد 
الخامس و املقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
ARRAKIS HL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 
البيضاء- فيال رقم 4 زنقة أم كلثوم - 

20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ARRAKIS HL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
البيضاء- فيال رقم 4 زنقة أم كلثوم - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   ARRAKIS : 500 الشركة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 ABI GROUP DMCC : الشركة 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   ARRAKIS الشركة 
أم  زنقة   4 رقم  فيال  البيضاء-  الدار 
كلثوم 20250 الدار البيضاء املغرب.

 ABI GROUP DMCC الشركة 
بزنس  س  س  م  د  عنوانه)ا( 
مركزاالعسال املستوى رقم 1 جويليري 
و جسبلكس 3، إيني رقم ب أ 808 -دبي 
 000000 املتحدة  العربية  ،اإلمارات 

اإلمارات العربية املتحدة دبي.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طعسة  شارل  السيد 
ميسوزاعين  فيال  السويس  قناة  زنقة 
الدار   20180 البيضاء  الدار  الذياب 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833385.

6(4I

مكتب توجة للسحاسبة

RRANAT ررانات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب توجة للسحاسبة
مكتب رقم 11 الطابق 3 عسارة 
الصفوة شارع املسيرة أكادير ، 

82000، أكادير املغرب
ررانات RRANAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
اغروض تامري اكادير - 80502 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49533

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أكتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : ررانات 

. RRANAT
-اعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات متنوعة
.

دوار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 80502  - اكادير  تامري  اغروض 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
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السيد ملرابط عبد النعيم : 1.000 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

النعيم  عبد  ملرابط  السيد 
عنوانه)ا( بلوك او رقم 93 حي الهدى 

اكادير 80033 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سفيان  ملرابط  السيد 
 35100 جرسيف  املركز  تادارت 

جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   15 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 290)10.
6(5I

موثق

 MALL ZELLIJ SARL شركة » 
مول الزليج«ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثق
448 شارع محسد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
 MALL ZELLIJ SARL شركة » 
مول الزليج«ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 

البيضاء الرقم 11, شارع عزيز بالل, 
الطابق الخامس , املعاريف - 20500 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322131

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكوهن  )ة( محسد  السيد  تفويت 
 1.000 اجتساعية من أصل  1 حصة 
حصة لفائدة السيد )ة( محسد جوهر 

بتاريخ 25 ماي 2022.
 VANGUARD تفويت 
حصة   BUSINESS SARL 999

حصة   1.000 أصل  من  اجتساعية 

 GENERAL VALENCIA لفائدة 

 MATERIALES IMPORTS

EXPORTS SARL AU بتاريخ 25 ماي 

.2022

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831252.

6(6I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

PROJET EIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

PROJET EIDOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة رقم 

8 شارع بني مكادا رقم 5 تجزئة طريق 

رياض الياسسين طريق عين الشقف 

30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4491(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

2022 تم تحويل  23 مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

 5 رقم  مكادا  بني  8 شارع  رقم  »شقة 

طريق  الياسسين  رياض  طريق  تجزئة 

املغرب«  فاس   30000 الشقف  عين 

أوالد   2 رقم  يوسف  أوالد  »دوار  إلى 

بلدية   30023 ال ريدي  الرمز  طيب 

طيب فاس 30023 فاس املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )403.

6((I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

PROJET EIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
PROJET EIDOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتساعي دوار أوالد 

يوسف رقم 2 أوالد طيب الرمز 
ال ريدي 30023 بلدية طيب فاس 

30023 فاس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4491(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 مارس   23 في  املؤرخ 
يشسل   -« من  الشركة  نشاط  تغيير 
الكواشف  وتوزيع  استيراد  االستيراد 

لالستخدام التشخي�سي املخت ري
-يصّدر

األعسال«  ذلك  في  بسا  -الخدمات 
 ، حراسة   ، مناولة   ، »نقالة  إلى 
تنظيف ، تنظيف ، صيانة ، تنظيف 
املستشفيات  بياضات  ومعالجة 
مضيفة   ، الخاصة  والنفايات 

مساعدة التسريض«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )403.
6(8I

MOORISH

 OSHIBORI CONCEPT
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 OSHIBORI CONCEPT MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 الرقم 69 - 20090 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(50(5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تعيين  تم   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( سالمة 

فرانك كسسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833421.
6(9I

MOORISH

BZAK IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
BZAK IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حساد الطابق 

األول رقم 1 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 BZAK : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.IMPORT EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الغذائية.
 410  : االجتساعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حساد الطابق 
األول رقم 1 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خاتم  بشرى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خاتم  بشرى  السيدة 
كيبيك كندا )H4N3M كيبيك كندا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خاتم  بشرى  السيدة 
كيبيك كندا )H4N3M كيبيك كندا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 84)832.
680I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

NIEMA MODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC

NIEMA MODE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 65 
بالد املسفر عين عسير باب أطلس 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46435

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   06 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
65 بالد املسفر عين عسير باب  »رقم 
30000 فاس املغرب«  أطلس فاس - 
الحي  علمي  محسد  زنقة   56 »رقم  إلى 
 - فاس  ابراهيم  سيدي  الصناعي 

30000 فاس املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 30 ماي 2022 

تحت رقم 2333.
681I

FID OMNIA

zc import export
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FID OMNIA
 15N HAY RIADI H 5 ، 60000،

OUJDA MAROC
zc import export شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي 22 تجزئة 
شباب حي القدس الطابق االول 
الرقم 1 - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30323
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يناير   19 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 zc import export الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسسالها 10.000 درهم وعنوان 
شباب  تجزئة   22 اإلجتساعي  مقرها 
 1 الرقم  االول  الطابق  القدس  حي 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 22 تجزئة 
االول  الطابق  القدس  حي  شباب 

الرقم 1 - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  شقرون  زوهير  السيد)ة( 
حي  شباب  تجزئة   22 عنوانه)ا( 
 1 الرقم  االول  الطابق  القدس 
)ة(  كسصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1335.
682I

FIDUCIAIRE LE POINT

TRANSPORT NAWALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE LE POINT
 BD OUM ARABII EL 311

 OULFA ، 20220، CASABLANCA
MAROC

TRANSPORT NAWALI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي )9 زنقة 

أزيالل طابق 3 شقة رقم 5 - 22000 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54(23(
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 TRANSPORT الوحيد  الشريك 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   NAWALI
 9( اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 -  5 رقم  شقة   3 طابق  أزيالل  زنقة 
22000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف تام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب )9 زنقة 
أزيالل طابق 3 شقة رقم 5 - 22000 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

امريس  ابن  الزوهرة  السيد)ة( 
باريس   (5014 فرنسا  عنوانه)ا(  و 

فرنسا كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835161.
683I

ficotrad sarl

STE SYIMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE SYIMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي أ 21 الحي 
الصناعي - 45000 ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9999
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( الحسين الوردي 
500 حصة اجتساعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة( محسد اهنى 

بتاريخ 26 يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ )1 غشت 

2022 تحت رقم )32.
684I

MOUSSAOUI HAJJI

HASANKOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°0( NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

HASANKOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 
كساكيس الجساعة الترابية ع ص ز 

أرفود - 52200 أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HASANKOS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص

أشغال النظافة.

قصر   : االجتساعي  املقر  عنوان 

ز  ص  ع  الترابية  الجساعة  كساكيس 

أرفود - 52200 أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : امنة  بورقبة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امنة  بورقبة  السيدة 

الجديد  الحي  الدوحة  زنقة   95 رقم 

أرفود 52200 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امنة  بورقبة  السيدة 

الجديد  الحي  الدوحة  زنقة   95 رقم 

أرفود 52200 ارفود املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1058.

685I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

PROJET EIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
PROJET EIDOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار أوالد 

يوسف رقم 2 أوالد طيب الرمز 
ال ريدي 30023 بلدية طيب فاس 

30023 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4491(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ديفيد رومو�سي 
أصل  من  اجتساعية  حصة   25
خالد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   100

العسري بتاريخ 23 مارس 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )403.

686I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 SOCIETE HORIZON
TRAVAUX ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 SOCIETE HORIZON TRAVAUX

ET SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي اوالد 
الخضر اوالد طيبب R/D الطابق 2 

فاس 30000 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6142(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 ماي 2022 تست إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
 ، تاجر   ، متنوعة  تنظيف  أعسال 

زراعة الحدائق.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3096.
68(I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

VOGUE VAPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
VOGUE VAPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي سيدي 
مومن الجديد، مجسوعة2 زنقة 

3 رقم 1 الطابق 1 الدار البيضاء - 
20400 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5529(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.VOGUE VAPE
غرض الشركة بإيجاز : بيع سجارة 

إلكترونية.
سيدي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 3 زنقة  مجسوعة2  الجديد،  مومن 
 - البيضاء  الدار   1 الطابق   1 رقم 

20400 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يونس  ويبورك  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يونس  ويبورك  السيد 
 104 رقم  النيل  شارع  م روكة  حي 
البيضاء  الدار   20320 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  ويبورك  السيد 
 104 رقم  النيل  شارع  م روكة  حي 
البيضاء  الدار   20320 البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83458.
688I

MOORISH

FRZ CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
FRZ CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي ساحة 
الحرية زنقة 1 عسارة 3 شقة 4 شارع 
األمير موالي عبد هللا حي املحسدي - 

0000) العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

42601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 FRZ  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة  وبيع  متنوعة  خدمات 

الكسبيوتر.

ساحة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

الحرية زنقة 1 عسارة 3 شقة 4 شارع 

 - األمير موالي عبد هللا حي املحسدي 

0000) العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : مرودي  الدين  عز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين مرودي عنوانه)ا( 

بني   55 رقم  ه  عسارة  الراحة  اقامة 

يخلف 28815 املحسدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز الدين مرودي عنوانه)ا( 

بني   55 رقم  ه  عسارة  الراحة  اقامة 

يخلف 28815 املحسدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

08 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2470/22.

689I

KHM CONSULTING

FARAH GASTON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHM CONSULTING

1 زنقة ايت باعسران املسر ب الطابق 

االول الرقم 106 تقاطع شارع محسد 

الخامس و املقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب

FARAH GASTON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : الدار 

البيضاء- 10 شارع الحرية الشقة 

5 الطابق الثالث - 20120 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42419(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

ذات  شركة   FARAH GASTON

رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

شارع   10 البيضاء-  الدار  اإلجتساعي 

 - الثالث  الطابق   5 الشقة  الحرية 

20120 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

إلنعدام النشاط.

و عين:

و عنوانه)ا(  السيد)ة( مونية فرح 

 29 رقم   1 بلوك  عثسان  سيدي 

البيضاء  الدار   20(05 البيضاء 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

الدار  وفي   2022 يونيو   30 بتاريخ 

الشقة  الحرية  شارع   10 البيضاء- 

الدار   20120  - الثالث  الطابق   5

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 6)8338.

690I

KHM CONSULTING

BELFIPAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHM CONSULTING

1 زنقة ايت باعسران املسر ب الطابق 

االول الرقم 106 تقاطع شارع محسد 

الخامس و املقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب

BELFIPAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : الدار 

البيضاء- زنقة بابوم حي املحطة 

الطابق الثامن - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(283(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   BELFIPAR

 9.080.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 

املحطة  حي  بابوم  زنقة  البيضاء- 

الدار   20250  - الثامن  الطابق 

إلنعدام  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.

و عين:

بلسليح  امين  محسد  السيد)ة( 

فيال  الفردوس  اقامة  عنوانه)ا(  و 

بوطالب  الهادي  عبد  شارع   14 رقم 

20230 الدار  الحي الحسني البيضاء 

البيضاء املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

الدار  وفي   2022 يونيو   16 بتاريخ 

املحطة  حي  بابوم  زنقة  البيضاء- 

الدار   20250  - الثامن  الطابق 

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833881.

691I

MOORE CASABLANCA

فرست فيديو كوميونيكاشن 
هولدينغ ليميتد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS (8
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

فرست فيديو كوميونيكاشن 
هولدينغ ليسيتد »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 903-)90, 

برجBB1 ، أبراج بحيرات جسيرا ، 
ص.ب 500285 - - دبي اإلمارات 

العربية املتحدة.
»إغالق فرع تابع لشركة أجنبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(6315
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
إغالق فرع تابع لشركة فرست فيديو 
ليسيتد  هولدينغ  كوميونيكاشن 
تسسيته فرست فيديو كوميونيكاشن 
في تكنوبارك  موروكو والكائن عنوانه 
س.ت  و   114 ر.س  النواصر  طريق 
 -  - الحسني  الحي  الشق  عين   1029

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83410.

692I

AUDIT MANAGEMENT SARL

 MEDICAL INTERNATIONAL
INFORMATION

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

AUDIT MANAGEMENT SARL
165 شارع عبداملومن عسارة ب 
الطابق الثالث الدار البيضاء ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 MEDICAL INTERNATIONAL
INFORMATION »شركة 

املساهسة«
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 RUE 2 :وعنوان مقرها االجتساعي
 ABOULFAID AL MESRI - 203(0

.CASABLANCA MAROC
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51(15

اإلداري  العام  الجسع  إطار  في   
املؤرخ في 01 يوليوز 2022

تقرر تعيين السيد الشرايبي مهدي
شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 
 MEDICAL INTERNATIONAL

INFORMATION
بتاريخ: 22 يوليوز 2022

له  املخولة  الصالحيات  وتتسثل 
فيسا يلي: رئيس مجلس ادارة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833219.

693I

volteme

فولطم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

volteme
زنقة 29 رقم )6 حي الوحدة 02 
العيون ، 0000)، العيون املغرب

فولطم شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة بن 
عسيرة 11 حي الوحدة 01 العيون - 

0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : فولطم.
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية .
بن  زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - العيون   01 الوحدة  حي   11 عسيرة 

0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حيسون  السيد  السيد 
 02 الوحدة  حي   6( رقم   29 زنقة 

العيون 0000) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حيسون  السيد  السيد 
 02 الوحدة  حي   6( رقم   29 زنقة 

العيون 0000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
02 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2441.
694I

.

تيكبرو دستربسن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تيك رو دستربسن شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي ش. 

الروداني ط5 ش21 اقامة الريحان - 
20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : تيك رو 

دستربسن.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معذات تكنولوجيا املعلومات.
ش.   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الروداني ط5 ش21 اقامة الريحان - 

20000 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيدة تومي احسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 22 عنوانه)ا(  احسد  تومي  السيد 

حي العلو , البيضاء ..
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 22 عنوانه)ا(  احسد  تومي  السيد 

حي العلو , البيضاء .
 - بتاريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم -.
695I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

ROMAINVILLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
 RUE MED SMIHA 144

 RESIDENCE JAWHARATE
 MED SMIHA 6EME ETAGE

 N°35 CASABLANCA ، 20090،
CASABLANCA MAROC

ROMAINVILLE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة إقامة جوهرة محسد 
سسيحة الطابق 6 الرقم 35 البيضاء 

20090 الدار البيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

553103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ROMAINVILLE SARL AU

صيانة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح السيارات.

عنوان املقر االجتساعي : 144 زنقة 

محسد  إقامة جوهرة  محسد سسيحة 

سسيحة الطابق 6 الرقم 35 البيضاء 

20090 الدار البيصاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : البكوش  محسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن البكوش عنوانه)ا( 

فرنسا 18340 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن البكوش عنوانه)ا( 

فرنسا 18340 فرنسا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835166.

696I
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STE FICOPRO

KASSOULUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

KASSOULUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : متجر رقم 

83 الزرهونية توسيع 4 - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.464(9

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   KASSOULUM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي متجر 

رقم 83 الزرهونية توسيع 4 - 50000 

ل-املصادقة  نتيجة  املغرب  مكناس 

على عسلية التصفية

-إنهاء عسلية التصفية

-إبراء ذمة السيد قاسو انس.

و عين:

السيد)ة( انس قاسو و عنوانه)ا( 

 50000  4 توسيع  الزرهونية   83 رقم 

مكناس املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

بتاريخ 23 يونيو 2022 وفي متجر رقم 

 50000  -  4 توسيع  الزرهونية   83

مكناس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 468.

69(I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA KITCHENS
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
AERIA KITCHENS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: املنطقة 

الصناعية الجنوب الغربية، الوحدة 
الصناعية رقم 3، الطابق الثاني - 

28810 املحسدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2511(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 08 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
لتصبح  الشركة  تسسية  تغيير  مايلي: 
 AERIA AGENCEMENT ET

AMENAGEMENT
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغييرالغرض التجاري ليصبح أشغال 
)نجارة  وتخطيط  ترتيب  البناء، 

الخشب، األلومنيوم...( 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تفويت 3000 من أصل 6000 
 LAPS الشركة  طرف  من  املستلكة 
التجاري  بالسجل  املقيدة   SARL AU
للدار البيضاء تحت رقم 538515 إلى 
السيد عثسان العالمي الوالي الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE5932
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تفويت 1500 من أصل 6000 
 LAPS الشركة  طرف  من  املستلكة 
التجاري  بالسجل  املقيدة   SARL AU
 538515 رقم  تحت  البيضاء  للدار 
 DELBOSS SARL AU الشركة  إلى 
للدار  التجاري  بالسجل  املقيدة 

البيضاء تحت رقم 533641
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
العالمي  عثسان  السيد  تعيين  مايلي: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الوالي 

القاطن  و   BE5932 رقم  الوطنية 
تجزئة منظرنا، رقم  البيضاء،  بالدار 
في  كسساعد  معروف  سيدي   ،229

التسييرملدة غير محددة
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
التوقيعات  صالحيات  تغيير  مايلي: 

اإلجتساعية و البنكية
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الغرض التجاري
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تسسية الشركة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهسات
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الرأسسال اإلجتساعي
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )164.
698I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ATTIJARI VALEURS ESG
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

ATTIJARI VALEURS ESG »صندوق 
مشترك للتوظيف«

وعنوان مقره اإلجتساعي: 416، زنقة 
مصطفى املعاني - 21000 الدار 

البيضاء املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف«
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
تأسيس صندوق  تقرر   2022 يوليوز 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 ATTIJARI  : الصندوق  تسسية   -

.VALEURS ESG

 ،416  : االجتساعي  املقر  عنوان   -
زنقة مصطفى املعاني - 21000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأسسال الصندوق )درهم(: 

1.000.000
 WAFA« التدبير:  مؤسسة   -
 ،416 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  21.000  – املعاني  مصطفى  زنقة 
ر�سى  السيد  يسثلها  البيضاء،  الدار 

هاللي.
التجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك 
 ،2 البيضاء–  بالدار  مقره  الكائن 
السيد  يسثله  يوسف،  موالي  شارع 

يوسف الروي�سي.
- املنتدب األول للحسابات: مكتب 
»HDID & ASSOCIES« يسثله السيد 

محسد حديد
وحصص  املوجوذات   -
درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 
عشرة  إلى  مقسـم   )1.000.000,00(
آالف )10.000( حصة، املكتتبة كليـا 

واملدفوعة القيسة نضيا
السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:500.000,00
- تاريخ ورقم اعتساد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2022 يونيو   2( الرساميل: 

GP22090
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835315.
699I

ST2C

COMFORTABLE LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
COMFORTABLE LIVING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي حي بني 
مكادة زنقة برشلونة رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.COMFORTABLE LIVING
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
بني  حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
مكادة زنقة برشلونة رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 340  : لحسيكة  املحجوب  السيد 
حصة بقيسة 34.000 درهم للحصة .

 330  : لحسيكة  خالد  السيد 
حصة بقيسة 33.000 درهم للحصة .

 330  : لحسيكة  محسد  السيد 
حصة بقيسة 33.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لحسيكة  املحجوب  السيد 
رياض  تجزئة   81 رقم  عنوانه)ا( 

الليسون تغات 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  لحسيكة  خالد  السيد 
كرسيف  زنقة  الخامس  محسد  شارع 

رقم 14 93102 فنيدق املغرب.
السيد محسد لحسيكة عنوانه)ا( 
كرسيف  زنقة  الخامس  محسد  شارع 

رقم 40 93102 فنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسيكة  خالد  السيد 
كرسيف  زنقة  الخامس  محسد  شارع 

رقم 14 93102 فنيدق املغرب

السيد محسد لحسيكة عنوانه)ا( 
كرسيف  زنقة  الخامس  محسد  شارع 

رقم 40 93102 فنيدق املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8)88.
(00I

MOORISH

PSDS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
PSDS INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سسية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

20 النخيل - 20340 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 PSDS  : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

.INVEST
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  واستيراد  وانتاج  وتغليف 
واملكسالت  التجسيل  مستحضرات 

الغذائية.
زاوية   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سسية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
البيضاء  الدار   20340  - النخيل   20

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : زبيط  امال  السيدة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : لقديم  الدين  عز  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امال زبيط عنوانه)ا( عين 
 45 رقم  الجديد  اللوح  درب  ايطي 

النخيل 40000 مراكش املغرب.
السيد عز الدين لقديم عنوانه)ا( 
 40000  621 رقم  ب   2 املسيرة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امال زبيط عنوانه)ا( عين 
 45 رقم  الجديد  اللوح  درب  ايطي 

النخيل 40000 مراكش املغرب
السيد عز الدين لقديم عنوانه)ا( 
 40000  621 رقم  ب   2 املسيرة 

مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835284.

(01I

ST2C

MIM PACKAGING
إعالن متعدد القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
MIM PACKAGING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 12 شارع 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

8 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.126319

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
من  األطراف  وإعفاء  قبول  مايلي: 
جسيع اإلخطارات التي أعقبت تفويت 
بين   2022 يوليوز   28 في  الحصص 
السيد املهدي الياس املفوت والسيد 

الغنة سعيد املفوت اليه،
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
في شخص   ، ثان  مسير  تعيين  مايلي: 
السيد الغنة سعيد، إلى جانب املسير 
الحالي السيد املهدي الياس ، وتعت ر 
أعسالها  جسيع  في  ملتزمة  الشركة 
املهدي  للسيد  املشتركين  بالتوقيعين 

الياس والسيد الغنة سعيد.
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
13 من  ) و  6 و  مايلي: تعديل البنود 

النظام األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
هذه  في  الشركاء  يساهم  مايلي: 
التالية وهي:  الشركة باملبالغ النقدية 
• السيد املهدي الياس 50.000 درهم 
50.000 درهم  الغنة سعيد  • السيد 

املجسوع: 100.000 درهم
على  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
مايلي: تم تحديد رأس املال بسبلغ مائة 
ألف درهم )100.000 درهم( ومقّسم 
مائة  بقيسة  حصة   )1.000( ألف  إلى 
به  مكتتب   ، للحصة  درهم   )100(
ومخصص  بالكامل  ومدفوع  بالكامل 
لـ الشركاء بسا يتناسب مع مساهساتهم 
 500 الياس  املهدي  السيد   • وهم:   ،
 500 سعيد  الغنة  السيد   • حصة 

حصة املجسوع: 1.000 حصة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: *السيد املهدي الياس ، مواليد 
مغربي   ، بتطوان   07/01/1982
 L38441( بطاقته  رقم   ، الجنسية 
اقامة  القادرية  تجزئة  في  مقيم   ،
طنجة.   4 رقم  ف  بلوك   2 الصنوبر 
مواليد  من  سعيد  الغنة  *السيد 
الدار  املعاريف  في   15/03/1971
 ، الجنسية  مغربي   ، انفا  البيضاء 
في  مقيم   ،BE5284(0 بطاقته  رقم 
زهري  اقامة  اليزيدي  محسد  شارع   (
املستشفيات  10 حي  5 شقة  الطابق 
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التسيير  مهام  سيسارسون  البيضاء. 

الشركة  تعت ر  محدودة.  غير  لفترة 

بالتوقيعات  أعسالها  في جسيع  ملتزمة 

السادة  الحاليين  للسسيرين  املشتركة 

املهدي الياس والغنة سعيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14)8.

(02I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

AMASTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

AMASTAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تقاطع 

شارع لالياقوت وزنقة العرعار مبنى 9 

اقامة غاليز الطابق 4 شقة )1 الدار 

البيضاء - 20520 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448329

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

املؤرخ في 10 غشت 2022 تم تحويل 

املقر االجتساعي الحالي للشركة من » 

تقاطع شارع لالياقوت وزنقة العرعار 

شقة   4 الطابق  غاليز  اقامة   9 مبنى 

الدار   20520  - البيضاء  الدار   1(

ماندرونا،  »حي  إلى  املغرب«  البيضاء 
السفلي  52،الطابق  رقم   ،23 زنقة 

 20460 عين الشق، الدار البيضاء - 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835331.

(03I

بن علي لألستشارة ش م م

ايزواليف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

ايزواليف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 3 

الطابق 2 رقم 951 تجزئة املسار 

طريق أسفي - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12814(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

ايزواليف.

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء

مقاولة البناء.

شقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
املسار  تجزئة   951 رقم   2 الطابق   3

مراكش   40000  - أسفي  طريق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000  : وليد  بزور  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بزور وليد عنوانه)ا( عسارة 
اوالد  املحيط  فضاءات   8 ثقة   41
عزوز النواصر 182)2 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بزور وليد عنوانه)ا( عسارة 
اوالد  املحيط  فضاءات   8 ثقة   41
عزوز النواصر 182)2 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138511.
(04I

بن علي لألستشارة ش م م

ايزو مواد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
ايزو مواد شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 3 
الطابق 2 رقم 951 تجزئة املسار 
طريق أسفي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
ايزو   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

مواد .
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء بالتقسيط

مقاولة البناء.
شقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
املسار  تجزئة   951 رقم   2 الطابق   3
مراكش   40000  - أسفي  طريق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بزور محسد املهدي : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املهدي  محسد  بزور  السيد 
املسار  تجزئة   946 رقم  عنوانه)ا( 
طريق أسفي 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

املهدي  محسد  بزور  السيد 
املسار  تجزئة   946 رقم  عنوانه)ا( 

طريق أسفي 40000 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138512.

(05I

FLASH ECONOMIE

A2Z CONSULTANCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» A2Z CONSULTANCY «
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
العرفي  العقد  بسقت�سى   -  I
 04 يوم  البيضاء،  بالدار  املؤرخ 
القانون  2022، تست صياغة  يوليوز 
املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 
زيد  السيد  من طرف  وحيد،  بشريك 
عامر محسد، عراقي الجنسية، املولود 
يوم: 16 غشت 1984، القاطن بالدار 
بروفانس،  تجزئة   ،21  – البيضاء 
الحامل  وازيس،  ميسانج،  زنقة 

.BE35900V :لبطاقة اإلقامة عدد
لها الخصائص التالية:
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 A2Z  « التسسية:   •

 » CONSULTANCY

• الهدف: الغرض من الشركة هو 

القيام في كل من املغرب والخارج:

الويب  على  والتطوير  البحث   -

والجوال.

- تحسين محرك البحث.

- تصسيم الجرافيك والويب.

- تحرير الصوت والفيديو.

- إدارة مواقع التواصل االجتساعي.

- استشارة في املعلوميات.

- التسويق الرقمي.

- التدريب والتطوير الشخ�سي.

• املقر االجتساعي: )16، شارع عبد 

الطابق   ،A اليسامة  إقامة  املومن، 

األول، الرقم 2، الدار البيضاء.

ابتداءا  سنة   99 الشركة:  مدة   •

من تاريخ تأسيس الشركة.

حدد  الشركة:  رأسسال   •

ألف  في مبلغ عشرة  الشركة  رأسسال 

مائة  على  موزعة  درهم   )10.000(

فئة  من  اجتساعية  حصة   )100(

الواحدة  للحصة  درهم   )100( مائة 

مكتتبة كلها نقدا ومحررة كليا، باسم 

عامر  زيد  السيد  الوحيد،  الشريك 

محسد.

اإلدارة: عهد تسيير الشركة   •

عامر  زيد  للسيد  محدودة،  غير  ملدة 

محسد، عراقي الجنسية، املولود يوم: 

بالدار  القاطن   ،1984 غشت   16

بروفانس،  تجزئة   ،21  – البيضاء 

الحامل  وازيس،  ميسانج،  زنقة 

 .BE35900V :لبطاقة اإلقامة عدد

يناير  فاتح  الجبائية: من  السنة   •

إلى غاية 31 دجن ر.

القانوني باملحكسة  - تم اإليداع   II

يوم   ، البيضاء  بالدار  التجارية 

 : الرقم  تحت   ،2022 يوليوز   18

831449، وسجلت الشركة بالسجل 

التجاري في نفس اليوم ، تحت الرقم 

.55006( :

(06I

VALUE POINT PARTNERS

CHELLAH LT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG ( N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
CHELLAH LT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار والد 

عقبة عين عتيق تسارة - 12040 
تسارة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

.128001
العام  الجسع  بسقت�سى 
ماي   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسسال  رفع  تم   2022
درهم«   100.000« قدره  بسبلغ 
إلى  درهم«   9.900.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   10.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 01150.

(0(I

G.MAO.CCF

STE HONESTLY BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE HONESTLY BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 زنقة 

محسد فويتح حي األمال ملعب الخيل 
فاس 10 زنقة محسد فويتح حي 

األمال ملعب الخيل فاس 30000 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(4((

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تست   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتساعية  حصة   1.000 لطرش 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 

مليكة علوي بتاريخ 26 يوليوز 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4400/22.

(08I

FLASH ECONOMIE

TRAVIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

» TRAVIRA «

شركة محدودة املسؤولية – 

رأسسالها: 100.000,00 درهم

املقر االجتساعي: 5)، شارع أنفا، 

الطابق 9، الرقم ب 108 – الدار 

البيضاء

الحل املسبق للشركة

الجسع  محضر  على  بناء   1-

يوم:  البيضاء،  بالدار  املؤرخ  العام، 

شركة  شركاء  قرر   ،2022 ماي   20

»TRAVIRA« ش م م، ما يلي:

وفتح  للشركة  املسبق  الحل   •

تصفية ودية.

بالصالحيات  مصف  تعيين   •

الواسعة املدى: للسيد الطاهر املير، 

من جنسية مغربية، مزداد بتاريخ: 01 

بالدار البيضاء  6)19، الساكن  ماي 

 ،5 الطابق  أ،  درج  بن ر،  تجزئة   –

فال  ساند  جورج  زنقة   ،142 الشقة 

التعريف  لبطاقة  والحامل  فلوري، 

.BE6(1142 :الوطنية رقم

بالدار  التصفية  مقر  تحديد   •

البيضاء - 5)، شارع أنفا، الطابق 9، 

الرقم ب 108.

-2 تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
للدار  التجارية  باملحكسة  الضبط، 
 ،2022/07/04 بتاريخ:  البيضاء 

تحت رقم: 830058.
من أجل مقتطف وبيان

املصفي
السيد الطاهر املير

(09I

FLASH ECONOMIE

MOROCCANISM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

» MOROCCANISM «
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد – رأسسالها: 
100.000,00 درهم

املقر االجتساعي: اقامة حدائق 
ماجوريل عسارة س3 رقم 1 عين 

الشق – الدار البيضاء
الحل املسبق للشركة

املؤرخ  املحضر،  على  بناء   1-
بالدار البيضاء، يوم: 1 يوليوز2021، 
لشركة  الوحيد،  الشريك  قرر 
ذات  م  م  ش   »MOROCCANISM«

شريك وحيد، ما يلي:
وفتح  للشركة  املسبق  الحل   •

تصفية ودية.
بالصالحيات  مصف  تعيين   •
سعيدة  للسيدة  املدى:  الواسعة 
مزداد  مغربية،  جنسية  من  نفيس، 
والحامل   1965 يناير   18 بتاريخ: 
رقم:  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.BE68604
بالدار  التصفية  مقر  تحديد   •
املومن،  عبد  شارع   ،16(  - البيضاء 
األول،  الطابق   ،A اليسامة  إقامة 

الرقم2.
-2 تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
للدار  التجارية  باملحكسة  الضبط، 
 ،2021/10/29 بتاريخ:  البيضاء 

تحت رقم: 98153).
من أجل مقتطف وبيان

املصفية
السيدة سعيدة نفيس

(10I
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FLASH ECONOMIE

PUHENG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

» PUHENG «
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد – رأسسالها: 
100.000,00 درهم

املقر االجتساعي: 61، محج لال 
الياقوت، الطابق 2، الرقم 69 – 

الدار البيضاء
الحل املسبق للشركة

املؤرخ  املحضر،  على  بناء   1-
بالدار البيضاء، يوم: 20 ماي 2022، 
لشركة  الوحيد،  الشريك  قرر 
شريك  ذات  م  م  ش   »PUHENG«

وحيد، ما يلي:
وفتح  للشركة  املسبق  الحل   •

تصفية ودية.
بالصالحيات  مصف  تعيين   •
الواسعة املدى: للسيد زهو لين، من 
 28 بتاريخ:  مزداد  صينية،  جنسية 
1983 والحامل لجواز سفر  ديسس ر 

.EJ4462854 :رقم
بالدار  التصفية  مقر  تحديد   •
الياقوت،  لال  محج   ،61  - البيضاء 

الطابق 2، الرقم 69.
-2 تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
للدار  التجارية  باملحكسة  الضبط، 
 ،2022/06/29 بتاريخ:  البيضاء 

تحت رقم: 829501.
من أجل مقتطف وبيان

املصفي
السيد زهو لين

(11I

FLASH ECONOMIE

VITE VITE VITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VITE VITE VITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي واد 
الشياف رقم 0)2 - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2232(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 VITE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. VITE VITE
توصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منزلي
العامة  الطرق  على  البضائع  نقل 
وتأجير املركبات بسائق ؛ نقل الركاب 
لحساب  البضائع  نقل  الطرق؛  على 
ال ري  النقل  معذات  تأجير  ؛  الغير 
النقل  بعسليات  املتعلقة  الخدمات 
واملواد  املنتجات  وبيع  شراء  ؛  ال ري 
املتعلقة  وامللحقات  واإلمداذات 

بأنشطة النقل ال ري.
واد  حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الشياف رقم 0)2 - 3000) الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : جسيلة  االنصاري  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد عزيز بالقايد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جسيلة  االنصاري  السيدة 
 2(0 رقم  الشياف  واد  حي  عنوانه)ا( 

3000) الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  بالقايد  عزيز  السيد 
 (3000  2(0 رقم  الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

جسيلة  االنصاري  السيدة 
 2(0 رقم  الشياف  واد  حي  عنوانه)ا( 

3000) الداخلة املغرب
عنوانه)ا(  بالقايد  عزيز  السيد 
 (3000  2(0 رقم  الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1383.

(12I

FLASH ECONOMIE

WALIDA TRADITIONNEL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 WALIDA TRADITIONNEL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي 

الوحدة 1 رقم 50 مركز كندوز - 
3000) الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.WALIDA TRADITIONNEL
مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات طعام متنقلة.

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - كندوز  مركز   50 رقم   1 الوحدة 

3000) الداخلة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امراحة  سسيرة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امراحة  سسيرة  السيدة 
حي العودة 1 بلوك 5 رقم 20 مركز بئر 
كندوز إقليم أوسرد 3000) الداخلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امراحة  سسيرة  السيدة 
حي العودة 1 بلوك 5 رقم 20 مركز بئر 
كندوز إقليم أوسرد 3000) الداخلة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1396.

(13I

pmehorizon consulting

GIGAFRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حل شركة » جيجا فريش 
GIGAFRESH »ذات املسؤولية 
املحدودة )شريك وحيد( في طور 

التصفية.
وعنوان مقرها االجتساعي: حي اإلنارة 

الرقم 255 القنيطرة
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 01 غشت  في  املؤرخ 
 GIGAFRESH »جيجافريش  شركة 
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ   «
اإلنارة  وعنوان مقرها االجتساعي: حي 

الرقم 255 القنيطرة.
السو�سي  مصطفى  السيد  وعين 
 255 الرقم  اإلنارة  حي  وعنوانه 

القنيطرة كسصفي للشركة.
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املفروضة  الحدود  اإلقتضاء  عند 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

الرقم  اإلنارة  حي  بالتصفية  املتعلقة 

255 القنيطرة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92296
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

3193

(14I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE OUAFA PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

STE OUAFA PLASTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 352-351 

الحي النساء بن بنسودة - 30000 

فاس فاس.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22(6(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم«   (.000.000,00«

إلى  درهم«   5.000.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   12.000.000,00«

: إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات 

إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   2( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3987/2022.

(15I

Sara Facility Invest sarl

DELICE EDDAHBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

DELICE EDDAHBI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 14، 
تجزئة السعدية، طريق السياندا، 

املنزه - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.DELICE EDDAHBI
غرض الشركة بإيجاز : مسون.

عنوان املقر االجتساعي : رقم 14، 
السياندا،  طريق  السعدية،  تجزئة 

املنزه - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أحسد أمين الذهبي : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الذهبي  أمين  أحسد  السيد 
السعدية،  تجزئة   ،4 رقم  عنوانه)ا( 
 50000 ب.م.ع.  السياندا،  طريق 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

الذهبي  أمين  أحسد  السيد 
السعدية،  تجزئة   ،4 رقم  عنوانه)ا( 
 50000 ب.م.ع.  السياندا،  طريق 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2969.

(16I

ste al moustakbal conseil

GOULMIMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 GOULMIMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 55 
اقامة عالء 1شارع موالي رشيد 

فاس - 3000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.540((

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
 GOULMIMA IMMOBILIER حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
مقرها اإلجتساعي رقم 55 اقامة عالء 
 3000  - فاس  رشيد  موالي  1شارع 
نتيجة لعدم وجود رقم  فاس املغرب 

معامالت و أزمة في القطاع.
و عين:

و  صابري  عصام  السيد)ة( 
عنوانه)ا( عسارة 53 شقة 13 الطابق 
اوالد  املحيط  فضاءات   15 س  م   2
عزوز النواصر البيضاء 182)2 الدار 
البيضاء املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
 55 وفي رقم   2022 يوليوز   19 بتاريخ 
اقامة عالء 1شارع موالي رشيد فاس 

- 3000 فاس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3464.
(1(I

louardi compta

SARAH 44 CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

SARAH 44 CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 T111 وعنوان مقرها اإلجتساعي
الجنان 1 االندلس عين الشقف 

موالي يعقوب فاس - 36122 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(354(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SARAH 44 CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 T111  : االجتساعي  املقر  عنوان 
الشقف  عين  االندلس   1 الجنان 
فاس   36122  - فاس  يعقوب  موالي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 : الرحيم  عبد  الكوطي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكوطي  الرحيم  عبد  السيد 
روكس  الدكتور  زنقة   15 عنوانه)ا( 
نانط   44620 فرنسا  نانط   44620

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  الكوطي  السيد 
الحسني  الحي  السعادة  زنقة   2(
 30040 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4406.
(18I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

تسنيم بالزا

إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محسد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
تسنيم بالزا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: إقامة 

تسنيم ،شارع عبد هللا كنون وزنقة 
أبي جرير الط ري - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28499
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
و  الذاتيين  األشخاص  توطين  مايلي: 

املعنويين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل ملكية مجسوع حصص محسد 

إبن بشير لفائدة شركة إنفيستورما

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
:اإلنعاش  هو  الشركة  نشاط  مايلي: 
العقاري ـ توطين األشخاص الذاتيين 

و املعنويين
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
درهم   2.600.000 الشركة  رأسسال 
اجتساعية  حصة   2600 من  مكون 
مقسسة  للحصة  درهم   1000 بقيسة 
 404 إنفيستورما  شركة  يلي:  كسا 
أصل  من   54/6 و  اجتساعية  حصة 
مصطفى   - الشياع  على  حصص   4
اجتساعية  حصة   404 بشير  ابن 
على  حصص   4 أصل  من   54/6 و 
 134 بشير  ابن  الدين  نور   - الشياع 
حصة اجتساعية و 54/11 من أصل 
ابن  - حسام  الشياع  4 حصص على 
بشير 134 حصة اجتساعية و 54/11 
 - الشياع  على  حصص   4 أصل  من 
عالء ابن بشير 134 حصة اجتساعية 
على  حصص   4 أصل  من   54/11 و 
 202 بشير  ابن  حليسة   - الشياع 
حصة اجتساعية و 54/3 من أصل 4 
حصص على الشياع - نزهة ابن بشير 
من   54/3 و  اجتساعية  حصة   202
أصل 4 حصص على الشياع - نعيسة 
اجتساعية  حصة   202 بشير  ابن 
على  حصص   4 أصل  من   54/3 و 
أنفيستسنت  بروبيرتي  أمانة   - الشياع 

80) حصة اجتساعية 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256413.
(19I

MA GLOBAL CONSULTING

L HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
L HOSPITALITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 59، شارع 
الرقطوني، الطابق السادس، رقم 
18 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333069
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يونيو   15 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  مبلغ   L HOSPITALITY
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
الرقطوني،  شارع   ،59 اإلجتساعي 
 20000  -  18 رقم  السادس،  الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تصفية ودية.
و حدد مقر التصفية ب 59، شارع 
الرقطوني، الطابق السادس، رقم 18 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( أحسد لحلو و عنوانه)ا( 
كلفورنيا  كولدن  كلفورنيا،   ،20
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،59  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
السادس،  الطابق  الرقطوني،  شارع 

رقم 18، الدار البيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835482.
(20I

أوديريك

RAZAKSON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أوديريك
36أ، شارع أنفا - الطابق األول 
- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 
- الطابق األول - الدار البيضاء، 
20000، الدار البيضاء املغرب

RAZAKSON شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 121 
زنقة عبد هللا راجع - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.RAZAKSON
شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مشاركة  استثسار،  قابضة،حيازة، 
جسيع  في  الحصص  أو  وتدبيراألسهم 
سيتم  التي  أو  املوجودة  الشركات 
تأسيسها ، كيفسا كان شكلها القانوني 
سواء كانت صناعية، تجارية، مالية، 
زراعية أو عقارية أو غيرها ؛ عن طريق 
واملساهسة   ، جديدة  شركات  إنشاء 
األوراق  شراء  أو   / و  واالكتتاب 
املالية و / أو الحقوق االجتساعية أو 

االندماج أو املشاركة أو غير ذلك...
- إدارة، تثسين و تسييراملشاركات و 

املصالح التي تستلكها الشركة... .
عنوان املقر االجتساعي : 121 زنقة 
عبد هللا راجع - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   300  : الزيزي  علي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد محسد الزيزي : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   300  : الزيزي  رضا  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزيزي  علي  السيد 
إقامة سندباد بيتش عسارة ب 3 شقة 
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2 - شارع عبد الهادي بوطالب -  رقم 
أنفا 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  الزيزي  محسد  السيد 
الثالث  الطابق  الرزاق  زنقة علي عبد 
إقامة فرح ) - املعاريف 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الزيزي  رضا  السيد 
درج   06 عسارة  باالس  أنفا  إقامة 
الكورنيش  شارع   -  11 رقم  شقة   04

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزيزي  رضا  السيد 
درج   06 عسارة  باالس  أنفا  إقامة 
الكورنيش  شارع   -  11 رقم  شقة   04

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 832859.
(21I

IKIAD AGROALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،20040
 IKIAD AGROALIMENTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 IKIAD : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.AGROALIMENTAIRE
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير املنتجات الغدائية.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
 -  3 الرقم  االول  الطابق   2 املشرق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 : صديقي  عبدالرحيم  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   5.000

للحصة .
صديقي  يوسف  محسد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   5.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صديقي  عبدالرحيم  السيد 
رقم   2 سارة  فاس  شارع  عنوانه)ا( 
الدار   20000 كاليفورنيا   (20

البيضاء املغرب.
صديقي  يوسف  محسد  السيد 
رقم   2 سارة  فاس  شارع  عنوانه)ا( 
الدار   20000 كاليفورنيا   (20

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
صديقي  يوسف  محسد  السيد 
رقم   2 سارة  فاس  شارع  عنوانه)ا( 
الدار   20000 كاليفورنيا   (20

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835410.
(22I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتسانية الثقة العيون

LAAYOUNE

MANTARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتسانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 2000)، املر�سى العيون 

املغرب

MANTARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي النهضة 
زنقة مراكش رقم 36 شقة 03 - 

0002) املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.MANTARI

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير  االستيراد  األسساك 

تسويق   - والتجارة  العامة  والتجارة 

أنواع  جسيع  واستيراد  وتصدير 

األسساك والرخويات والقشريات.......

حي   : االجتساعي  املقر  عنوان 

شقة   36 رقم  مراكش  زنقة  النهضة 

03 - 0002) املر�سى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الغاللي  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغاللي  سعيد  السيد 

العليا  انزا  تجزئة   (35 رقم  بلوك س 

تدارت انزا 80000 اكادير املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغاللي  سعيد  السيد 

العليا  انزا  تجزئة   (35 رقم  بلوك س 

تدارت انزا 80000 اكادير املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2583/2022.
(23I

CABINET BOURHIL HASSAN

ALPHA COLLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOURHIL HASSAN
 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER MAROC
ALPHA COLLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع عبد 
السالم بن بوحوت تجزئة آشوب 3 
قطعة رقم 104 الطابق األول رقم 
1 اليسار طنجة - 90010 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ALPHA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.COLLE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أحادي  واملالط  األسسنت  الصقات 

الطبقة.
عنوان املقر االجتساعي : شارع عبد 
 3 آشوب  تجزئة  بوحوت  بن  السالم 
رقم  األول  الطابق   104 رقم  قطعة 
طنجة   90010  - طنجة  اليسار   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمي عثسان : 1.000 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حمي عثسان : 1000 بقيسة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمي عثسان عنوانه)ا( حي 
عين بل االزرق زنقة 109 رقم1 طنجة 

90010 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمي عثسان عنوانه)ا( حي 
عين بل االزرق زنقة 109 رقم1 طنجة 

90010 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8441.
(24I

FIDUCOMPETENCES

روبن برايد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
روبن برايد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع إيم 
فروييد عين برجة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

403835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 ماي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
روبن   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

برايد.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
الصناعي  النسيج  منتجات  جسيع 

واألجهزة الطبية
.

عنوان املقر االجتساعي : شارع إيم 
الدار   20000  - برجة  عين  فروييد 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : بنكرا  ايت  الحسين  السيد 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

 500  : السبوعي  زينب  السيدة 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنكرا  ايت  الحسين  السيد 
اقامة  زوال  اميل  شارع  عنوانه)ا( 
 8 4 شقة  االحفاد مدخل الف طابق 
بلفدير 20000 الدار البيضاء املغرب.
السبوعي عنوانه)ا(  زينب  السيدة 
شارع اميل زوال اقامة االحفاد مدخل 
الف طابق 4 شقة 8 بلفدير 20000 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنكرا  ايت  الحسين  السيد 
اقامة  زوال  اميل  شارع  عنوانه)ا( 
 8 4 شقة  االحفاد مدخل الف طابق 
بلفدير 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2018 تحت رقم 00666426.
(25I

COMPTAELISSAOUI

اكليغاج العلمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسسية الشركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عسارة أجعون رقم 
) الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب
اكليغاج العلمي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي اقامة 
عسران شارع موالي عبد العزيز رقم 
5-6 طنجة - 92000 طنجة املغرب.

تغيير تسسية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

98605
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
تسسية الشركة من »اكليغاج العلمي« 

إلى »العلمي اليت » .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8192.

(26I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

جام بيلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محسد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
جام بيلدينغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

بورغون زنقة جعفر بن حبيب إقامة 
مشرق II الطابق األول رقم 3 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
جام   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

بيلدينغ.
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
بورغون زنقة جعفر بن حبيب إقامة 
 -  3 رقم  األول  الطابق   II مشرق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الزعري  جسيلة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزعري عنوانه)ا(  السيدة جسيلة 
 221 رقم  مورسيا  زنقة  األندلس  حي 

12000 تسارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزعري عنوانه)ا(  السيدة جسيلة 
 221 رقم  مورسيا  زنقة  األندلس  حي 

12000 تسارة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835115.
(2(I

FIDUCOMPETENCES

روبن برايد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
روبن برايد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتساعي 5 زنقة إيم 
فروييد عين الشق - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.403835
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بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2019 دجن ر   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اكسسوارات   ، الجوارب  صناعة 

مكونات   ، الطبية  األجهزة   ، املالبس 

األحذية

.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجن ر 2019 تحت رقم 23925).

(28I

FIDUCOMPETENCES

روبن برايد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

روبن برايد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 5 زنقة إيم 

فروييد عين برجة - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.403835

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2018 دجن ر   05 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجن ر 2018 تحت رقم ))3)68.

(29I

أوديريك

GATE 19 -SARL AU-
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أوديريك
36أ، شارع أنفا - الطابق األول 

- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 

- الطابق األول - الدار البيضاء، 

20000، الدار البيضاء املغرب

-GATE 19 -SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي عند شركة 

أوديريك 36 أ شارع أنفا - الطابق 

األول - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 GATE- : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.19 -SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشاركة  استثسار،  قابضة،حيازة، 

جسيع  في  الحصص  أو  وتدبيراألسهم 

سيتم  التي  أو  املوجودة  الشركات 

تأسيسها ، كيفسا كان شكلها القانوني 

سواء كانت صناعية، تجارية، مالية، 

زراعية أو عقارية أو غيرها ؛ عن طريق 

واملساهسة   ، جديدة  شركات  إنشاء 

األوراق  شراء  أو   / و  واالكتتاب 

املالية و / أو الحقوق االجتساعية أو 

االندماج أو املشاركة أو غير ذلك...

- إدارة، تثسين و تسييراملشاركات و 

املصالح التي تستلكها الشركة.

عند   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - أنفا  شارع  أ   36 أوديريك  شركة 
الطابق األول - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : أقصبي  علي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ،3 عنوانه)ا(  أقصبي  علي  السيد 
زنقة ليير - عين الدئاب 20180 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ،3 عنوانه)ا(  أقصبي  علي  السيد 
زنقة ليير - عين الدئاب 20180 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 832858.
(30I

GHIZLANE DOUBLANE

FORESPOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع محسد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب
FORESPOIR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املنزه 

عسارة س شقة 9 الجديدة - 24000 
الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(851
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FORESPOIR الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
املنزه عسارة س  مقرها اإلجتساعي حي 
الجديدة   24000  - الجديدة   9 شقة 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط .
و حدد مقر التصفية ب حي املنزه 
عسارة س شقة 9 الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب. 
و عين:

و  الحب�سي  املهدي  السيد)ة( 
شقة  س  عسارة  املنزه  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  الجديدة   24000 الجديدة   9

كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 29122.

(31I

 CENTRE AFRICAIN POUR LE

 RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE

’’L’ASSISTANCE MEDICALE ’’CAPER

 CENTRE AFRICAIN POUR
 LE RENFORCEMENT

 DES CAPACITES ET DE
 L›ASSISTANCE MEDICALE

››‹›CAPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE AFRICAIN POUR
 LE RENFORCEMENT

 DES CAPACITES ET DE
 L›ASSISTANCE MEDICALE

››››CAPER
اقامة التقدم 2-)1 الطابق الثاني 
سيدي ال رنو�سي الدار البيضاء ، 
MAROC 20000، الدار البيضاء

 CENTRE AFRICAIN POUR
 LE RENFORCEMENT

 DES CAPACITES ET DE
 L›ASSISTANCE MEDICALE
CAPER‹‹‹‹ شركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

التقدم 2-)1 الطابق الثاني سيدي 

ال رنو�سي الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.259949

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

 2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 CENTRE AFRICAIN POUR

 LE RENFORCEMENT DES

 CAPACITES ET DE L’ASSISTANCE

مبلغ   ’’MEDICALE ’’CAPER

وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

مقرها اإلجتساعي اقامة التقدم )2-1 

الطابق الثاني سيدي ال رنو�سي الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : انعدام النشاط.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي  الثاني  الطابق   2-1( التقدم 

 20000  - البيضاء  الدار  ال رنو�سي 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  وات  الرحسان  عبد  السيد)ة( 

اقامة  الفونتين  زنقة   11 عنوانه)ا( 

البيضاء   14 شقة   ( ط  الحسن 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835233.

(32I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE GOUIZA FILALI DE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
 SOCIETE GOUIZA FILALI DE
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
الحجامة رقم 60 املدينة فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29459

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 GOUIZA FILALI DE TRAVAUX
مبلغ رأسسالها 30.000 درهم وعنوان 
الحجامة  زنقة  اإلجتساعي  مقرها 
 30000  - فاس  املدينة   60 رقم 
: قرر الشريك  فاس املغرب نتيجة ل 
الوحيد للشركة حل الشركة ألنها لم 
تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - فاس  املدينة   60 رقم  الحجامة 

30000 فاس املغرب. 
و عين:

و  اكويزة  فيصل  السيد)ة( 
عنوانه)ا( 19 درب جعدة زقاق البغل 
كسصفي  املغرب  فاس   30000 فاس 

)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3465/022.
(33I

CECOGEL / SARL

 ASSURANCES ALLAINCE
ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 ASSURANCES ALLAINCE

ORIENTAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي وجدة، 
شارع محسد الخامس عسارة قادة 

الطابق األول رقم 01 - 60000 
وجدة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1823(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   22 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 2468.
(34I

شركة حسابات فاس

PIZZA WA WA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
PIZZA WA WA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 39 
شارع عالل بن عبد هللا فاس - 

30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 PIZZA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.WA WA
أكلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة.
رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - فاس  هللا  عبد  بن  عالل  شارع   39

30100 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السكوري  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسد السكوري عنوانه)ا( 

فاس 30100 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد السكوري عنوانه)ا( 

فاس 30100 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3221.
(35I

SAGASUD

 SOCIETE TIOUGHZA
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16678

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 SOCIETE TIOUGHZA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي مشروع 
 C 01 - (0000 مدينة الوفاق رقم

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE TIOUGHZA TRAVAUX
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البيض  بيع  الدواجن  وتربية  توزيع 
وحذات  احداث  البيضاء  واللحوم 
تجارة  البضائع  نقل  الدواجن  توزيع 
عامة خدمات اخرى استيراد وتصدير 
مالحي  صناعي  تجاري  نشاط  كل 

وخدماتي.
مشروع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 C 01 - (0000 رقم  الوفاق  مدينة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بضاج  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بضاج  هللا  عبد  السيد 
 85200 تيوغزة  الهراوش  اد  دوار 

سيدي افني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بضاج  هللا  عبد  السيد 
 85200 تيوغزة  الهراوش  اد  دوار 

سيدي افني املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2596.
(36I

zagora consulting sarl

BOLOGAYNE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محسد الخامس ، 

900)4، زاكورة املغرب
BOLOGAYNE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي درعى 

زاكورة - 900)4 زاكورة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(11

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 23 غشت  في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BOLOGAYNE الوحيد  الشريك 
 10.000 رأسسالها  مبلغ   TRAVAUX
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زاكورة   4(900  - زاكورة  درعى  حي 
املغرب نتيجة ل : التوقف عن مزاولة 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي درعى 

زاكورة - 900)4 زاكورة املغرب. 
و عين:

و  العزاوي  محسد  السيد)ة( 
زاكورة  التضامن  ودادية  عنوانه)ا( 
)ة(  كسصفي  املغرب  زاكورة   4(900

للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 19.
(3(I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE YAHYA SERVICE
MECANIQUE

إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

 SOCIETE YAHYA SERVICE
MECANIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: حي النخلة 
خلوطة سوق السبت اوالد النسة - 

23550 سوق السبت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2349

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بسبلغ  الشركة  راسسال  رفع  مايلي: 
من  لنقله  درهم   1814900 قدره 
10000 إلى مبلغ 1824900 درهم من 
اعتسادا  للشركاء  الجاري  الحساب 
31-12- بتاريخ  الختامي  البيان  على 

2021
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بسبلغ  الشركة  راسسال  خفض 
العجز  المتصاص  درهم   848200
 2021 لسنة  الختامي  بالبيان  املبين 
ملبلغ  درهم   1824900 من  لنقله 

00)6)9 درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-( رقم  بند 
هو  الحالي  الشركة  راسسال  مايلي: 
 9(6( إلى  مقسم  درهم   9(6(00

حصة  لكل  درهم   100 بقيسة  حصة 
طرف  من  بالكامل  ومحررة  مسجلة 

الشريك الوحيد
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

16 غشت 2022 تحت رقم 202.
(38I

HIGH EDGE CONSULTING

EASY GERMANY ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
 EASY GERMANY ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

التهامي الوزاني اقامة اماني رقم 1 - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 EASY  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GERMANY ACADEMY
التدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغوي والدعم.
دعم املدرسة والجامعة.

التدريب املستسر؛
تدريب احترافي ؛.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 -  1 رقم  اماني  اقامة  الوزاني  التهامي 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 500  : جواد  البوحديوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : هشام  زرق  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جواد  البوحديوي  السيد 

 SIMONSTR 04 590(( عنوانه)ا( 

HAMM املانيا.

عنوانه)ا(  هشام  زرق  السيد 

 RHODTER STR 38 6(480

EDENKOBEN املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

جواد  البوحديوي  السيد 

 SIMONSTR 04 590(( عنوانه)ا( 

HAMM املانيا

عنوانه)ا(  هشام  زرق  السيد 

 RHODTER STR 38 6(480

EDENKOBEN املانيا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 03)1.

(39I

IB PARTNERS

TGBAT
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب

TGBAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: إقامة 

النصر عسارة 1 شقة 6 حي الطيران 

الدار البيضاء - 182)2 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.418691

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يونيو   06 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

زيادة رأس  العسومية  الجسعية  قررت 

 3.000.000 بـ  حاليا  املحدد  املال 

درهم   1.460.000 بسبلغ  درهم 

ليصل إلى 4.460.000 درهم بإصدار 

 100 بقيسة  جديدة  حصة   14.600

درهم للحصة . يتم تنفيذ هذه الزيادة 

من خالل دمج األرباح

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

زيادة رأس  العسومية  الجسعية  قررت 

 4،460،000 عند  اآلن  املحدد  املال 

درهم   1،540،000 بسبلغ   ، درهم 

بإصدار  درهم   6،000،000 ليصبح 

 100 بقيسة  جديدة  حصة   15،400

درهم للحصة . وتأتي هذه الزيادة من 

خالل مساهسات نقدية تم االكتتاب 

الثالثة  الشركاء  قبل  من  بالكامل  بها 

وهذا   ،  »TGBAT SARL« لشركة 

رأس  في  حصصهم  مع  يتناسب 

من   25٪ إلى  يصل  ما  دفع  يتم  املال. 

ا 
ً
حديث إنشاؤها  تم  التي  الحصص 

من قيستها االسسية ، أي مبلغ مدفوع 

قدره 385 ألف درهم.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

السيد  تعيين  العامة  الجسعية  قررت 

ابراهيم شسشم مسيرا قانونيا

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين  تعيين  العامة  الجسعية  قررت 

القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بـ  حاليا  املحدد  املال  رأس  زيادة  تم 

3.000.000 درهم بسبلغ 3.000.000 

درهم ليصبح 6،000،000 درهم

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

ابراهيم  السيد  تعيين  تم  مايلي: 

شسشم مسيرا قانونيا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835249.

(40I

KHOUYI BADIA

AMEE-PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

AMEE-PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي إ.65 شقة 
رقم ) تجزئة مرجان 1 ايت والل - 

50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
AMEE- : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، أعسال البناء املتنوعة.
عنوان املقر االجتساعي : إ.65 شقة 
 - والل  ايت   1 مرجان  تجزئة   ( رقم 

50050 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل الحيوني : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الحيوني  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحيوني  عادل  السيد 
ترنداد  زنقة   13 رشيد  موالي  بشارع 

الزهور 1 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  الحيوني  محسد  السيد 
حي   2 شقة  مونتريال  زنقة   1( رقم 
فاس   30000 1 طريق صفرو  الوفاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحيوني  عادل  السيد 
ترنداد  زنقة   13 رشيد  موالي  بشارع 

الزهور 1 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3049.
(41I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE AZ HA EL AZZAOUI
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE AZ HA EL AZZAOUI
CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة من 

العقار املسمى م.م. رقم 30م الكائنة 
شارع طارق بن زياد الحسيسة - 

32000 الحسيسة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

359(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 STE AZ HA EL AZZAOUI

.CONSTRUCTION SARL
غرض الشركة بإيجاز : التجارة 

البناء و االعسال املختلفة .
عنوان املقر االجتساعي : شقة من 
العقار املسمى م.م. رقم 30م الكائنة 
 - الحسيسة  زياد  بن  طارق  شارع 

32000 الحسيسة املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العزاوي  الدين  عز  السيد 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

 500  : العزاوي  حكيم  السيد 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

 500  : العزاوي  الدين  عز  السيد 
بقيسة 50.000 درهم.

 500  : العزاوي  حكيم  السيد 
بقيسة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العزاوي  الدين  عز  السيد 
سفيان  ابو  شارع   02 عنوانه)ا( 
الحسيسة   32000 موروبياخو  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  العزاوي  حكيم  السيد 
02 شارع ابو سفيان حي موروبياخو 

32000 الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العزاوي  حكيم  السيد 
02 شارع ابو سفيان حي موروبياخو 

32000 الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

رقم -.
(42I

FIDU.PRO CONSULTING

ELECTRO ESSAMIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29 الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
ELECTRO ESSAMIDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي ) زنقة 
احسد تقي الطابق 2 شقة 10 الدار 

البيضاء - 0000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55316(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO ESSAMIDI

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األجهزة اإللكترونية

استيراد و تصدير .
زنقة   (  : االجتساعي  املقر  عنوان 

الدار   10 2 شقة  الطابق  تقي  احسد 

البيضاء  الدار   0000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الصسيدي  نورة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : الصسيدي  نورة  السيدة 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نورة الصسيدي عنوانه)ا( 

 08 رقم  ب   05 عسارة  سكن  هالل 

0000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نورة الصسيدي عنوانه)ا( 

 08 رقم  ب   05 عسارة  سكن  هالل 

0000 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

(43I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

IBN GROUP
شركة املساهسة

تغيير تسسية الشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 2(5

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

IBN GROUP شركة املساهسة
وعنوان مقرها االجتساعي رقم 29 ، 

شارع وليلي ، حي الهنا , الدار البيضاء 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسسية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

515211
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 
 »IBN GROUP« تسسية الشركة من

. »IRN GROUP« إلى
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26522.
(44I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

GYM4YOU 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسسية الشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 2(5

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

GYM4YOU 1 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتساعي 14 شارع 
باريس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسسية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
530105

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 

 »GYM4YOU 1« تسسية الشركة من
. »PF CENTRE« إلى

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26524.
(45I

EL MARSA CONSEIL

MIRAL SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

0000)، العيون املغرب
MIRAL SPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي موالي 
رشيد رقم )1 شارع االمين العيون - 

0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(89
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 MIRAL : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. SPA
تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

سواء لحسابها الخاص لآلخرين:
مركز   ، حسام  التجسيل,  مركز 
مركز  للجسم,  وعالجات  مساج 
 ، مساج   ، باديكير   ، شعر  تصفيف 
الشعر،  بالجسم،تصفيف  العناية 
يتعلق  نشاط  أي  مكياج،مسارسة 
والجساليات،  والتجسيل  بالتصفيف 
إنشاء وإدارة مركز للياقة البدنية مع 
مستحضرات  وبيع  شراء  التدليك، 
جسيع  وتصدير  استيراد  التجسيل، 
واألثاث  الصغيرة  واملعذات  املنتجات 
والتجسيل  بالتصفيف  الخاص 
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وصالون األظافر، تدريب منهي سنوي 

الشعر  تصفيف  مجال  في  وسريع 

استيراد  ؛  والجساليات  والتجسيل 

وتصدير وشراء وبيع وتسويق وإصالح 

املتعلقة  واملعذات  املواد  جسيع 

بسجال الحالقة والتجسيل والسبا.

عنوان املقر االجتساعي : حي موالي 
 - العيون  )1 شارع االمين  رشيد رقم 

0000) العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : ورغوس  سعيدة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة نيهال ملربيط : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : ورغوس  سعيدة  السيدة 

بقيسة 100 درهم.

السيدة نيهال ملربيط : 500 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ورغوس  سعيدة  السيدة 

البحارة  الوحدة تجزئة  عنوانه)ا( حي 
 (0000 العيون  املر�سى   182 رقم 

العيون املغرب.

عنوانه)ا(  ملربيط  نيهال  السيدة 

حي سيدي محسد زنقة املاس رقم 8) 

العيون 0000) العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

ورغوس  سعيدة  السيدة 

البحارة  الوحدة تجزئة  عنوانه)ا( حي 
 (0000 العيون  املر�سى   182 رقم 

العيون املغرب

عنوانه)ا(  ملربيط  نيهال  السيدة 

حي سيدي محسد زنقة املاس رقم 8) 

العيون 0000) العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

24 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2606/2022.

(46I

EL MARSA CONSEIL

H.I.H TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

0000)، العيون املغرب

H.I.H TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 

106 بلوك س حي الوحدة العيون - 

0000) العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.30391

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تقرر   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   H.I.H TRADING حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

العيون  الوحدة  حي  س  بلوك   106

نتيجة  املغرب  العيون   (0000  -

لتوقف نشاط الشركة .

و عين:

السيد)ة( حسزة أوباء و عنوانه)ا( 

سلوان   13 رقم   13 زنقة  النصر  حي 

املغرب  العيون   (0000 الناظور 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

رقم  وفي   2022 غشت   23 بتاريخ 

 - العيون  الوحدة  حي  بلوك س   106

0000) العيون املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

24 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2605/2022.

(4(I

ficotrad sarl

 satourn production and
services

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 satourn production and services

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي سيدي 

داود - 45000 ورزازت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
احبيد  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اجتساعية  حصة   50
 alison ann )حصة لفائدة السيد )ة
macintyre cathles بتاريخ 09 غشت 

.2022
تفويت السيد )ة( نوردين يعقوبي 
 50 أصل  من  اجتساعية  حصة   50
الياس  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
غشت   09 بتاريخ  بغدوس  الصادق 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 333.
(48I

ficotrad sarl

 SATOURNEPRODUCTION
AND SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 SATOURNEPRODUCTION
AND SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي سيدي 

داود - 45000 ورزازات املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 09 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
بغدوس الياس الصادق كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 333.
(49I

 شيشا سعيد محاسب معتسد بالرشيدية

VEMAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شيشا سعيد محاسب معتسد 
بالرشيدية

)5 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحسر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
VEMAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 32 

زنقة محسد القري الرشيدية املركز 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2020/13851

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
حل  تقرر   2022 يناير   0( في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   VEMAMED
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
محسد  زنقة   32 اإلجتساعي  مقرها 
الرشيدية  املركز  الرشيدية  القري 
نتيجة  املغرب  الرشيدية   52000  -
القطاع  ازمة  نتيجة  الشغل  النعدام 

الدي تم اختياره للشركة.
و عين:

الحسناوي  رضوان  السيد)ة( 
القري  محسد  زنقة   32 عنوانه)ا(  و 
 52000 الرشيدية  املركز  الرشيدية 
)ة(  كسصفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
 32 وفي   2022 يناير   0( بتاريخ 
املركز  الرشيدية  القري  محسد  زنقة 
الرشيدية   52000  - الرشيدية 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 ماي  بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

2022 تحت رقم 306.

(50I

KHOUYI BADIA

GAROUAN LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

GAROUAN LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة رقم 
2 الطابق الثاني إقامة 11 مرجان 

2 - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56990

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. GAROUAN LOGISTIC
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املقر االجتساعي : شقة رقم 
2 الطابق الثاني إقامة 11 مرجان 2 - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : افروخ  بشرى  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افروخ  بشرى  السيدة 
الرياض  املستوصف  شارع   54

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  افروخ  بشرى  السيدة 
الرياض  املستوصف  شارع   54

50000 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )302.

(51I

FLASH ECONOMIE

HONE 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HONE 2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة 
الطابق1 حي سيدي واصل - 46000 

آسفي املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
. HONE 2 : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
تأجير معذات البناء

التطوير العقاري.
الشقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق1 حي سيدي واصل - 46000 

آسفي املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السباعي  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السباعي  رشيد  السيد 
دوار اوالد �سي حسو املعاشات 46000 

آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السباعي  رشيد  السيد 
دوار اوالد �سي حسو املعاشات 46000 

آسفي املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   02 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 13021.
(52I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE RAMOSAS
COMPAGNIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

 SOCIETE RAMOSAS
COMPAGNIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
شطبي 2 تجزئة 09 شارع 20 غشت 

مراب بني مالل 23000 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1308(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE RAMOSAS  :

. COMPAGNIA
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخضر  الفواكه  تجارة   - وتصدير 

الطازجة.
تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
20 غشت  09 شارع  تجزئة   2 شطبي 
مالل  بني   23000 مالل  بني  مراب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد رفيق : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رفيق  سعيد  السيد 

ايطاليا ايطاليا ايطاليا ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رفيق  سعيد  السيد 

ايطاليا ايطاليا ايطاليا ايطاليا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 809.

(53I



16683 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

JBR CONSEILS

CLEANAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املسار الحي الصناعي مراكش ، 

410000، مراكش املغرب

CLEANAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مسيرة 3 

تجزئة ا رقم 254شقة رقم 3 مراكش 

40140 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CLEANAZ

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات واملواد الصحية

استزادوتصدير

تاجر.

عنوان املقر االجتساعي : مسيرة 3 

تجزئة ا رقم 254شقة رقم 3 مراكش 

40140 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : البيوتي  زينب  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البيوتي  زينب  السيدة 
 3 اوه  رقم   32 4العسارة  النخيل 

تامنصوزت 40600 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البيوتي  زينب  السيدة 
 3 اوه  رقم   32 4العسارة  النخيل 

تامنصوزت 40600 مراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138582.
(54I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

EL CANGREJO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
EL CANGREJO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 02 تجزئة 
عواطف 2 اقامة ليسبوا رقم 103 - 

90030 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CANGREJO
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألسساك واملأكوالت البحرية . و كل ما 
من شانه املساهسة في تقدم الشركة .
عنوان املقر االجتساعي : 02 تجزئة 
 -  103 اقامة ليسبوا رقم   2 عواطف 

90030 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : اغسير  منير  السيد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : اغسير  اسساعيل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

بقيسة   500  : اغسير  منير  السيد 
100 درهم.

 500  : اغسير  اسساعيل  السيد 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسساعيل اغسير عنوانه)ا( 
الهناء  اقامة  السادس  محسد  شارع 
طنجة   90030  11 شقة   01 الطابق 

املغرب.
السيد منير اغسير عنوانه)ا( شارع 
ابي بكر الصديق اقامة كولون الطابق 

6 رقم 46 90030 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير اغسير عنوانه)ا( شارع 
ابي بكر الصديق اقامة كولون الطابق 

6 رقم 46 90030 طنجة املغرب
السيد اسساعيل اغسير عنوانه)ا( 
الهناء  اقامة  السادس  محسد  شارع 
طنجة   90030  11 شقة   01 الطابق 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256629.
(55I

KISSAN CONSULTING 

SOGERMAINE
إعالن متعدد القرارات

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
20000، الدار البيضاء املغرب
SOGERMAINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 12، زنقة 
ص ري بوجسعة الطابق األول الشقة 

06. - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44212(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص  بيع  على  مصادقة  مايلي: 

تبعا  االجتساعية للشركة:1( 
البيضاء  بالدار  مؤرخ  عرفية  لعقود 
قرر   ،2020 ف راير   18 في: -  
مائة  بيع  خياري  الحسيد  عبد  السيد 
اجتساعية  حصة   )160( وستون 
 SOGERMAINE شركة  في  يستلكها 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
يونس  السيد  إلى  الشركاء  متعددة 
ف راير   18 سني سليطين. - 
2020، قرر السيد كريم بنور بيع مائة 
اجتساعية  حصة   )120( وعشرون 
 SOGERMAINE شركة  في  يستلكها 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رشيد  السيد  إلى  الشركاء  متعددة 
قرر   ،2022 يونيو   02 عدنان. - 
السيد يونس سني سليطين بيع مائة 
اجتساعية  حصة   )110( وعشرة 
 SOGERMAINE شركة  في  يستلكها 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
محسد  السيد  إلى  الشركاء  متعددة 
قرر   ،2022 يونيو   02 الكسالي. - 
السيد يونس سني سليطين بيع عشر 
في  يستلكها  اجتساعية  حصص   )10(
ذات  شركة   SOGERMAINE شركة 
الشركاء  متعددة  محدودة  مسؤولية 
تم  وعليه  عدنان.  رشيد  السيد  إلى 

تعديل البند رقم )
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تجاريتين  شعارين  -اعتساد  مايلي: 
 DAJAJ»و  »VIANDES AL BADIA«

»AL BADIA
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تم تعديل  تغير هدف الشركة وعليه 

البند رقم 2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
في  محدد  الشركة:  مال  رأس  مايلي: 
 1000 إلى  مقسم  درهم،   100.000
 100 فئة  من  اجتساعية  حصة 
محررة  الواحدة،  للحصة  درهم 
مع  يتناسب  بسا  وتخصص  بالكامل 
يونس  السيد  مساهستهم: - 
سني سليطين: 340حصة اجتساعية. 
عدنان.330  رشيد  السيد   -
محسد  السيد  :حصة اجتساعية. - 

الكسالي: 330حصة اجتساعية
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
املستلكات  جسيع  استغالل  مايلي:  
تسويق،  إنتاج،  الزراعية. - 
تصدير وتغليف املنتجات الزراعية. - 
استيراد  تشغيل،  تأجير،  اقتناء، 
الزراعية.  واملعذات  املنتجات  جسيع 

استيراد البذور. -   -
الزراعية  املنتجات  جسيع  في  التجارة 
أو  الضرورية  املنتجات  من  غيرها  أو 
املواد  وجسيع  الزراعة  في  املستخدمة 

الغذائية واملنتجات النباتية. - 
استيراد اللحوم الحية أو الذبيحة. - 

للتسسين  املعدة  الحيوانات  استيراد 
جسيع  تشغيل  والتناسل. - 

مسالخ الدواجن واألغنام واألبقار. - 
انتاج وتوزيع جسيع منتجات اللحوم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83515.
(56I

EVOLUTION CONSEIL

TECHNIC FE SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 TECHNIC FE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 2 
اقامة املسعودي زنقة موريطانية 

كليز - 40000 مركش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12(61(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TECHNIC FE SARL AU
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحام املعادن لحام النجارة األخشاب 

واألشغال املعدنية املختلفة
.

 2 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موريطانية  زنقة  املسعودي  اقامة 

كليز - 40000 مركش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى محراش : 1000 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محراش  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( دوار عبد الرحسان الحسري 
40000 مركش  سيدي غانم مراكش 

مغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
محراش  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( دوار عبد الرحسان الحسري 
40000 مركش  سيدي غانم مراكش 

مغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13801.
(5(I

MEH EXPERTISE

JIBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 
املغرب

JIBER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 226 
حي السالم - 25000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4853
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
JIBER شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسسالها  مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات 
مقرها  وعنوان  درهم   142.200
 - السالم  حي   226 رقم  اإلجتساعي 
ألزمة  نتيجة  املغرب  25000 خريبكة 

القطاع.
و عين:

أكستوم  مصطفى  السيد)ة( 
السالم  حي   226 رقم  عنوانه)ا(  و 
25000 خريبكة املغرب كسصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 26 يوليوز 2022 وفي رقم 226 
حي السالم - 25000 خريبكة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
24 غشت  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 385/2022.
(58I

PHARMA DOUCE

PHARMA DOUCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسسية الشركة

PHARMA DOUCE
إقامة املنار 22 شارع النجف، حي 

درب غلف املعاريف ، 20340، الدار 
البيضاء املغرب

PHARMA DOUCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتساعي إقامة املنار 

22 شارع النجف، حي درب غلف 
املعاريف - 20340 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسسية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 1(2495

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2022 غشت   02 في  املؤرخ 
 PHARMA« من  الشركة  تسسية 

. »PROMO SENS« إلى »DOUCE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835653.
(59I

DEMER CONSULTING

ASSWAK YOUSRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°1( QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

ASSWAK YOUSRA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي 119 شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 20000 

البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(859

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ASSWAK الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسسالها  مبلغ   YOUSRA
 119 درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي 
 -  18 رقم   2 طابق  عبداملومن  شارع 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء   20000

مصاريف .
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و حدد مقر التصفية ب 119 شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 20000 

البيضاء املغرب . 
و عين:

و  سليك  يوسف  السيد)ة( 
البيضاء   20000 البيضاء  عنوانه)ا( 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835669.
(60I

CONSEILS EVERNAGE

 AUTOVERSE SERVICES
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°1(

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 AUTOVERSE SERVICES S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي اقامة 

جوهرة الطابق التاني شقة رقم )1 
شارع عالل الفا�سي مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AUTOVERSE SERVICES S.A.R.L
و  -بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء السيارات الجديدة و املستعسلة

-نقل األفراد

-نقل البضائع نيابة عن الغير

والخدمات  البضائع  -نقل 

اللوجستية

-استيراد وتصدير.

اقامة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 1( رقم  شقة  التاني  الطابق  جوهرة 

 40000 مراكش  الفا�سي  عالل  شارع 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسسال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصسد فاتحي : 5.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 5.000  : الهواجي  انس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الصسد فاتحي : 5.000 

بقيسة 100 درهم.

 5000  : الهواجي  انس  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاتحي  الصسد  عبد  السيد 

 30 شقة   02 نور  اقامة  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  الثاني  الحسن  شارع 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الهواجي  انس  السيد 
 255 رقم   2 املرسطان  امرشيش 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

فاتحي  الصسد  عبد  السيد 

 30 شقة   02 نور  اقامة  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  الثاني  الحسن  شارع 

مراكش 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  الهواجي  انس  السيد 
 255 رقم   2 املرسطان  امرشيش 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138490.

(61I

فيكاميد

REFORMAGIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
REFORMAGIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي قيسارية 
بن مرزوق حارة املدينة شارع الحاج 

اليوسفي املحل رقم 13 الطابق 
الثاني - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.REFORMAGIA
غرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

و التصدير
-أشغال متنوعة أو البناء.

: قيسارية  عنوان املقر االجتساعي 
الحاج  املدينة شارع  بن مرزوق حارة 
الطابق   13 رقم  املحل  اليوسفي 

الثاني - 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ر�سى  محسد  املروني  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ر�سى  محسد  املروني  السيد 
 93150 الرميالت  حي  عنوانه)ا( 

مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
ر�سى  محسد  املروني  السيد 
 93150 الرميالت  حي  عنوانه)ا( 

مرتيل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 56)1.
(62I

FLASH ECONOMIE

MOULIN JAUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOULIN JAUNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 

34 تجزئة الزيتون سبت جزولة - 
46000 آسفي املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1304(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. MOULIN JAUNE
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطاع  في  املؤسسات  وتشغيل 

الفنادق.
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 34 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
تجزئة الزيتون سبت جزولة - 46000 

آسفي املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بومهدي  رضوان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان بومهدي عنوانه)ا( 
جزولة   98 الرقم  اسعد  تجزئة 

46000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان بومهدي عنوانه)ا( 
جزولة   98 الرقم  اسعد  تجزئة 

46000 آسفي املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم )1304.
(63I

global audit partners

LUCENDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
LUCENDI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: 128 شارع 
العرار ، الطابق 2 ، مكتب 6 - - الدار 

البيظاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.509091
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 غشت 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
النظام  في  املختلفة  والتغييرات 

األسا�سي للشركة منذ إنشائها

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835431.

(64I

اعالنات الشركات

YAL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة YAL IMMOBILIER ش.م.م 

تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بسوجب 

تم   ،  2022 غشت  بتاريخ5  اكادير 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء 

والبيانات  محدودة  مسؤولية  ذات 

 YAL االسم:   - التالي  النحو  على  هي 

.IMMOBILIER

تكاديرت  دوار  االجتساعي:  املقر   

نعبدو دراركة أكادير.

:العقار,التطوير  الشركة  نشاط   

مدة  تحديد  تم  .املدة:  العقاري 

تاريخ  ابتداء من  99 عاما  في  الشركة 

تأسيسها.

االجتساعي:  الرأسسال 

100.000٫00)مائة ألف (

 (1000( ألف  على  مقسسة  درهم 

حصة اجتساعية بسائة درهم للحصة 

تنسب إلى كل شريك بسا يتناسب مع 

اشتراكاته وهي كسا يلي:

 السيد: رشيد يلوح )1000(حصة 

اجتساعية.

و  يلوح  رشيد  السيد:  التسيير   

مسيريين  سامية  العبوري  السيدة 

بتوقيع منفصل ملدة غير محدودة.

 1 من  االجتساعية:  السنة   

ينايرإلى31 دجن ر.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

16غشت  بتاريخ  باكادير  التجارية 

رقم   118036 رقم  تحت   2022

 : هو  التجاري  بالسجل  التسجيل 

.52503

(65I

بن علي لألستشارة ش م م

 COWORKING BUSINESS
KECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
 COWORKING BUSINESS KECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي املسار 

رقم 591 الطابق 2 الشقة رقم 
3 طريق اسفي مراكش - 40000 

مراكش املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123081

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 01 غشت  في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( أمايو 

ملياء كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 8980.
(66I

بن علي لألستشارة ش م م

TACHBIBET TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
TACHBIBET TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
ايت جعا رقم 6 مكرر امادل امزميز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(863
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جيني  سعدية  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   100

احسد  )ة(  السيد  لفائدة  100 حصة 

بوشفرة بتاريخ 28 غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 8934.

(6(I

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

AFRAH ADRM IZM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

AFRAH ADRM IZM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مراب 

بسركز سيدي عدي - 53102 

AZROU املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

183(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH ADRM IZM

-منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت

اشغال مختلفة او البناء

-التجارة.
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مراب   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 53102  - عدي  سيدي  بسركز 

AZROU املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : اج را  هشام  السيد 

بقيسة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اج را  هشام  السيد 
اخرمازن سيدي املخفي سيدي عدي 

53102 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اج را  هشام  السيد 
اخرمازن سيدي املخفي سيدي عدي 

53102 ازرو املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2022 تحت رقم )26.
(68I

IB PARTNERS

DISTAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب
DISTAMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 28 زنقة 
النغدوك حي املستشفيات - الدار 
البيضاء - 20450 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.413085

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»100.)85 درهم« أي من »142.900 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 8)8351.
(69I

STE FSMC SARL AU

 STE GREEN FUTURE SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08
 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc
 STE GREEN FUTURE SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع  االجتساعي  مقرها  وعنوان 
 - ميدلت  بومية  يوسف  موالي 

54350 ميدلت املغرب.
تغيير نشاط الشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.2061

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
الشركة من »أشغال مختلفة  نشاط 

مفاوض  -
» إلى »التجارة في النباتات والبذور 

املعتسدة 
تيهئ املساحات الفالحية«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
23 غشت  بتاريخ  بسيدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 205.
((0I

STE ARSALAN CHAOUIA

MEHDICLIM SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب
MAROC

MEHDICLIM SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي حي السالم 
الشطر السادس الرقم 236 الطابق 

السفلي - 26000 سطات املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(4(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
الرقم  السادس  الشطر  السالم  »حي 
 26000  - السفلي  الطابق   236
السالم  »حي  إلى  املغرب«  سطات 
 - السفلي  الطابق   3 الرقم   4 الشطر 

26000 سطات املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
22 غشت  بتاريخ  االبتدائية بسطات 

2022 تحت رقم 1219/22.
((1I

SOFICODEX

ALMATINE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عسر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

ALMATINE IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة اقامة محسد سسيحة 

الطايق 6 الرقم 35 - 20300 
البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.315223
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 82)833.
((2I

SOFICODEX

ALMATINE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عسر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

ALMATINE IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة اقامة محسد سسيحة 

الطايق 6 الرقم 36 - 20300 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.315223
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( هشام 

اوبيهي كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 82)833.
((3I

SOFICODEX

ALMATINE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عسر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

ALMATINE IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة اقامة محسد سسيحة 

الطايق 6 الرقم 35 - 20300 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.315223

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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بلفقيه  )ة( يوسف  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   500
)ة( هشام  السيد  لفائدة  500 حصة 

اوبيهي بتاريخ 19 يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 82)833.
((4I

SOFICODEX

FOULKI TIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عسر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

FOULKI TIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة اقامة محسد سسيحة 

الطايق 6 الرقم 36 - 20300 
البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(46(3
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 يوليوز 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 83)833.
((5I

SOFICODEX

FOULKI TIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عسر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

FOULKI TIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 144 زنقة 
محسد سسيحة اقامة محسد سسيحة 

الطايق 6 الرقم 36 - 20300 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(46(3

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اوبيهي  هشام  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتساعية من أصل 500 
يوسف  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بلفقيه بتاريخ 19 يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 83)833.

((6I

fiducaire service ouidan

 SISLAM POUR LES
 SERVICES EDUCATIFS

 COMMERCIAUX ET
CULTURELS PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiducaire service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 SISLAM POUR LES SERVICES
 EDUCATIFS COMMERCIAUX

ET CULTURELS PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
العروبة رقم 31 مرتيل 93150 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

 SISLAM POUR LES SERVICES

 EDUCATIFS COMMERCIAUX ET

.CULTURELS PRIVE

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعم التدريس

النشاط الثقافي

التجارة اإللكترونية

التأهيل للسسابقات

مرافقة املدرسة الجامعية

تنظيم املخيسات.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 

العروبة رقم 31 مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : افرون  حسيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افرون  حسيد  السيد 

تطوان   10 رقم  اللفعة  برج  العيون 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  افرون  حسيد  السيد 

تطوان   10 رقم  اللفعة  برج  العيون 

93000 تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم ))16.

(((I

PF EXPERTS

1ST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

1ST SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 3 
في الطابق األر�سي من مبنى آدم 

بالزا 48، شارع يوغوسالفي جيليز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 1ST  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
-تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  الخاصة  أو  العامة  املناسبات 

الجسعياتية. 
واملواد  األثاث  وتسويق  -إنتاج   

الزخرفية. 
 -تصدير الخدمات.

عنوان املقر االجتساعي : رقم 3 في 
الطابق األر�سي من مبنى آدم بالزا 48، 
 40000  - جيليز  يوغوسالفي  شارع 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : الدزيري  عسر  السيد 
حصة بقيسة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدزيري  عسر  السيد 
 (5015 ديالكرونك  ليون  شارع   3

باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدزيري  عسر  السيد 
 (5015 ديالكرونك  ليون  شارع   3

باريس فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138536.
((8I

Sara Facility Invest sarl

SOUAG INVEST AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

SOUAG INVEST AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 113، 
حي السعدية، املنظر الجسيل، 

املدينة الجديدة - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOUAG INVEST AGRI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

عنوان املقر االجتساعي : رقم 113، 
حي السعدية، املنظر الجسيل، املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسد صواك : 50) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد هشام صواك : 250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صواك  محسد  السيد 
املنظر  السعدية،  حي   ،113 رقم 
 50000 الجديدة  املدينة  الجسيل، 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  صواك  هشام  السيد 
املنظر  السعدية،  حي   ،113 رقم 
 50000 الجديدة  املدينة  الجسيل، 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صواك  محسد  السيد 
املنظر  السعدية،  حي   ،113 رقم 
 50000 الجديدة  املدينة  الجسيل، 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2439.
((9I

Sara Facility Invest sarl

CABAILA COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

CABAILA COIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 3، 
زنقة )، حي النصر، بالد موالي 

بوعزة، ويسالن - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5654(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CABAILA COIN
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السسك بالتقسيط.
رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موالي  بالد  النصر،  حي   ،( زنقة   ،3
مكناس   50000  - ويسالن  بوعزة، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عكراوي  جواد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عكراوي  جواد  السيد 
بالد  النصر،  حي   ،( درب   ،3 رقم 
 50000 ويسالن  بوعزة،  موالي 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عكراوي  جواد  السيد 
بالد  النصر،  حي   ،( درب   ،3 رقم 
 50000 ويسالن  بوعزة،  موالي 

مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2388.

(80I

HAYTAM CONSEIL

RAMA CERAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
RAMA CERAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
سومية عسارة 82 الطابق التاني 

شقة رقم 4 حي پامليي الدار البيضاء 
20340 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 RAMA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

.CERAM
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع البالط والرخام.
زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
سومية عسارة 82 الطابق التاني شقة 
رقم 4 حي پامليي الدار البيضاء 20340 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : املوذن  محسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  املوذن  محسد  السيد 
رقم   23 عسارة   2 البستان  إقامة 
الدار   20600 ال رنو�سي  سيدي   16

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املوذن  محسد  السيد 
رقم   23 عسارة   2 البستان  إقامة 
الدار   20600 ال رنو�سي  سيدي   16

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835635.
(81I

الجعفري ياسين

 OFFSHORE DIGITAL
SOLUTIONS SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الجعفري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 
جرير الط ري،« تسنيم پالزا«، عسارة 
أ، طابق 6، مكتب 118 ، 90000، 

طنجة املغرب
 OFFSHORE DIGITAL

SOLUTIONS SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
موالي اسساعيل، اقامة موالي 

اسساعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 
19 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130005

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 OFFSHORE DIGITAL  :

.SOLUTIONS SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : وكيل نقل 

محلي ودولي.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اسساعيل،  موالي 
اسساعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 19 

- 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : برادة  بدر  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 302 عنوانه)ا(  برادة  بدر  السيد 
 H3C 2G8 مونتريال  پيل,  شارع 

كيبيك كندا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 302 عنوانه)ا(  برادة  بدر  السيد 
 H3C 2G8 مونتريال  پيل,  شارع 

كيبيك كندا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256843.
(82I

 LABORATOIRE COSMÉTIQUE NORD

MAROCAIN SARL AU

 LABORATOIRE
 COSMÉTIQUE NORD
MAROCAIN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LABORATOIRE COSMÉTIQUE
NORD MAROCAIN SARL AU
شارع القدس عسارة كوبا الشطر 
2 الطابق االول رقم 5 ، 90000، 

TANGER MAROC
 LABORATOIRE COSMÉTIQUE
 NORD MAROCAIN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
القدس عسارة كوبا الشطر 2 الطابق 
االول رقم 5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 129929

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 LABORATOIRE COSMÉTIQUE

.NORD MAROCAIN SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 
تصدير و تصنيع محلي أو عن طريق 
وبيع  وتخزين  الباطن  من  التعاقد 

وتوزيع األجهزة الطبية..
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
القدس عسارة كوبا الشطر 2 الطابق 
االول رقم 5 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زينة  ايت  السيدة سلوى 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلوى ايت زينة عنوانه)ا( 
مجسع ديار طنجة املجسوعة 2 طابق 
طنجة   90000 طنجة   05 الرقم   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلوى ايت زينة عنوانه)ا( 
مجسع ديار طنجة املجسوعة 2 طابق 
طنجة   90000 طنجة   05 الرقم   1

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )5)256.

(83I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

WY GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 03
20160، CASABLANCA MAROC
WY GLASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 202 شارع 
عبد املومن رقم 5 الدار البيضاء - 

20042 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.488551

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يناير   06 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
5 الدار  »202 شارع عبد املومن رقم 
البيضاء  الدار   20042  - البيضاء 
االلفة   110 زنقة   23« إلى  املغرب« 
الدار البيضاء - 20202 الدار البيضاء 

املغرب ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 819962.

(84I

SIGMA COMPTA

KAMDOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIGMA COMPTA
الدريسة 1 شارع املنصور ابن أبي 
عامر رقم 95 الطابق 2 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
KAMDOU CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتساعي حي بير 
انزران قيسرية الورود رقم 4 اقامة 

18 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92(51

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يناير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شالم  بوزيان  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   2.500
5.000 حصة لفائدة السيد )ة( ربيع 

عياش بتاريخ 13 يناير 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 51)92.
(85I

 CONSULTING & AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

SAM REAL ESTATE
إعالن متعدد القرارات

 CONSULTING & AUDIT
 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL
1 زنقة البشير اإلبراهيمي، الطابق 
الثاني ، 0)200، الدار البيضاء 

املغرب
SAM REAL ESTATE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: مجسع 
رقم ).13 و 13.8 املنطقة الحرة 

األطلسية طريق وطنية رقم 4 
جساعة عامر السفلية - - القنيطرة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5159(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 
هود توماس بول جوزيف كسسير تبعا 
لقبول استقالة املسيرة السيدة مرية 

الشرايبي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيرة جديدة للشركة السيدة 
لقبول  تبعا  كسسيرة  محبوب  إيسان 

استقالة املسير السيد فهد خوزمي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
لم يتم تعديل أي بند من مقتضيات 

النظام األسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92318.
(86I

secotrages snc

SOCIETE GRA MARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

SOCIETE GRA MARK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 265 

زنقة لباتريوز شارع السعديين 
البساتين - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3639(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 22 غشت  في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SOCIETE GRA MARK
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
زنقة   265 رقم  اإلجتساعي  مقرها 
البساتين  السعديين  شارع  لباتريوز 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

عدم تحقيق اهداف الشركة-.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السعديين  شارع  لباتريوز  زنقة   265

البساتين - 50000 مكناس املغرب. 
و عين:

السيد)ة( سعيد كرمة و عنوانه)ا( 
 50000 املنزه  زنقة ديجيني   226 رقم 

مكناس املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
السعديين  شارع  لباتريوز  زنقة   265

البساتين مكناس
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 08).
(8(I

sacompta sarl au

 STE D’AMENAGEMENT ET
LOISIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
 STE D’AMENAGEMENT ET
LOISIR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
موالي يوسف ميسور - 33250 

ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. D’AMENAGEMENT ET LOISIR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري + انشطة ترفيهية + متحادث.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 33250  - ميسور  يوسف  موالي 

ميسور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الالوي الشيخ : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشيخ  الالوي  عبد  السيد 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

ميسور 33250 ميسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشيخ  الالوي  عبد  السيد 
يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

ميسور 33250 ميسور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 89/2022.

(88I

cabinet comptable aziz

 CENTRE MAROCAIN DE LA
MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدار البيضاء املغرب
 CENTRE MAROCAIN DE LA
 MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتساعي حي الورد 
زنقة 1 رقم 6 الولفة - 20202 الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46991(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تست   2022 يونيو   2( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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استشارة العالج الطبيعي

التجسيل  مستحضرات  تصنيع 

الطبيعية والنظافة الطبيعية للجسم 

واملكسالت الغذائية الطبيعية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28213.

(89I

cabinet comptable aziz

 CENTRE MAROCAIN DE LA

MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدار البيضاء املغرب

 CENTRE MAROCAIN DE LA

 MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي إقامة 

وسام 1 زنقة قيد أحسد مرس 

السلطان - 20006 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46991(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تحويل  تم   2022 يونيو   2( في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

»إقامة وسام 1 زنقة قيد أحسد مرس 

البيضاء  الدار   20006  - السلطان 

رقم   1 زنقة  الورد  »حي  إلى  املغرب« 

البيضاء  الدار   20202  - الولفة   6

املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28213.

(90I

transparence fiscale

 MOROCCO TRAVEL
MAKERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
 MOROCCO TRAVEL MAKERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شارع 
فلسطين اقامة الحرية عسارة 8 
الطابق 4 شقة 8 - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.54881

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   21 في  املؤرخ 
 MOROCCO TRAVEL MAKERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
فلسطين  شارع  اإلجتساعي  مقرها 
 4 الطابق   8 عسارة  الحرية  اقامة 
شقة 8 - 30000 فاس املغرب نتيجة 

الالقفال التام.
و عين:

و  حبالتي  صالح  السيد)ة( 
تجزئة   8 شقة   3 عسارة  عنوانه)ا( 
 30000 رشيد  موالي  شارع  املكزاري 

فاس املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
2022 وفي عسارة 3  21 يوليوز  بتاريخ 
موالي  شارع  املكزاري  تجزئة   8 شقة 

رشيد - 30000 فاس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3491.
(91I

الهروا�سي محسد م احسد

الهروا�سي محمد و احمد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
الهروا�سي محسد م احسد

شارع املير 6)1 العروي، 62000، 
الناظور املغرب

الهروا�سي محسد و احسد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
املير 6)1 العروي 62000 الناظور 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3193

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 غشت   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( احسد الهروا�سي 

أصل  من  اجتساعية  حصة   500

500 حصة لفائدة السيد )ة( محسد 

الهروا�سي بتاريخ 10 غشت 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 4224.

(92I

cabinet comptable aziz

BZD BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدار البيضاء املغرب

BZD BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 84 زنقة 

والد زيان املركز التجاري ابوذهبي - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5536(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 BZD  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BAT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

بيع مواد البناء

تجارة.
84 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 

 - ابوذهبي  التجاري  املركز  زيان  والد 

20250 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عثسان  البوزيدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البوزيدي عثسان عنوانه)ا( 
 5 س  م   5 رقم   3 عسارة  أنا�سي  باب 

األزهر سيدي ال رنو�سي 20630 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البوزيدي عثسان عنوانه)ا( 
 5 س  م   5 رقم   3 عسارة  أنا�سي  باب 

األزهر سيدي ال رنو�سي 20630 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28162.

(93I

ائتسانية حلب لالستشارة

ZC BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتسانية حلب لالستشارة

44 زنقة عسر بن الخطاب. برشيد ، 

26100، برشيد املغرب

ZC BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي 132 زنقة 

مكة حي التسير 1 .برشيد - 21600 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 ZC  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العامة.
عنوان املقر االجتساعي : 132 زنقة 

 21600  - .برشيد   1 التسير  حي  مكة 

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الشافعي  زهير  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشافعي  زهير  السيد 
 21600 1 100 زنقة مكة حي التسير 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشافعي  زهير  السيد 
 21600 1 100 زنقة مكة حي التسير 

برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بتاريخ  ب رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 850.

(94I

cabinet comptable aziz

SURFACES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدار البيضاء املغرب
SURFACES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 51 زنقة 

األقحوان بوسيجور - 20200 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.335(2(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسار  فريد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتساعية  حصة   1.000
3.000 حصة لفائدة السيد )ة( أحسد 
يونيو   16 بتاريخ  العرو�سي  العلمي 

.2022
العلمي  أحسد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   500 العرو�سي 
أصل 3.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
 16 بتاريخ  العرو�سي  العلمي  فيصل 

يونيو 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28360.
(95I

AXE CONSEIL

ايت الحارث تخافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE CONSEIL
 APPART N° 06 IMM 33
 AVENUE GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ايت الحارث تخافو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي بروجرام 
نزاهة الشقة رقم 112 العسارة 

14 ايت ملول - 80000 ايت ملول 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
ايت   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

الحارث تخافو.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو أشغال البناء.
: بروجرام  عنوان املقر االجتساعي 
العسارة   112 رقم  الشقة  نزاهة 
ملول  ايت   80000  - ملول  ايت   14

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : عزيز  خديجة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  خديجة  السيدة 
العيون   01 االمل  حي   133 رقم 

0000) العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  خديجة  السيدة 
العيون   01 االمل  حي   133 رقم 

0000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )163.

(96I

CABINET HOURMANEK

GITE ANEZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
GITE ANEZI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
تسراغت جساعة اورير اكادير - 

80000 اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5188(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( العربي العسراني 
أصل  من  اجتساعية  حصة   500
احسد  )ة(  السيد  لفائدة  500 حصة 

كيشطا بتاريخ 04 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 118120.
(9(I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE INFO SAMIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سسيرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE INFO SAMIR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
الحسن الثاني غفساي تاونات - 

34000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16694

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. INFO SAMIR SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - تاونات  غفساي  الثاني  الحسن 

34000 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : سسير  العسراني  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سسير  العسراني  السيد 
تاونات  غفساي   40 رقم  الريف  حي 

34000 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سسير  العسراني  السيد 
تاونات  غفساي   40 رقم  الريف  حي 

34000 تاونات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 443.
(98I

CABINET AMALI ET ASSOCIES

 SWALLOW TYRE
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

استسرار نشاط الشركة

CABINET AMALI ET ASSOCIES
 BD MD V 3EME ETAGE 625
BUREAU 29 ، 20000، الدار 

البيضاء .

 SWALLOW TYRE
DISTRIBUTION »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: 

 N 16 RUE VIMY ANGLE
 CHARLE VILLE BELVEDERE
CASABLANCA - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»استسرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.139033

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
ما  تقرر   2022 غشت   03 في  املؤرخ 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسسال  تخفيض   .2

بسبلغ يساوي 2.688.161,81 درهم
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )59)2.
(99I

NKH CONSULTING SARL

 lt; MOULAN TRAV &lt;&
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
 lt; MOULAN TRAV &lt; S.A.R.L&
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 392 

زنقة الوئام, حي الوئام, عين العودة - 
12100 عين العودة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13(043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 lt;&  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
. MOULAN TRAV &lt; S.A.R.L AU
أشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
 - البناء

- بيع مواد البناء.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 392 
زنقة الوئام, حي الوئام, عين العودة - 

12100 عين العودة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نجيم مول العكبة : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العكبة  مول  نجيم  السيد 
عنوانه)ا( رقم 183 تجزئة الوئام عين 

العودة 12100 عين العودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
العكبة  مول  نجيم  السيد 
عنوانه)ا( رقم 183 تجزئة الوئام عين 

العودة 12100 عين العودة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 42)8.
800I

FIGET SARL

BIHAM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
، 93000، TETOUAN MAROC

BIHAM FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

االميرة زنقة كاديس رقم 23 الفنيدق 

- 93102 الفنيدق املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21831

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 62)1.

801I

FLASH ECONOMIE

H&R CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسسية الشركة

 H&R CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسسالها:2000000 درهم

 مقرها االجتساعي: 62 زاوية شارع 

 3 الطابق  يوسف  موالي  وشارع  آنفا 

رقم 32 - الدار البيضاء 

التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

155029

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

تسسية الشركة من

 H&R« الى   »RATIBECOM«  

»CAPITAL

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28300

802I
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socomif sarl

LE BOURGEOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

socomif sarl
زنقة محسد الحصالي عسارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب
LE BOURGEOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : رقم 
1 سكني الوفاق رقم 3249 تسارة 

12000 تسارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.135033

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LE BOURGEOIS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تسارة   3249 رقم  الوفاق  سكني   1
نتيجة السباب  املغرب  تسارة   12000

مادية.
و عين:

و  استيتو  سعاد  السيد)ة( 
 3249 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 
)ة(  كسصفي  املغرب  تسارة   12000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
رقم  وفي   2022 غشت   01 بتاريخ 
تسارة   3249 رقم  الوفاق  سكني   1

12000 تسارة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 68)8.
803I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

AYCONE STUDIO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 AYCONE STUDIO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 

الوحدة مجسوعة D رقم 19 شقة 
بالطابق الرابع شقة 13 العيون 

العيون 0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. AYCONE STUDIO SARL AU

الهندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية.

تجزئة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
شقة   19 رقم   D مجسوعة  الوحدة 
العيون   13 شقة  الرابع  بالطابق 

العيون 0000) العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : شوباني  ياسين  احسد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

شوباني  ياسين  احسد  السيد 

151 ح ي م  املنزه رقم  عنوانه)ا( حي 

الرباط 10020 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

شوباني  ياسين  احسد  السيد 
151 ح ي م  املنزه رقم  عنوانه)ا( حي 

الرباط 10020 الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
24 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2602.
804I

AUDINORD SARL

TTH COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق السادس، إقامة 
لينا، زاوية شارع محسد الخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

TTH COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي )2 شارع 
موالي عبد العزيز، اقامة موالي 

عبد العزيز - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 
.80825

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تم   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
أي  درهم«   6.000.000« قدره 
إلى  درهم«   6.000.000« من 

»12.000.000 درهم« عن طريق : -.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 241440.
805I

FICAS

 CENTRE DE BIEN ETRE
FEDALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FICAS
 CITE SAADA RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي السعادة 10 رقم 189 

العالية املحسدية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

 CENTRE DE BIEN ETRE FEDALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي انجل 

شارع دكالة و شارع الغرب اقامة 

حياة - 28800 املحسدية املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.188(5

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2022 ماي   13 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 CENTRE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   DE BIEN ETRE FEDALA

وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 

دكالة  شارع  انجل  اإلجتساعي  مقرها 

 28800  - و شارع الغرب اقامة حياة 

املحسدية املغرب نتيجة ل : بدون.

انجل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع دكالة و شارع الغرب اقامة حياة 

- 28800 املحسدية املغرب. 

و عين:

و  بشرى  بوعسور  السيد)ة( 

وليلي  اقامة  دكالة  شارع  عنوانه)ا( 

 28800  10 رقم  شقة  ب  عسارة 

)ة(  كسصفي  املغرب  املحسدية 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

انجل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع دكالة و شارع الغرب اقامة حياة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحسدية بتاريخ 14 يونيو 

2022 تحت رقم 1168.

806I
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اورو افريك إكسبير

WOVEN NOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسسية تجارية أو شعار 

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة ــ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
WOVEN NOOK »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: رقم 256 
تجزئة صوفيا الوردة تاركة - 4130 

مراكش املغرب.
»إضافة تسسية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105119
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
تقرر   2022 ف راير   22 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 RMA BOUTIQUE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 111).

80(I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BLANCA MODA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
BLANCA MODA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي عزيب 

ابقيو طريق تطوان طبشيشة طنجة 
- 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11831(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أبريل   20 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 1))3.
808I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

OXYDOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 GROUP ALLIANCE
CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE 3(
 IMMEUBLE MAROUI 5EME
 ETG CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC
OXYDOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

الغذفة إقامة وفاء رقم 20 الشقة 
3 املعاريف - 20150 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.144593

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 ف راير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 PEIRRE )ة(  السيد  تفويت 
MENAUT 525 حصة اجتساعية من 
أصل 1.260 حصة لفائدة السيد )ة( 
محسد خالد بوهالل بتاريخ 02 ف راير 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 015661.
809I

فيصل الخطيب و شركاوه

مانكو باك ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب )4 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�سي محج محسد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب

مانكو باك ماروك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي ب-209-ج 
الطابق الثاني مركز أعسال نوردامي 
قطعة 43 املنطقة الحرة للتصدير، 

طنجة - 90090 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129(83

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
مانكو   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

باك ماروك.
غرض الشركة بإيجاز : معالجة و 

تصبير الفواكه و الخضر.
عنوان املقر االجتساعي : ب-209-ج 
نوردامي  أعسال  مركز  الثاني  الطابق 
للتصدير،  الحرة  املنطقة   43 قطعة 

طنجة - 90090 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ريفيرل  مانويل  إدغاردو  السيد 
كوالزو عنوانه)ا( شارع بينيتو خواريز 
63 فالي الس باملاس تيكات باخا  رقم 

الواليات  تيكات   9198( كاليفورنيا 
املتحدة األمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

ريفيرل  مانويل  إدغاردو  السيد 
كوالزو عنوانه)ا( شارع بينيتو خواريز 
63 فالي الس باملاس تيكات باخا  رقم 
الواليات  تيكات   9198( كاليفورنيا 

املتحدة األمريكية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 83)0822129.

810I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

INGEAU CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
INGEAU CONSULT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : مكتب 16 
بلوك 4 إقامة ب والية سنتر ساحة 

الجوالن شارع الجوالن - 93040 
تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.213(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2021 )0 دجن ر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   INGEAU CONSULT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000,00 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
والية  ب  إقامة   4 بلوك   16 مكتب 
الجوالن  شارع  الجوالن  ساحة  سنتر 
نتيجة  املغرب  تطوان   93040  -

لضوائق مالية.
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و عين:

و  بزعنين  بوعرفة  السيد)ة( 

اقامه  امللكي  الجيش  عنوانه)ا( شارع 

 93040  ( رقم  العسوميه  االشغال 

تطوان املغرب كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

بتاريخ 01 ف راير 2022 وفي مكتب 16 

ساحة  سنتر  والية  ب  إقامة   4 بلوك 

 93040  - الجوالن  شارع  الجوالن 

تطوان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف راير   10 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5)5.

811I

FIDUBAC SARL

CHANGE ALLOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

FIDUBAC SARL

162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

الشقة رقم 11 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

CHANGE ALLOUSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

يوسف بن تاشفين رقم )4 الناظور 

- 62000 الناظور املغرب.

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6901

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

 4( رقم  تاشفين  بن  يوسف  »شارع 

املغرب«  الناظور   62000  - الناظور 

تاشفين  بن  يوسف  »شارع  إلى 

 - الناظور  و49  رقم   16 الرباعية 

62000 الناظور املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4241.

812I

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE

ESPERANCE PRIVE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE

ESPERANCE PRIVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: االزدهار 

تجزئة اوه ب - 40060 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46305

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2021 نون ر   16 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيد محسد رضا غفولي  مايلي: قام 

االجتساعية  حصصه  جسيع  بهبة 

لفائدة ابنائه بالتساوي : غيثة غفولي 

اية   - اجتساعية  حصة   666( ب 

 - اجتساعية  حصة   666( ب  غفولي 

حصة   6666 ب  غفولي  رضا  احسد 

اجتساعية

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بقيسة  الشركة  املال  رأس  رفع  مايلي: 

إلى   6000000 من  لرفعه   2000000

8000000 عن طريق ادماج احتياطي 

في راسسال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138832.

813I

FLASH ECONOMIE

ZINEB JAPAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ZINEB JAPAN

 شركة ذات مسؤولية محدودة

راسسالها:10000 درهم

 مقرها اإلجتساعي: مارينا عسارة 

كريسطال 3 شارع سيدي محسد 

بن عبد هللا ب 06 الطابق السفلي 

ابيكس مارينا - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

4384(5

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

 2022 غشت   15 في  املؤرخ  للشركاء 

تم اتخاد القرارات التالية

 ZINEB JAPAN SARL حل شركة-

من 15 غشت 2022 ؛

الزعيم  ياسسينة  السيدة  -تعيين 

الودغيري كسصفية للشركة

شركة  حسابات  على  -املوافقة 

ZINEB JAPAN SARL منذ تأسيسها 

؛

-التفريغ املسنوح لإلدارة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 282663

814I

ste holdings missour sarl au

HACHAM ALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

HACHAM ALIMENTAIRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 

االول ، شارع موالي اسساعيل - 

33250 ميسور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. HACHAM ALIMENTAIRE

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء ، مخ زة ، التغدية 

العامة .

الطابق   : االجتساعي  املقر  عنوان 

 - اسساعيل  موالي  شارع   ، االول 

33250 ميسور املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : قدور  القاسمي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قدور  القاسمي  السيد 

زنقة تنغير حي السالم 33250 ميسور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قدور  القاسمي  السيد 

زنقة تنغير حي السالم 33250 ميسور 

املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 484/2022.

815I
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SOCIETE FIDAV SARL

JARDIN STYLE
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عسارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

JARDIN STYLE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: محل رقم 
1 الكائن برقم 0) كريان كلم 10 
مجاط - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46361
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
حصص:  تفويت  رقم  قرار 
حصة   500 مايلي:  على  ينص  الذي 
في  حدد  بثسن  امزيان  عادل  للسيد 
السيد  لصالح  درهم   50000.00
لبطاقة  الحامل  امزيان  محسد 
 CB285930 رقم  الوطنية  التعريف 
للشركة  االجتساعي  الرأسسال  بالتالي 
موزع  درهم   100000.00 في  حدد 
محسد  السيد   : التالي  الشكل  على 
الواحدة  قيسة  حصة   1000 امزيان 

100 درهم. 
الشركة:  مسير  تغيير  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: استقالة املسير 
امزيان  محسد  تعيين  و  امزيان  عادل 

كسسير وحيد للشركة
الذي  اإلمضاء:  تغيير  رقم  قرار 
ملحسد  اإلمضاء  مايلي:  على  ينص 

امزيان فقط
القانوني  الشكل  تغيير  رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 STE STE JARDIN STYLE SARL إلى 

 JARDIN STYLE SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 

على  ينص  الذي   :6-( رقم  بند 

مايلي: تقسيم رأسسال الشركة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسيير و االمضاء

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3054.

816I

SAMIR FIDUCIAIRE

 FOURNITURE TOUT

METAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 FOURNITURE TOUT METAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي مكتب رقم 

15، الطابق الثالث، عسارة ب، شارع 

أبو بكر القادري، سيدي معروف، 

الدار البيضاء - 20520 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4090((

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أبريل   14 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

من  أي  درهم«   2.500.000«

»2.500.000 درهم« إلى »5.000.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

و  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26253.

81(I

FIDASSURCO

YUBAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

YUBAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي درب 

جنوى بن صالح رقم 24 و 25 - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8010(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2022 ف راير   04 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 رأسسالها  مبلغ   YUBAM

اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 25 و   24 رقم  بن صالح  درب جنوى 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

فسخ عقدة التسير الحر.

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  25 و   24 رقم  صالح  بن  جنوى 

40000 مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محسد افالح و عنوانه)ا( 

سيبع   61 رقم  تسلطنت  تجزئة 

)ة(  املغرب كسصفي  40000 مراكش 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 144)13.

818I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

AMANPROMO
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
AMANPROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : السفلي 
رقم 19 شارع االخوة حي الحسني 

طريق عين الشقف - 30000 فاس 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39115

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   08 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AMANPROMO حل 
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
شارع   19 رقم  السفلي  اإلجتساعي 
عين  طريق  الحسني  حي  االخوة 
الشقف - 30000 فاس فاس املغرب 

نتيجة لتوقف
نشاط الشركة.

و عين:
السيد)ة( محسد الحروني علوي و 
عنوانه)ا( اقامة تقي الدين شارع غزة 
 30000 صفرو  طريق   1 الوفاء  حي 

فاس املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
السفلي  وفي   2022 08 غشت  بتاريخ 
الحسني  حي  االخوة  شارع   19 رقم 
فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3499/022.
819I
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FIDASSURCO

LAEZELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
LAEZELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 612 

الطابق 1 الشقة 1 تجزئة مسار 
طريق أسفي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LAEZELEC
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهرباء, أعسال أو إنشاءات مختلفة, 

تاجر.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 612 
الطابق 1 الشقة 1 تجزئة مسار طريق 

أسفي - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد لعرش رشيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : أحسد  الزنبي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  لعرش  السيد 
دوار أوالد زايدة الجوالة 43000 قلعة 

السراغنة املغرب.

السيد الزنبي أحسد عنوانه)ا( دوار 
 12000  1(18 رقم  الشرقي  باملكي 

تسارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  لعرش  السيد 
دوار أوالد زايدة الجوالة 43000 قلعة 

السراغنة املغرب
السيد الزنبي أحسد عنوانه)ا( دوار 
 12000  1(18 رقم  الشرقي  باملكي 

تسارة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138698.
820I

tob travaux divers

DSN LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليسون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 0000)، 
العيون املغرب

DSN LAAYOUNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
القاسم بن الوليد رقم 116 حي 
االمل - 0000) العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ف راير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 DSN  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE
اإلعالن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجاري  اإلعالن   ، أنواعه  بجسيع 
غير  أو  املباشر  اإلعالن   ، والصناعي 
املباشر ، إنشاء مواقع إعالنية ، هوية 

رسومية لشركة أو منتج ،.

شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
القاسم بن الوليد رقم 116 حي االمل 

- 0000) العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اشرف اعسلو : 340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 330  : اعسلو  منصف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
330 حصة   : يحيى عنفود  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اعسلو  اشرف  السيد 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   259 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
عنوانه)ا(  اعسلو  منصف  السيد 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   259 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
السيد يحيى عنفود عنوانه)ا( رقم 
 (0000 العيون  العودة  حي   11(0

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعسلو  اشرف  السيد 
الوحدة  تجزئة  و  بلوك   259 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-
821I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MONDIAL WY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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

MONDIAL WY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : شقة 
إقامة تجزئة عرصة الزيتون - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.60329

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 غشت   04 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MONDIAL WY حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - الزيتون  عرصة  تجزئة  إقامة  شقة 
لتوقف  نتيجة  املغرب  فاس   30000

نشاط الشركة.
و عين:

و  ابراهيمي  وداد  السيد)ة( 
إقامة  شقة   143 رقم  عنوانه)ا( 
فاس   30000 الزيتون  عرصة  تجزئة 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
شقة  وفي   2022 غشت   04 بتاريخ 
إقامة تجزئة عرصة الزيتون - 30000 

فاس املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 3358/022.

822I

CFCIM

AKKA FOREST أكا فورست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب
AKKA FOREST أكا فورست 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي 144 شارع 
محسد سسيحة ، الطابق 6 ، شقة 
رقم 35 - درب عسر - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 AKKA : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

FOREST أكا فورست.
زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النباتات
العسل الريفي الزراعي والغابوي

؛  الري  وأنظسة  األسوار  تركيب 
واآلالت  املعذات  وتصدير  استيراد 

واملواد الخام املتعلقة بأنشطتنا.
 144  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 ،  6 الطابق   ، سسيحة  محسد  شارع 
 20000  - عسر  درب   -  35 رقم  شقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فورست  أكا  الشركة 
ليجيه  سانت   4(160 تراك  دي  ليو 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
 9 عنوانه)ا(  اشبار  ايشم  السيد 
E2- شقة  تيريشكوفا  فالنتينا  زنقة 
402 عسارة E2 31400 تولوز فرنسا

 - بتاريخ  ب-  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم -.

823I

MOUMNI CONSULTING

STE YOUSSEF SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M‹DIQ، 93200، M‹DIQ

MAROC
STE YOUSSEF SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي بوزغالل 
تجزئة اليسن 1 الطابق 1 املضيق - 

00000 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.YOUSSEF SAKAN
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
: بوزغالل  املقر االجتساعي  عنوان 
 - املضيق   1 الطابق   1 اليسن  تجزئة 

00000 املضيق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الوهاب  عبد  يوسف  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوهاب  عبد  يوسف  السيد 
ابن  شارع  العليق  فم  حي  عنوانه)ا( 
00000 املضيق  1 املضيق  رشد رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  يوسف  السيد 
ابن  شارع  العليق  فم  حي  عنوانه)ا( 
00000 املضيق  1 املضيق  رشد رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1560.
824I

FIDUNA

التوبة برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE (0

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

التوبة برو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 39 مسر 
اللة ياقوت الطابق 5 شقة د - 
20450 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5536((
 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
التوبة   : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها 

برو.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 39  : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - د  5 شقة  الطابق  ياقوت  مسر اللة 

20450 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : البوبكري  محسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : العكرود  مصطفى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسد البوبكري عنوانه)ا( 
اهل   11 زنقة  في  دوبل  مج  السالم 
لوغالم 29640 الدار البيضاء املغرب.
العكرود  مصطفى  السيد 
زنقة   5 مج  السدري  حي  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20650  1(0 رقم   65

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد البوبكري عنوانه)ا( 
اهل   11 زنقة  في  دوبل  مج  السالم 
لوغالم 29640 الدار البيضاء املغرب
العكرود  مصطفى  السيد 
زنقة   5 مج  السدري  حي  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20650  1(0 رقم   65

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم )83512.

825I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

O.H.H.D TRANS SARL
إعالن متعدد القرارات

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
O.H.H.D TRANS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: ايت قا�سي 
سوق الخسيس قلعة مكونة - - قلعة 

مكونة املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: .

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2021 12 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي ينص على   : قرار رقم االول 
محسد  السيد  حصص  بيع  مايلي: 
500 حصة  يبلغ عددها  التي  العناني 

لصالح السيد حودي حسو 
قرار رقم الثالت: الذي ينص على 
القانونية  الصفة  تغيير  تم  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  بند 
القانونية  الصفة  تغيير  تم  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 528.
826I

GALAXYCOMPT

SOGETA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed Ben El Hasan Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

SOGETA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع بن 

يدر زنقة 14رقم 10 كويلسة - 93000 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26033
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 09 غشت  في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOGETA TRANS الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسسالها  مبلغ 
بن  شارع  اإلجتساعي  مقرها  وعنوان 
يدر زنقة 14رقم 10 كويلسة - 93000 
تطوان املغرب نتيجة ل : ازمة قطاع.

و حدد مقر التصفية ب شارع بن 
يدر زنقة 14رقم 10 كويلسة - 93000 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  هينون  محسد  السيد)ة( 
الخضراء  الجزيرة  شارع  عنوانه)ا( 
ط   5 رقم   2 زنقة  الفا�سي  تجزئة 
تطوان   93000 سفلى  الطوابل   1

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 38)1.
82(I

PRO BRO CONSULTING

GLOBE DATACENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

PRO BRO CONSULTING
 APPT N 502 RÉSIDENCE STYLIA

 02 IMM 20 5ÈME ÉTAGE
 BENSERGAO AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
GLOBE DATACENTRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
1001 رقم ))5 العيون - 000) 

العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3636(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تعيين  تم   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( كريطة 

محسد مولود كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
02 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5)33.
828I

tob travaux divers

BOUBAHTA EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

tob travaux divers
رقم  الليسون  زنقة  العهد  ولي  حي 
 ،(0000 العيون،  العيون   11 الدار 

العيون املغرب
ذات  BOUBAHTA EXPO شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
رقم  االجتساعي  مقرها  وعنوان 
 - الوحدة  مدينة   01 بلوك   641

0000) العيون املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تغيير  تم   2022 غشت   24 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »خدمات متنوعة 
, خدمات الصباغة , بيع وشراء ادوات 
الجاهزة  املالبس  »تجارة  إلى   ». البناء 

بالجسلة والتقسيط ».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
25 غشت  بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2607/22.
829I

TGE FIDUS

LORENA DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كسال بارك سانتر 

عسارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحسدية املغرب

LORENA DISTRIBUTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 0)1 زنقة 
2 ليلياس شقة رقم 02 الوفا - - 

املحسدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2630(
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 مارس   11 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  واحد:  رقم  قرار 
ملكية  في  حصة   500 تفويت  مايلي: 
السيد الحسن حسيدي لفائدة السيد 
عبد املجيد اعسر- تفويت 500 حصة 
في ملكية السيد عبد الرحيم حسيدي 

لفائدة السيد عبد املجيد اعسر
ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  على 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذات الشريك الوحيد
على  ينص  الذي  ثالتة:  رقم  قرار 
مايلي: تعين السيد عبد املجيد اعسر 
من  كل  إستقالة  بعد  مسيرالشركة 
السيدالحسن حسيدي و السيد عبد 

الرحيم حسيدي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  واحد:  رقم  بند 
للشركة  القانوني  الشكل  مايلي: 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
على  ينص  الذي  ستة:  رقم  بند 
الوحيدعبد  الشريك  مايلي: مساهسة 

املجيد اعسر بسبلغ 100.000 درهم
تسير:  عشر-  خامس  رقم  بند 
السيد  تعين  مايلي:  على  ينص  الذي 
ملدة  مسيرالشركة  اعسر  املجيد  عبد 

غير محدودة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  باملحسدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1660.

830I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

TABELKOUKT قصبة
املقيد في السجل التجاري للسحكسة 
االبتداءية بتزنيت تحت عدد 22204

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
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فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
قصبة TABELKOUKT املقيد 
في السجل التجاري للسحكسة 

االبتداءية بتزنيت تحت عدد 22204
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
عقد  فسخ  تم   2022 يوليوز   29
طرف  من  املوقع  الحر  التسيير 
 NICOLE MARIA JOSE السيد)ة( 
مالك)ة(  )بصفته)ا(   MARTINEZ
لألصل التجاري( الحامل)ة( للبطاقة 
 0400262K رقم  للتعريف  الوطنية 
10 درب الشسع  بالعنوان  القاطن)ة( 
 - املدينة  مراكش  لغزايل  عرصة 
 NCA و  املغرب  مراكش   40040
SUITES SARL . )بصفته)ا( مسير)ة( 
حرا )ة(( الحامل)ة( للبطاقة الوطنية 
بالعنوان  القاطن)ة(   . رقم  للتعريف 
لغزايل  عرصة  الشسع  درب   10
مراكش   40040  - املدينة  مراكش 
التجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 
تحت  بسراكش  التجارية  باملحكسة 

عدد 45)80 .
831I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
MOUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
MOUNA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : زنقة 

شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي 
- 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4919

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   30 في  املؤرخ 
 SOCIETE IMMOBILIERE حل 
املسؤولية  ذات  شركة   MOUNA
 2.000.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 
شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي 
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

الالزمة االقتصادية واملنافسة.
و عين:

و  بلخالفي  توفيق  السيد)ة( 
4 شقة  عسارة  داليا  اقامة  عنوانه)ا( 
10 ماجوريل 40000 مراكش املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
زنقة  وفي   2022 يوليوز   30 بتاريخ 
شفشاون رياض سعاد الحي الشتوي 

- 40000 مراكش املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم )13886.
832I

نفاري محسد

JEDDAH CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نفاري محسد
10 زنقة )54 ، 240010، الجديدة 

املغرب
 JEDDAH CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 106 
تجزئة شسس الطابق االول شقة 5 - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.JEDDAH CONSTRUCTION
البنايات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اشغال  البناء  اشغال  الحديدية 

متنوعة االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 106 
تجزئة شسس الطابق االول شقة 5 - 

24000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الحسين  سالل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سالل  الحسين  السيد 
مشاط  خسيس   *** الخالدية  تجزئة 

العربية السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سالل  الحسين  السيد 
مشاط  خسيس   *** الخالدية  تجزئة 

العربية السعودية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 04 غشت 

2022 تحت رقم 59).

833I

CABINET EL HAOUZI

 Universal Scientific Group »
USG « SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET EL HAOUZI
 Boite postale 89 sidi bouzid
 el jadida، 24000، EL JADIDA

MAROC
 Universal Scientific Group »

USG « SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 110 
املنطقة الصناعية الثالثة بئر رامي 
الشرقية - 14090 القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60369
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( الوليد 

فاطسة كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 9)923.
834I

مكتب التوثيق العصري بسراكش االستاذ جسال 

محدا

BOFIKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب التوثيق العصري بسراكش 
االستاذ جسال محدا

زاوية شارع محسد السادس و طريق 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول 
الشقة رقم 1 ,2 جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
BOFIKECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنيث مركز 

االعسال زنقة مسلم تجزئة بوكار 
الطابق الثالث الشقة رقم 14 باب 

دكالة - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128419

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. BOFIKECH

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 

بناء عقارات

تنشيط السياحي والفني.

زنيث   : االجتساعي  املقر  عنوان 

مركز االعسال زنقة مسلم تجزئة بوكار 

باب   14 رقم  الشقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 DANIEL BOFISE : 1.000 السيد

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 DANIEL BOFISE السيد 

 45  45 فاو  برو  فيا  روما  عنوانه)ا( 

روما ايطاليا .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

 DANIEL BOFISE السيد 

 45  45 فاو  برو  فيا  روما  عنوانه)ا( 

روما ايطاليا 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138806.

835I

STE BIKAF INDUSTRI

M.C.A.H

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

M.C.A.H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي : قصر 

تازموريت الخنك الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2021/1468(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   M.C.A.H

 100.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الراشيدية  الخنك  تازموريت  قصر 

نتيجة  املغرب  الراشيدية   52000  -

اللتوقف التام عن النشاط.

و عين:

و  العزيز  عبد  عزيز  السيد)ة( 

تاحسيدانت  حي  انزران  بئر  عنوانه)ا( 

املغرب  الريش   52400 الريش 

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

قصر  وفي   2022 يوليوز   18 بتاريخ 

تازموريت الخنك الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 779/2022.

836I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

مونسيرفيس كوبرو 

MONSERVICE COPRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA

شارع عبد املومن165 اقامة الحقول 

عسارة ب الطابق الرابع شقة رقم 

خسسة ، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

 MONSERVICE مونسيرفيس كوبرو

COPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سسية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق الثالت رقم 

20 بامليي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.512135

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرشاد  اميسة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   300

300 حصة لفائدة السيد )ة( عي�سى 

سيودي بتاريخ 14 يونيو 2022.

فرحاني  توفيق  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتساعية  حصة   300

300 حصة لفائدة السيد )ة( عي�سى 

سيودي بتاريخ 14 يونيو 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830986.

83(I

ste controle balance sarl

SHMONEY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

SHMONEY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شقة 

3 عسارة 1031 تجزئة رياض 

االسساعيلية مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

50201
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بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تست   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( يوسف دمناتي  السيد  تفويت 

300 حصة اجتساعية من أصل 300 

الرتبي  علي  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 16 يونيو 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2993.

839I

ste controle balance sarl

shmoney
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتساعي للشركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

shmoney شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة 

3 عسارة 1031 تجزئة رياض 

االسساعيلية مكناس - 50000 

مكناس املغرب .

تحويل املقر االجتساعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50201

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 

»الشقة 3 عسارة 1031 تجزئة رياض 

 50000  - مكناس  االسساعيلية 

رقم  »الشقة  إلى   « املغرب  مكناس 

 2 مرجان   11 عسارة   02 الطابق   2

مكناس - 50000 مكناس املغرب«.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2993.

840I

ste controle balance sarl

SHMONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
SHMONEY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة 

3 عسارة 1031 تجزئة رياض 
االسساعيلية مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50201

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( الرتبي 

علي كسسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2993.
841I

ste controle balance sarl

SHMONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
SHMONEY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتساعي الشقة 

3 عسارة 1031 تجزئة رياض 
االسساعيلية مكناس - 50000 

مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50201

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2993.

842I

دادي واصل

EL MOCAVE
إعالن متعدد القرارات

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيسة املغرب

EL MOCAVE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: حي 
تيغانسين-ازمورن - 32024 

الحسيسة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3449

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الجسع  في  الشركة  شركاء  قرر  مايلي: 
مسيرين  بحضور  العام  االستثنائي 
الشركة: السيد الفقيري محسد )رقم 
اعزى  السيد  و   ،)R141339 ب.ت.و 
 ،)R94((9 ب.ت.و  )رقم  محسد 
من  للشركة  االجتساعي  املقر  تحويل 
الى  تيغانسين-ازمورن-الحسيسة  حي 

حي ميرادور-الحسيسة. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كسا قرر شركاء الشركة تحيين النظام 

االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتساعي

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

املهام  تفويض  و  تسسية  مايلي: 

ملسيرين الشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 210.

843I

TAHRA PROD

TAHRA PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAHRA PROD

 ZNK HASSAN EL ANSSARI

 N° 32 MALLAH JDID RIAD

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TAHRA PROD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

حسن االنصاري رقم 32 مالح جديد 
رياض - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.TAHRA PROD

غرض الشركة بإيجاز : الخياطة و 

الفصالة

شراء و بيع املواد واالجهزة و قطع 

الغيار و لوازم الخياطة

االستراد و التصدير.
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زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 

32 مالح جديد  حسن االنصاري رقم 

رياض - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الخليفي  القادر  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخليفي  القادر  عبد  السيد 

 02 شقة   16 ب  عسارة  عنوانه)ا( 

 50000 مكناس  ا   02 املنصور 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

الخليفي  القادر  عبد  السيد 

 02 شقة   16 ب  عسارة  عنوانه)ا( 

 50000 مكناس  ا   02 املنصور 

مكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )300.

844I

STE NEGRA IMMOBILIERE SARL.AU

NEGRA IMMOBILIERE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NEGRA IMMOBILIERE

SARL.AU

بلوك 12 زنقة 1011 رقم 4 الحي 

املحسدي اكادير ، 80000، اكادير 

املغرب

 NEGRA IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي بلوك 12 

زنقة 1011 رقم 4 الحي املحسدي 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

506(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 ف راير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.NEGRA IMMOBILIERE

غرض الشركة بإيجاز : كراء شقق 

مفروشة و غير مفروشة

منعش عقاري.

بلوك   : االجتساعي  املقر  عنوان 

12 زنقة 1011 رقم 4 الحي املحسدي 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنياز  الحسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنياز  الحسان  السيد 

النجاح  حي  اإلخالص  زنقة   3( رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنياز  الحسان  السيد 

النجاح  حي  اإلخالص  زنقة   3( رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   02 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 62)108.

845I

YAZ Tapibrod

YAZ Tapibrod / YAZT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YAZ Tapibrod
رقم 46 تجزئة الحركة 2 أفراك 
تيزنيت ، 85000، تيزنيت املغرب

YAZ Tapibrod / YAZT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 46 
تجزئة الحركة 2 افراك تيزنيت - 

85000 تيزنيت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52(9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 YAZ  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Tapibrod / YAZT
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفرش،ة,صناعة االثاث، التطريز.
 46 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - تيزنيت  افراك   2 الحركة  تجزئة 

85000 تيزنيت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد اموز : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد اموز عنوانه)ا( دوار 
 852(4 افني  سيدي  ابضر  تكديرت 

سيدي افني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اموز عنوانه)ا( دوار 
 852(4 افني  سيدي  ابضر  تكديرت 

سيدي افني املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 249.
846I

دادي واصل

DOUNIA LIFE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيسة املغرب

DOUNIA LIFE CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
االندلس رقم 32 - 32000 الحسيسة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.194(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عسر الحسداوي 
أصل  من  اجتساعية  حصة   2.500
5.000 حصة لفائدة السيد )ة( عبد 
 25 بتاريخ  االدري�سي  امزيان  املالك 

يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 211.
84(I

ste ovada

STE IRRI TROUNS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،
guercif maroc
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 STE IRRI TROUNS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي السدة رقم 
2 ملك الخسار شارع الطيب كناد - 

GUERCIF 35100 املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1891

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
شارع  الخسار  ملك   2 رقم  السدة   «
 GUERCIF  35100  - كناد  الطيب 
 1 السعادة  »تجزئة  إلى  املغرب« 
الطابق الثاني الشقة رقم 2 - 35100 

GUERCIF املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 2)13.
848I

F.M CONSULTING

افتباك كر
إعالن متعدد القرارات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

كرافتباك »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: تجزئة 
التساهل، زنقة 10، رقم 31 مكرر، 
بوركون، - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.353111
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 02 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد  تفوييت  املصادقة على  مايلي: 
الحصص  من   400 الديوري  فؤاد 
رأسسال  في  يستلكها  التي  اإلجتساعية 
درهم   100 بثسن  كرافتباك  الشركة 

السيد  لفائدة  الواحدة  للحصة 
الصديق الديوري.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الديوري  الصديق  السيد  تعيين 
كرافتباك  للشركة  مشترك  كسسير 
كامل  ومنحه  محدودة  غير  لفترة 
والتنظيسية  اإلدارية  الصالحيات 

للشركة. 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  ستكون  للعقود،  بالنسبة 
فؤاد  للسيد  منفصل  بتوقيع  ملزمة 
الديوري أو السيد الصديق الديوري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال و مساهسات
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: إدارة الشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835328.

849I

F.M CONSULTING

ؤ ل ك إفينت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ؤ ل ك إفينت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 96 

شارع أنفا، إقامة ربيع أنفا، شقة 
1) ، الطابق السابع - 20220 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.423621

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 يناير   26 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية  إفينت شركة  ل ك  ؤ 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
أنفا،  شارع   96 اإلجتساعي  مقرها 
الطابق   ،  (1 شقة  أنفا،  ربيع  إقامة 
البيضاء  الدار   20220  - السابع 
املغرب نتيجة لتصفية نهائية لغرض 

الشركة.
و عين:

و  هللا  خلف  زهيرة  السيد)ة( 
كبير  مسجد  محسدي  حي  عنوانه)ا( 
اليوسفية   46302  4 رقم   4 طريق 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
96 شارع  وفي   2022 يناير   26 بتاريخ 
 (1 شقة  أنفا،  ربيع  إقامة  أنفا، 
الدار   20220  - السابع  الطابق   ،

البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835329.
850I

شركة الحسيسة لالستشارات ش.م.م

 STE EL HASSAMI
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيسة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE EL HASSAMI TRANSPORT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي زنقة 

تاويسة رقم 1 الحسيسة 32000 
الحسيسة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 EL HASSAMI TRANSPORT SARL

. AU
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شحن طرود املنتجات من البالد
يقوم  الذي  الوسيط  أو  -التاجر 

باالستيراد والتصدير
-نقل البضائع نيابة عن الغير.

زنقة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 32000 الحسيسة   1 رقم  تاويسة 

الحسيسة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 STE EL HASSAMI الشركة 
 TRANSPORT SARL AU : 1.000

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 

 STE EL HASSAMI الشركة 
 TRANSPORT SARL AU : 1000

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسامي  خالد  السيد 
زنقة تاويسة رقم 1 الحسيسة 32000 

الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسامي  خالد  السيد 
زنقة تاويسة رقم 1 الحسيسة 32000 

الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 653.
851I
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malartci

 STE ACADEMIE DE
L›ENFANT PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE ACADEMIE DE L›ENFANT

PRIVE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : الطابق 

األر�سي فيال الحي االداري شارع 
الطائف الرقم 92 بني مالل - 23000 

بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9563

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
 STE ACADEMIE DE L’ENFANT
ذات  شركة   PRIVE SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتساعي  مقرها  وعنوان  درهم 
االداري  الحي  فيال  األر�سي  الطابق 
 - مالل  بني   92 الرقم  الطائف  شارع 
23000 بني مالل املغرب نتيجة لحل 

مسبق للشركة.
و عين:

و  بوطة  سكينة  السيد)ة( 
رقم  فيال  الحسنية  تجزئة  عنوانه)ا( 
28 بني مالل 23000 بني مالل املغرب 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
الطابق  وفي   2022 يوليوز   26 بتاريخ 
شارع  االداري  الحي  فيال  األر�سي 
الطائف الرقم 92 بني مالل - 23000 

بني مالل املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم )80.
852I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

NASSIM LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العسارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
NASSIM LIGHT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي محل رقم 
12 مكرر زنقة )3 حي السسارة - 

46300 اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.NASSIM LIGHT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معذات ولوازم كهربائية
أشغال مختلفة و البناء.

محل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم 12 مكرر زنقة )3 حي السسارة - 

46300 اليوسفية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اندجارن  أحسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اندجارن  أحسد  السيد 
محسد  شارع  يامنة  و  النصر  تجزئة 

سيدي   21 الرقم   (5 عسارة  بلفريج 
مومن 20402 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اندجارن  أحسد  السيد 
محسد  شارع  يامنة  و  النصر  تجزئة 
سيدي   21 الرقم   (5 عسارة  بلفريج 
مومن 20402 الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 209.

853I

ADVOLIS

JEME-TECH
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC
JEME-TECH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: 0) شارع 
عسر بن الخطاب - 60000 وجدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33549

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
إلى  التالية  األنشطة  إضافة  مايلي: 
و  -استيراد  الحالي  الشركة  نشاط 
تصدير - تطوير تكنولوجيا املعلومات
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
البغدادي  محسد  السيد  فوت  مايلي: 
500 حصة لفائدة السيد عبد املجيد 

مجاهد .
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من«  للشركة 
محدودة ذات الشريك الوحيد« الى » 

شركة ذات املسؤولية املحدودة«

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

العام  الجسع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تحيين  على  وباالجساع 

االسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  االسا�سي:  القانون  رقم  بند 
القانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي للشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   01 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1151.

854I

YURA CORPORATION MOROCCO

 YURA CORPORATION

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 YURA CORPORATION

MOROCCO

 QUARTIER INDUSTRIEL

 MARJANE 2 ، 50000، MEKNES

MAROC

 YURA CORPORATION

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL

 MARJANE 2 - 50000 MEKNES

.MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41029

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

تعيين  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

 KIM مسير جديد للشركة السيد)ة( 

JINPYO كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   15 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )295.

855I
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COMPTABLE

STRATUSERV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
STRATUSERV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 22 سوق 
سهب م روكة طريق اكوراي مكناس 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.STRATUSERV
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال - أعسال حرة.
عنوان املقر االجتساعي : 22 سوق 
مكناس  اكوراي  طريق  م روكة  سهب 

- 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نادية العلولي : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد عبد اإلله البوعليوي : 900 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العلولي  نادية  السيدة 
الزيتون  امللولي  إدريس  شارع   01

50000 مكناس املغرب.
البوعليوي  اإلله  عبد  السيد 
امللولي  إدريس  شارع   01 عنوانه)ا( 

الزيتون 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلولي  نادية  السيدة 
الزيتون  امللولي  إدريس  شارع   01

50000 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 09)2.
856I

RADOUANE

MACADNANE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

MACADNANE
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
مقرها  الكائن  احسد  جسل  لشركة 
 - البيضاء  الدار   : ب  االجتساعي 
20000 الدار البيضاء املغرب املؤرخ 

في 09 غشت 2022 تقرر مايلي:
التسيير الحر لألصل   فسخ عقد 
التجاري الكائن ب : 56 شارع اريدان 
 - السبع  عين  الشفشاوني  شارع  مع 
20000 الدار البيضاء املغرب ، املوقع 
من طرف شركة جسل احسد : بصفتها 
مالكة لألصل التجاري و شركة اجسل 

احسد بصفتها مسيرة حرة.
85(I

ste sabil elhouda conseil

SOCIETE ALJ MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
SOCIETE ALJ MARBRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي املجد 10 

اقامة ب1 رقم 18 املكتب رقم 1 
ويسالن مكناس - 50080 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ALJ MARBRE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام و اشغال متنوعة للبناء.

املجد   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رقم  املكتب   18 رقم  ب1  اقامة   10

50080 مكناس   - 1 ويسالن مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : علج  ايسان  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ادريس التاقي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علج  ايسان  السيدة 
 2 رقم   5 الف  عسارة  الف  مجسوعة 

مكناس   50020 مكناس  البساتين 

املغرب.

السيد ادريس التاقي عنوانه)ا( حي 

الشيخ املفضل زنقة تيزي لوسلي رقم 

8) سال 11020 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علج  ايسان  السيدة 
 2 رقم   5 الف  عسارة  الف  مجسوعة 

مكناس   50020 مكناس  البساتين 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   0( بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2600.

858I

ste sabil elhouda conseil

 SOCIETE SABIL EL HOUDA
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
 SOCIETE SABIL EL HOUDA

CONSEIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 382 
الطابق االول الحي الجديد بن سودة 

فاس - 30030 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SABIL EL HOUDA

.CONSEIL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  و  االدارية  االستشارات 

املتنوعة او البناء.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 382 
الطابق االول الحي الجديد بن سودة 

فاس - 30030 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد اعريبات : 980 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 20  : حسداوي  حنان  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  اعريبات  خالد  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52225 الراشيدية املغرب.
السيدة حنان حسداوي عنوانه)ا( 
رقم )21 زنقة 10 فتح الزهر مكناس 

50060 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعريبات  خالد  السيد 
الصباح  عرب  فزنا  حنابو  قصر 

52225 الراشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم )344.
859I

RIM FINANCIAL

M.G.U INGENIERIE
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

M.G.U INGENIERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: فضاء 
املنار 29 زنقة بابوم حي املحطة 

رقم 22 الطابق 4 - 20460 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.202813
بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد  املسير  الشريك  وفاة  تاكيد 
 21 يوم  الكطيوي  محسد  السيد 
دجن ر 2019 رحسه هللا رحسة واسعة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للراسسال  الجديد  التقسيم  تاكيد 
السيدة  كالتالي:  املوزع  االجتساعي 
اجتساعية  حصة   12 غانمي  عائشة 
حصة   11 الكطيوي  ليلى  السيدة   ,

الكطيوي  زهير  السيد   , اجتساعية 
يونس  اجتساعية,السيد  حصة   22
الكطيوي 22 حصة اجتساعية,السيد 
عصام الكطيوي 22 حصة اجتساعية 
11حصة  الكطيوي  نرجس  ,السيدة 

اجتساعية 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة من شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الكطيوي  نرجس  السيدة  تعيين 
للشركة ملدة  كسسيرة جديدة وحيدة 

غير محددة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  واعتساد  مواءمة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الرسسال االجتساعي
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتساعية
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تسسية املسير
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835484.

860I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

3S CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 15(
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
3S CORPORATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 
القدس تجزئة امكوبا رقم القطعة 
2 الطابق األول رقم 5 العوامة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 3S  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

. CORPORATE
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات، 
في  واالستشارات  التكوين  الصيانة، 
املجال الصناعي. بيع، شراء ، استيراد 

وتصدير.
شارع   : االجتساعي  املقر  عنوان 
القدس تجزئة امكوبا رقم القطعة 2 
الطابق األول رقم 5 العوامة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سعاد كوحايل : 52 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
16 حصة   : السسان  عزيز  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 16  : الخر�سي  سكينة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
16 حصة   : باخاي  السيدة حنان 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوحايل  سعاد  السيدة 
41 طابق  ) عسارة  أ  املستقبل  اقامة 

5 الرقم 894 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  السسان  عزيز  السيد 
الجزارة  حي  حسادي  مشرع  سد  زنقة 

العيايدة سال 11000 سال املغرب.

الخر�سي  سكينة  السيدة 
القطعة  سليسة  تجزئة  عنوانه)ا( 
285 الطابق 4 طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
عنوانه)ا(  بخاي  حنان  السيدة 
 50 الرقم  أ  بلوك   2 الحسنية 

املحسدية 28830 املحسدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوحايل  سعاد  السيدة 
اقامة املستقبل أ ) عسارة 41 طابق 5 

الرقم894 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256832.

861I

املركز املراك�سي لإلرشاد

MY MORNING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

MY MORNING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي طريق 
اسفي رقم 44 عسارة F إقامة 

البستان 5 - 4000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111103

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تعيين  تم   2022 03 غشت  في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كسسير   ELBANNAOUI YOUSRA

وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 58)138.

862I
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s1 consulting

م وه ابتيك بوفكران
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

م وه ابتيك بوفكران شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 223 
تجزئة املنزه 2 بوفكران مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ف راير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
وه  م   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

ابتيك بوفكران.
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

عنوان املقر االجتساعي : رقم 223 
 - مكناس  بوفكران   2 املنزه  تجزئة 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : البطيوي  هدى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : زكوط  وفاء  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البطيوي عنوانه)ا(  السيدة هدى 
فكتور  شارع  دعاء  اقامة   15 شقة 
مكناس  الجديدة  املدينة  هيكو 

50000 مكناس املغرب.
السيدة وفاء زكوط عنوانه)ا( رقم 
83 شارع الداخلة حي سيدي ابراهيم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

البطيوي عنوانه)ا(  السيدة هدى 
فكتور  شارع  دعاء  اقامة   15 شقة 
مكناس  الجديدة  املدينة  هيكو 

50000 مكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 2911.

863I

املركز املراك�سي لإلرشاد

 STUDIO 16 MEDIA
PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتساعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عسارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 STUDIO 16 MEDIA
PRODUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي دوار 
سيدي بوزيد بلدية تامصلوحت 
دائرة تاحناوت اقليم الحوز - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96961

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»دوار سيدي بوزيد بلدية تامصلوحت 
دائرة تاحناوت اقليم الحوز - 40000 
 5 رقم  »مكتب  إلى  املغرب«  مراكش 
تجزئة   924 رقم  إقامة  األول  الطابق 
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138811.

864I

second negre

ALIA EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسيرة 1 تسارة ، 11000، تسارة 

املغرب
ALIA EVENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي عسارة 162 

متجر )31 مشروع النصر تسارة - 
12000 تسارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13(053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 ALIA  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.EVENT
مسون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
عسارة   : االجتساعي  املقر  عنوان 
162 متجر )31 مشروع النصر تسارة 

- 12000 تسارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : بوهيشة  اسعد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوهيشة  اسعد  السيد 
تسارة   1144 رقم  العربي  املغرب  حي 

12000 تسارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوهيشة  اسعد  السيد 
تسارة   1144 رقم  العربي  املغرب  حي 

12000 تسارة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 53)8.
865I

MA GLOBAL CONSULTING

ORIENT› BALLET PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ORIENT› BALLET PROD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - 
20.000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.150189

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
املقر االجتساعي الحالي للشركة من »9 
 - السبع  عين  الوليد  ابن  خالد  محج 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20.000
بوعبيد،  الرحيم  عبد  شارع   ،30«
البيضاء  الدار   20.000  - الوزيز 

املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835584.
866I

موروكو كومبتونس اكاونت

 SAPHIR HOME SERVICES
SARL

إعالن متعدد القرارات

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة )1 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب
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 SAPHIR HOME SERVICES SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: الطابق 
االر�سي اقامة الحي الشتوي شارع 
محسد السادس بلوك ا الشقة رقم 

6 - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.123481

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد موالي رشيد مسلم ، يفوت مع 
الضسانات العادية والقانونية للسيد 
برايس ، رينيه ، دانيال مولر خسسسائة 
حصة )500( بقيسة اولية قدرها مائة 
شركة  في  منها  لكل  درهم   )100.00(
»SAPHIR HOME SERVICE »شركة 
برأس  محدودة  مسؤولية  ذات 
وبالتالي  درهم.   100،000.00 مال 
النحو  على  الجديد  التوزيع  سيصبح 
دانيال   ، رينيه   ، بريس  السيد  التالي: 

مولر 1000 حصة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسلم  رشيد  موالي  السيد  استقالة 
و  للشركة  ثاني  كسسير  منصبه  من 
دانيال   ، رينيه   ، بريس  السيد  تعيين 
لفترة  للشركة  الوحيد  املسير   ، مولر 

غير محدودة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  توقيع  أن  العام  الجسع  يقرر 
ورينيه  بريس  السيد  سيسارسه 

ودانيال مولر.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الشكل  تحويل  العام  الجسع  يقرر 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسئولية 
مساهم  ذات  محدودة  مسئولية 

واحد.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تسديد  االستثنائي  العام  الجسع  قرر 
العناصر  إضافة  خالل  من  الهدف 
و  الضيافة  دار  مستغل   * التالية: 
تصبح  وبذلك  تصدير  و  استيراد   *
التالي:  النحو  على  الشركة  أنشطة 

 * )األحداث(  الخدمات  تقديم   *

و  استيراد   * الضيافة  دار  مستغل 

تصدير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :( و   6 رقم  بند 

مايلي: املساهسة ورأس املال

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: إدارة الشركة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التوقيع

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الهدف

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138465.

86(I

خ رة الشرق

BOUCHOUICHA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

خ رة 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

BOUCHOUICHA CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شارع 

بئر انزران رقم 16 الطابق الثالث 

حي الحسني بركان - 63300 بركان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84(3

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2022 22 غشت  في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املساوي بالل كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  ب ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 470/2022.
868I

Bennani & Associes

ألين تيكنولوجي موروكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
ألين تيكنولوجي موروكو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي نيرشور 
بارك الدار البيضاء، 1100، شارع 

القدس، حي سيدي معروف - 
0)202 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتساعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5003(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
2022 تم تحويل  29 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتساعي  املقر 
»نيرشور بارك الدار البيضاء، 1100، 
معروف  سيدي  حي  القدس،  شارع 
املغرب«  البيضاء  الدار   202(0  -
شارع  وينج،  ايست  بالس  »أنفا  إلى 
 201(0  - الدياب  عين  الكورنيش، 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 825632.
869I

RIM FINANCIAL

 ABA ابا تكنولوجي
TECHNOLOGY
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 ABA TECHNOLOGY ابا تكنولوجي

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: 23 زنقة 

بوريد الطابق 2 شقة 4 الصخور 

السوداء - 20310 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.365819

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة من شركة ذات 

ذات  شركة  الى  املحدودة  املسؤولية 

SAS االسهم املبسطة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ياسين  السيد  املسيرين  استقالة 

اعبوش والسيد محسد بن عودة من 

فترة  طوال  ذمتهسا  ابراء  و  مهامهسا 

تسييرهسا للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

السيد  العام  املدير  الرئيس  تعيين 

محسد بن عودة ملدة غير محددة مع 

اسناد التوقيع االجتساعي بسا في ذلك 

التوقيع البنكي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  االسا�سي  القانون  اعتساد 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسسية وشكل الشركة

على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تعيين الرئيس 

على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 

مايلي: تعيين املدير العام

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: التوقيع االجتساعي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835621.

8(0I
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RIM FINANCIAL

 INTELIFEX انتلفكس سيستيم
SYSTEMS

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 INTELIFEX انتلفكس سيستيم
SYSTEMS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: بناء د 

الطابق 1 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
سيدي ال رنو�سي - 20431 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2323(3

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 INTELIFEX من  الشركة  اسم  تغيير 

ICITY الى SYSTEMS
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
شركة  الى  الوحيد  الشريك  ذات 
الشريك  ذات  املبسطة  االسهم  ذات 

 SASU الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الحاليين  املسيريين  استقالة 
والسيد  عودة  بن  محسد  السيد 
طوال  ذمتهسا  وابراء  اعبوش  ياسين 

فترة تسييرهسا للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  العام  املدير  الرئيس  تعيين 
غير  لفترة  عودة  بن  محسد  السيد 
محددة مع اسناد التوقيع االجتساعي 

له بسا في ذلك التوقيع البنكي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الجديد  االسا�سي  القانون  اعتساد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تسسية وشكل الشركة

على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 
مايلي: تعيين الرئيس

على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 
مايلي: تعيين املدير العام

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 
مايلي: التوقيع االجتساعي

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835624.

8(1I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

PROD MINI
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
PROD MINI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتساعي: رقم 424 
بلوك س حي الوفاق زواغة - 30000 

فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.64939

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  قرار 
الفونتي  عادل  السيد  تفويت  مايلي: 
 ) حصة   400  ( حصصه  مجسوع 
االدري�سي  للسيد  الشركة  داخل 

إسساعيل
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
مايلي: إستقالة السيد عادل الفونتي 

من منصبه كسسير ثاني للشركة 
ينص  الذي  الثالت:  رقم  قرار 
العسري  السيدة  إستقالة  مايلي:  على 
ثانية  كسسيرة  منصبها  من  عيشة 

للشركة

على  ينص  الذي  الرابع:  رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد االدري�سي الحبيب 

كسسير وحيد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 
الفونتي  عادل  السيد  تفويت  مايلي: 
 ) حصة   400  ( حصصه  مجسوع 
االدري�سي  للسيد  الشركة  داخل 

إسساعيل
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  بند 
مايلي: إستقالة السيد عادل الفونتي 

من منصبه كسسير ثاني للشركة 
على  ينص  الذي  الثالت:  رقم  بند 
العسري  السيدة  إستقالة  مايلي: 
ثانية  كسسيرة  منصبها  من  عيشة 

للشركة
على  ينص  الذي  الرابع:  رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد االدري�سي الحبيب 

كسسير وحيد للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4401/22.

8(2I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 JILSMART ACADEMIE
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 JILSMART ACADEMIE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي الشقة رقم 
33 الطابق الرابع إقامة التلسساني 

شارع محسد الخامس - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5945(

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 JILSMART الوحيد  الشريك  ذات 

رأسسالها  مبلغ   ACADEMIE PRIVE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الطابق   33 رقم  الشقة  اإلجتساعي 

محسد  شارع  التلسساني  إقامة  الرابع 

املغرب  فاس   30000  - الخامس 

الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اإلجتساعي.

الشقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
إقامة  الرابع  الطابق   33 رقم 

 - الخامس  محسد  شارع  التلسساني 

30000 فاس املغرب. 

و عين:

و  املريبطي  محسد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 214 حي الوفاء رقم 4 

املغرب  فاس   30000 صفروا  طريق 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

 33 رقم  الشقة   : بالتصفية  املتعلقة 

الطابق الرابع إقامة التلسساني شارع 

محسد الخامس 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4356/22.

8(3I

STE DAY FINANCE

 RANCHO ACADEMY PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 

الفقيه بن صالح املغرب

RANCHO ACADEMY PRIVE
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SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتساعي الطابق 
الثالث الرقم )) شارع الزرقطوني 
الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4535

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 RANCHO الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   ACADEMY PRIVE SARL AU
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
الثالث  الطابق  اإلجتساعي  مقرها 
الفقيه  الزرقطوني  شارع   (( الرقم 
بن صالح - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع.
الطابق  ب  التصفية  مقر  و حدد 
الزرقطوني  شارع   (( الرقم  الثالث 
الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب. 
و عين:

و  منصور  الدين  السيد)ة( صالح 
 12 الزنقة  الجدد  لقواسم  عنوانه)ا( 
صالح  بن  الفقيه   23200  58 الرقم 

املغرب كسصفي )ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

23 غشت 2022 تحت رقم 212.
8(4I

كابيسوك

ايت ماتن سكن البناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

كابيسوك
20 زنقة شونيي الدار البيضاء ، 
0)200، الدار البيضاء املغرب

ايت ماتن سكن البناء شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي تجزئة 
املهدية أ 1 رقم 1 سيدي معروف - 

20520 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(9585

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2018 دجن ر   11 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجن ر 2018 تحت رقم 389)68.
8(5I

RIM FINANCIAL

 MEDIOT ميديوت تكنولوجي
TECHNOLOGY
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 MEDIOT ميديوت تكنولوجي
TECHNOLOGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتساعي: بناء د 
الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
عين السبع - 20341 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50232(

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة من شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
االسهم  ذات  شركة  الى  الوحيد 
SASU املبسطة ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الحاليين  املسيريين  استقالة 
والسيد  عودة  بن  محسد  السيد 
وابراء  مهامهسا  من  اعبوش  ياسين 
ذمتهسا طوال فترة تسييرهسا للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  العام  املدير  الرئيس  تعيين 
غير  لفترة  عودة  بن  محسد  السيد 
محددة مع اسناد التوقيع االجتساعي 

له بسا في ذلك التوقيع البنكي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الجديد  االسا�سي  القانون  اعتساد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسسية وشكل الشركة
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تعيين الرئيس
على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 

مايلي: تعيين املدير العام
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: التوقيع االجتساعي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835622.
8(6I

ADVISORY PARTNERS

LEKBIRA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
LEKBIRA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 182 عسارة 
الزيتونة شقة رقم ) الطابق الثاني 
شارع عبد الكريم الخطابي جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.LEKBIRA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري، البناء و التشييد.
 - بيع، شراء العسارات و الشقق و 

الفالت واألرا�سي.
العسومية  األشغال  إنجاز   -  
و  الدولة  أجهزة  جسيع  و  الصناعية 

الهندسة املدنية.
استيراد   ، تأجير   ، تسويق   -  

وتصدير مواد البناء
 - توفير اليد العاملة.

الدراسة  عسليات  جسيع   -
املتعلقة  الوساطة  و  الثستلية  و 

باملجاالت السالفة الذكر.
املساهسة  و  املشاركة   -
و  مؤسسات  و  الشركات  جسيع  في 
و  مشابه  غرض  لها  التي  الصفقات 

املتكامل لفرض الشركة.
- وعسوما، جسيع املعامالت املالية، 
التجارية، الصناعية، العقارية والغير 
صلة  ذات  تكون  قد  والتي  العقارية، 
باألهداف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
تطويرها  في  تساهم  و  أعاله  املذكورة 

أو تسديدها.
 182  : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق   ( رقم  شقة  الزيتونة  عسارة 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  الثاني 
مراكش   40000  - مراكش  جليز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : ضريف  الكبيرة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الكبيرة ضريف عنوانه)ا( 

الشقة   4 الطابق  زيان  اوالد  طريق 

18ع ب الدار البيضاء 26202 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايوب رزقي عنوانه)ا( اقامة 

18 عين  الشقة  زيان عسارة س  اوالد 

الدار   26202 البيضاء  الدار  ال رجة 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم -.

8((I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ATLAMIR
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

ATLAMIR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: دوار 

الحاج محسد عين قنصارة جهة 

فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53455

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 

اتخاذ  تم   2022 10 غشت  في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  األول:  رقم  قرار 

املالك  عبد  السيد  تفويت  مايلي: 

أسهسه  من  125حصة  بويحياوي 

عبدالعالي  للسيد  الشركة  داخل 
بويحياوي

ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 

عبد  السيد  تفويت  مايلي:  على 

من  125حصة  بويحياوي  املالك 

زكرياء  للسيد  الشركة  داخل  أسهسه 
البويحياوي

قرار رقم الثالت: الذي ينص على 
مايلي: تفويت السيد محسد بويحياوي 

125حصة  حصصه  مجسوع 

الرزاق  عبد  للسيد  الشركة  داخل 
البويحياوي

على  ينص  الذي  الرابع:  رقم  قرار 

املالك  عبد  السيد  إستقالة  مايلي: 

بويحياوي كسسير للشركة 

ينص  الذي  الخامس:  رقم  قرار 
من  الشركة  رأسسال  رفع  مايلي:  على 

مائة ألف درهم إلى مليون درهم

ينص  الذي  السادس:  رقم  قرار 

عبدالعالي  السيد  تعيين  مايلي:  على 
بويحياوي  السيد زكرياء  و  بويحياوي 
بويحياوي  الرزاق  عبد  السيد  و 

كسسيرين للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 

املالك  عبد  السيد  تفويت  مايلي: 

أسهسه  من  125حصة  بويحياوي 

عبدالعالي  للسيد  الشركة  داخل 
البويحياوي

على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  بند 

املالك  عبد  السيد  تفويت  مايلي: 

أسهسه  من  125حصة  بويحياوي 

زكرياء  للسيد  الشركة  داخل 
البويحياوي

على  ينص  الذي  الثالت:  رقم  بند 
مايلي: تفويت السيد محسد بويحياوي 

125حصة  حصصه  مجسوع 

الرزاق  عبد  للسيد  الشركة  داخل 
البويحياوي

على  ينص  الذي  الرابع:  رقم  بند 

املالك  عبد  السيد  إستقالة  مايلي: 

بويحياوي كسسير للشركة 

بند رقم الخامس: الذي ينص على 
مائة  الشركة من  رأسسال  رفع  مايلي: 

ألف درهم إلى مليون درهم

ينص  الذي  السادس:  رقم  بند 
عبدالعالي  السيد  تعيين  مايلي:  على 
بويحياوي  السيد زكرياء  و  بويحياوي 
بويحياوي  الرزاق  عبد  السيد  و 

كسسيرين للشركة 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4363/22.
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MHAMMED

AKAL CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة
MHAMMED

 LOT RIZANA N 6 RES
 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،

MEKNES MAROC
AKAL 120.000 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N° 2( وعنوان مقرها اإلجتساعي
 KISSARIAT CHRICHIRA RUE
 BRADIYA - 50000 MEKNES

.MAROC
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52085

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2021 دجن ر   14 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
من  أي  درهم«   8.000.000«
 8.120.000« إلى  درهم«   120.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بسكناس  التجارية 
رقم  تحت   2022 يونيو   02

.40411122006506
8(9I

RIM FINANCIAL

NEXTRONIC نكسترونيك
إعالن متعدد القرارات
RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

نكسترونيك NEXTRONIC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: بناء د 

الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
عين السبع - 20341 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.310845

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة من شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
االسهم  ذات  شركة  الى  الوحيد 
SASU املبسطة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الحاليين  املسيريين  استقالة 
والسيد  عودة  بن  محسد  السيد 
وابراء  مهامهسا  من  اعبوش  ياسين 
ذمتهسا طوال فترة تسييرهسا للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  العام  املدير  الرئيس  تعيين 
غير  لفترة  عودة  بن  محسد  السيد 
محددة مع اسناد التوقيع االجتساعي 

له بسا في ذلك التوقيع البنكي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الجديد  االسا�سي  القانون  اعتساد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسسية وشكل الشركة
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تعيين الرئيس
على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 

مايلي: تعيين املدير العام
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: التوقيع االجتساعي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835623.

880I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SHAMTD
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SHAMTD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتساعي: رقم 16 
شارع عبد الكريم بنجلون الشقة 

رقم 12 - 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.429(9

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   14 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر اإلجتساعي للشركة 
من رقم 16 شارع عبد الكريم بنجلون 
رقم  املتجر  إلى  فاس   12 رقم  الشقة 
تجزئة   192 رقم  األر�سي  الطابق   2

ال ردعي بنسودة فاس
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
مايلي: رفع راسسال الشركة من ستون 
آالف  وعشرة  مئتان  إلى  درهم  ألف 

درهم
قرار رقم الثالت: الذي ينص على 
من  الشركة  راسسال  تخفيض  مايلي: 
إلى ستون  درهم  آالف  مئتان وعشرة 

ألف درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 
مايلي: تحويل املقر اإلجتساعي للشركة 
من رقم 16 شارع عبد الكريم بنجلون 
رقم  املتجر  إلى  فاس   12 رقم  الشقة 
تجزئة   192 رقم  األر�سي  الطابق   2

ال ردعي بنسودة فاس
على  ينص  الذي  الثاني:  رقم  بند 
مايلي: رفع راسسال الشركة من ستون 
آالف  وعشرة  مئتان  إلى  درهم  ألف 

درهم

على  ينص  الذي  الثالت:  رقم  بند 
من  الشركة  راسسال  تخفيض  مايلي: 
إلى ستون  درهم  آالف  مئتان وعشرة 

ألف درهم 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4439/22.

881I

FIDSAGE SARLAU

EL FARRISSI H2 TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 1) ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
EL FARRISSI H2 TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 12 زنقة 
ص ري بوجسعة الطابق االول الشقة 

رقم 6 - 20300 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.FARRISSI H2 TRAV
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة او البناء.
12 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
ص ري بوجسعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 - 20300 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسد  عليوي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  عليوي  السيد 
معروف  سيدي   61 رقم  ساسام  حي 

20520 الدار البيصاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محسد  عليوي  السيد 
معروف  سيدي   61 رقم  ساسام  حي 

20520 الدار البيصاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
2(353- رقم  تحت   2022 غشت 

.834803
882I

FIDSAGE SARLAU

GLOBAL ITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 1) ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
GLOBAL ITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 55 زنقة 
محسد سسيحة الطابق 10 الشقة 
)5 - 20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL ITAL
تاجر   /  1  : بإيجاز  غرض الشركة 

مواد البناء بالجسلة
او  املختلفة  لالعسال  مقاول   /  2  

البناء 
 3 / بناء ، منعش عقاري .

55 زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
محسد سسيحة الطابق 10 الشقة )5 

- 20300 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الدين  صالح  الروكي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  صالح  الروكي  السيد 
الصنوبر  تجزئة   59 عنوانه)ا( 

24030 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  صالح  الروكي  السيد 
الصنوبر  تجزئة   59 عنوانه)ا( 

24030 الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835550.
883I

االدري�سي محسد أمين

ELIDRISSIMAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االدري�سي محسد أمين
11 زنقة سيدي بوخيار مركز املدينة 

، 32000، الحسيسة املغرب
ELIDRISSIMAF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي بلدية 
اجدير-اجدير - 35052 الحسيسة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ELIDRISSIMAF
-1نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم.
-2 اشغال الفوالذ..

بلدية   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الحسيسة   35052  - اجدير-اجدير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسسال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
أمين  محسد  اإلدري�سي  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  محسد  اإلدري�سي  السيد 
بوخيار  سيدي  زنقة   11 عنوانه)ا( 
الحسيسة   32000 املدينة  مركز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
أمين  محسد  اإلدري�سي  السيد 
بوخيار  سيدي  زنقة   11 عنوانه)ا( 
الحسيسة   32000 املدينة  مركز 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالحسيسة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 214.
884I

Sonrisa

املجهر بريس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

املجهر بريس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 34 
قصر تنكبيت الخنك الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : املجهر 

بريس.
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتواصل
- التجارة.

 34 رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  الخنك  تنكبيت  قصر 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : احساد  امزيل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احساد  امزيل  السيد 
الرشيدية  الخنك  تنكبيت  قصر 

52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احساد  امزيل  السيد 
الرشيدية  الخنك  تنكبيت  قصر 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1064.
885I

FIDU-« شاهير عزالدين - محاسب معتسد - إئتسانية

»CHAH

ورديغ باي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شاهير عزالدين - محاسب معتسد - 
»FIDU-CHAH« إئتسانية

36 بلوك أ، أسا املسيرة، خريبكة ، 
25000، خريبكة املغرب

ورديغ باي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 
5 بلوك U زنقة منارة حي النهضة 
خريبكة - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5221
في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   201( نون ر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
ورديغ   : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

باي .
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

العقارية و االيجارات .
رقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 
النهضة  حي  منارة  زنقة   U بلوك   5

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   250  : علي  قبالوي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد قبالوي محسد : 250 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 260  : هللا  عبد  قبالوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 240  : أمينة  قبالوي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  قبالوي  السيد 
جداد  الخوادرية   549 رقم   2 بلوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا(  محسد  قبالوي  السيد 
جداد  الخوادرية   549 رقم   2 بلوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

السيد قبالوي عبد هللا عنوانه)ا( 
جداد  الخوادرية   549 رقم   2 بلوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا(  أمينة  قبالوي  السيدة 
جداد  الخوادرية   549 رقم   2 بلوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قبالوي عبد هللا عنوانه)ا( 
جداد  الخوادرية   549 رقم   2 بلوك 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

19 دجن ر  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

)201 تحت رقم 30).

886I

Sonrisa

واحة شهرة لنخيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

واحة شهرة لنخيل شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 
الجديد مدغرة الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13459

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   (50 اوبلعيد 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
محسد ايت الحسين بتاريخ 19 غشت 

.2022
الحسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   250 اوبلعيد 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة( 
محسد ايت الحسين بتاريخ 19 غشت 

.2022
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 780/2022.
88(I

Sonrisa

واحة شهرة لنخيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

واحة شهرة لنخيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي قصر 

الجديد مدغرة الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13459
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 19 غشت  في  املؤرخ 
ايت  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحسين محسد كسسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 780/2022.
888I

بنك اليسر

بنك اليسر
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

بنك اليسر
162 شارع أنفا الدار البيضاء، 
20050، الدار البيضاء املغرب

بنك اليسر شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 162 شارع 
zlahbabi@ - أنفا تقاطع زنقة موليير
alyousr.ma الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.341605
 بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي
تم   2022 مارس   15 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
أي  درهم«   (0.000.000« قدره 
إلى  درهم«   560.000.000« من 
 : طريق  عن  درهم«   630.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 832986.
889I

Sonrisa

واحة شهرة لنخيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

واحة شهرة لنخيل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتساعي قصر 

الجديد مدغرة الرشيدية - 52000 
الرشيدية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13459
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2022 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
املسؤولية  ذات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 780/2022.
890I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PicaLyv
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 2(5

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PicaLyv شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 شارع 
الحريه الطابق 3 شقة رقم 5 ، الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55363(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.PicaLyv

غرض الشركة بإيجاز : لغرض من 
الشركة هو:

* بشكل أسا�سي:
وتصليح  وبيع  وتأجير  شراء   -  

الدراجات.
وقطع  التسليم  حقائب  بيع   -  

الغيار ومستلزمات الدراجات.
 - استيراد وتصدير جسيع البضائع 

املتعلقة باألشياء املذكورة أعاله.
العسليات  جسيع  أعم  وبشكل   *
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
كلًيا أو جزئًيا بإحدى العسليات املشار 
نشاط  لتسهيل  وذلك   ، أعاله  إليها 
الشركة وتعزيزه وتطويره ، وكذلك أي 
بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مشاركة 
في  اإلطالق  على  األشكال.  من  شكل 
لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  جسيع 

أهداف مساثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتساعي : 10 شارع 
الحريه الطابق 3 شقة رقم 5 ، الدار 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 VELYVELO : 1.000 الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   VELYVELO الشركة 
باريس   (5014 شاتو  شارع   1((

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسساء  علوي  شاكر  السيدة 
عنوانه)ا( 29 شارع ديزايكس 5015) 

باريس فرنسا
عثسان  محسد  رزين  السيد 
جنوب  شاطئ   58 رقم  عنوانه)ا( 
الصخيرات   12050 الصخيرات 

املغرب
عنوانه)ا(  جسيل  الجارتي  السيد 
سور  نوجينت   94130 هوش  زنقة 
مارن  سور  نوجينت   94130 مارن 

فرنسا



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16718

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28141.

891I

CCA CONSULTING

SEYAMOSALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

SEYAMOSALI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 رقم 6 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.362911

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 
تقرر حل   2022 08 غشت  في  املؤرخ 
SEYAMOSALI شركة ذات مسؤولية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
الحرية  زنقة   10 اإلجتساعي  مقرها 
الدار   20120  -  6 رقم   3 الطابق 
اللوضعية  نتيجة  املغرب  البيضاء 
اإلمكانات  وكدا  للشركة  املالية 

التجارية املستقبلية .
و عين:

و  سفير  محجوبة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الفتح 3 تقسيم باملاريفا 
 204(0 الشق  عين   4 رقم   1 الشارع 
)ة(  كسصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
10 زنقة  2022 وفي  08 غشت  بتاريخ 
 20120  -  6 رقم   3 الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835655.

892I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

HDLINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

HDLINE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي 14, شارع 

موالي إسساعيل, إقامة موالي 
إسساعيل الطابق الثالث رقم الشقة 

9 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.HDLINE SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو في املغرب وفي الخارج 

، بشكل مباشر أو غير 
- النقل املحلي والدولي للبضائع

- وكيل شحن محلي ودولي. 
الدارجة.  املعذات  وبيع  شراء   -
لجسيع  واإلصالح  الصيانة  خدمة  و 

عربات السكك الحديدية. 
تصدير االستيراد 

بالنقل:  املتعلقة  الخدمات   -

الوساطة ، السسسرة في نشاط النقل 

، اإلرسالية ، التجسيع والعبور. 

واالستيراد  املغرب  في  التجارة   -

وتأجير  والتوزيع  والتسثيل  والتصدير 

وقطع  اآلالت  ومناولة  السيارات 

املتعلقة  واملعذات  واملنتجات  الغيار 

بصناعة السيارات.

- نقل جسيع األشياء املنقولة ونقل 

أو  فروع  إنشاء   - وشحنها.  البضائع 

وكاالت في الخارج والخارج.

العسليات  جسيع  عامة  بصفة 

التجارية, املالية, الصناعية و العقارية 

باملواضيع  التي تتعلق بصفة مباشرة 

املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 

له أو يسكنه املساهسة في النسو تحت 

أي نوع لحساب الشركة الخاصة. .

 ,14  : االجتساعي  املقر  عنوان 

إقامة موالي  إسساعيل,  شارع موالي 

إسساعيل الطابق الثالث رقم الشقة 

9 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : بومهدي  سلمى  السيدة 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بومهدي عنوانه)ا(  السيدة سلمى 

الشسس  قرية  حي   42 رقم  زنقة   15

العليا 46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

بومهدي عنوانه)ا(  السيدة سلمى 

زنقة رقم 42 حي قرية الشسس العليا 

46000 أسفي املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم )25642.

893I

ADVISORY PARTNERS

TABIDI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
TABIDI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 

البيضاء ) زنقة سبتة اقامة رامي 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5535(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 TABIDI : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 

البناءوالتخطيط  تطوير  أعسال   
والصيانة للسباني 

- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي 
بغرضها  مرتبطة  تكون  قد  عسليات 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  خالل  من 
شراء  أو  االكتتاب  أو   ، املساهسة  أو 
األوراق املالية أو حقوق الشركات ، أو 
االندماج ، أو خالف ذلك ، إنشاء أو 
االستحواذ أو اإليجار أو إدارة اإليجار 
أو  أخذ  ؛  مؤسسات  أو  أعسال  ألي 
جسيع  نقل  أو  استخدام  أو  حيازة 
املتعلقة  االختراع  وبراءات  العسليات 

بهذه األنشطة ؛
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املعامالت  جسيع   ، عامة  وبصفة 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
 ، املنقولة  غير  أو  املنقولة  أو  املدنية 
تكون مرتبطة بشكل مباشر  التي قد 
أو  الشركة  بغرض  مباشر  غير  أو 
أو  صلة  ذي  أو  مشابه  غرض  بأي 
وتطويره.  توسيعه  تسهل  أن  يحتسل 
في  وتساهم  أعاله  املذكورة  باألهداف 

تطويرها أو تسديدها..
الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MIB TECH : 1.000 الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   MIB TECH الشركة 
اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء  الدار 
 8 رقم  مكتب  التاني  الطابق  رامي 

20100 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد البوزيدي عنوانه)ا( 
تولوز   31200 مونتسورنس  شارع   (

فرنسا 31200 تولوز فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
894I

STE AUCOGEST SARL

LABTATE CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
LABTATE CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 

25 مكرر شارع املختار السو�سي - 
84000 طاطا املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44(
بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2022 05 غشت  في  املؤرخ 
عبو  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

حفيظة كسسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بتاريخ  بطاطا  االبتدائية 

2022 تحت رقم 183/2022.
895I

LEADER FINANCE

 GOLDEN TRAVAUX
REVETEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 GOLDEN TRAVAUX
REVETEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 612 
الطابق 1 الشقة 1 تجزئة املسار 
طريق اسفي مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12840(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 
 GOLDEN TRAVAUX  :

. REVETEMENT
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الترميم.
عنوان املقر االجتساعي : رقم 612 
املسار  تجزئة   1 الشقة   1 الطابق 
 40000  - مراكش  اسفي  طريق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسسال الشركة: 100 درهم، 

مقسم كالتالي:
 1.000  : يوسف  مكاوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  مكاوي  السيد 
دوار البغولة اوالد املول لوطا سيدي 
بوعثسان  سيدي   43303 بوعثسان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  مكاوي  السيد 
دوار البغولة اوالد املول لوطا سيدي 
بوعثسان  سيدي   43303 بوعثسان 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بسراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138800.

896I

ADVISORY PARTNERS

ZIDTEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
ZIDTEAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 
البيضاء ) زنقة سبتة اقامة رامي 

الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5535(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.ZIDTEAM
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبرامج الكسبيوتر
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

أجهزة الكسبيوتر ؛
وتشغيل  وإنتاج  وتصسيم  إنشاء 
وتطوير وشراء وبيع ال رمجيات وحزم 
ال رمجيات وقواعد البيانات واملواقع 

اإللكترونية واملواد التسويقية ؛
تسويق جسيع األعسال والخدمات 

واملواد املرتبطة بها ؛
أي  عن  واملندوب  الوكيل  نشاط 

نشاط تجاري
املباشر  غير  أو  املباشر  التوزيع 

وتنظيم وتسهيل التدريب املرتبط ؛
 - أعسال التطوير وتخطيط املباني
- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي 
بغرضها  مرتبطة  تكون  قد  عسليات 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
شراء  أو  االكتتاب  أو   ، املساهسة  أو 
الشركات  حقوق  أو  املالية  األوراق 
إنشاء   ، أو غير ذلك   ، أو االندماج   ،
تأجير أي  إدارة  أو  تأجير  أو  أو حيازة 
؛ أخذ أو حيازة  أعسال أو مؤسسات 
أو استخدام أو نقل جسيع العسليات 
بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة ؛
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املعامالت  جسيع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املدنية العقارية والغير العقارية ، التي 
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بغرض الشركة أو بأي غرض 
مشابه أو ذي صلة أو من املحتسل أن 

تسهل توسيعه وتطويره.
الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MIB TECH : 1.000 الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   MIB TECH الشركة 
اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء  الدار 
 8 رقم  مكتب  التاني  الطابق  رامي 

20100 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد البوزيدي عنوانه)ا( 
تولوز   31200 مونتسورنس  شارع   (

فرنسا 31200 تولوز فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
89(I

STE DIYAR LITIHAD

DIYAR LITIHAD

إعالن متعدد القرارات

STE DIYAR LITIHAD
شارع الخنساء، رقم 6)13، حي 

الوفاق، الطابق الثالث، رقم 5، ، 
12000، تسارة. املغرب

DIYAR LITIHAD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتساعي: شارع 
الخنساء، رقم 6)13، حي الوفاق، 

الطابق الثالث، رقم 5، تسارة - 

12000 تسارة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13(059

بسقت�سى الجسع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل  مايلي: 
 ،13(6 رقم  الخنساء،  شارع  التالي: 
 ،5 رقم  الثالث،  الطابق  الوفاق،  حي 

تسارة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تم قبول طلب استقالة السيد أعراب 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  بلله 
A4(9199 من منصب مسير الشركة 
الحامل  بلله  لحسن  السيد  وتعيين 
 A 234511 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كسسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
إدارة  منح  على  االتفاق  تم  مايلي: 
السيد  و  بلله  للسيد لحسن  الشركة 

مر�سي مصطفى.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  بتسارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1664.
898I

ADVISORY PARTNERS

BOUKHAM TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
 BOUKHAM TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الدار 
البيضاء ) زنقة سبتة اقامة رامي 

الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5535(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.BOUKHAM TECHNOLOGY
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبرامج الكسبيوتر
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

أجهزة الكسبيوتر ؛
وتشغيل  وإنتاج  وتصسيم  إنشاء 
وتطوير وشراء وبيع ال رمجيات وحزم 
ال رمجيات وقواعد البيانات واملواقع 

اإللكترونية واملواد التسويقية ؛
تسويق جسيع األعسال والخدمات 

واملواد املرتبطة بها ؛
أي  عن  واملندوب  الوكيل  نشاط 

نشاط تجاري
املباشر  غير  أو  املباشر  التوزيع 

وتنظيم وتسهيل التدريب املرتبط ؛
 - أعسال التطوير وتخطيط املباني
- مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أي 
بغرضها  مرتبطة  تكون  قد  عسليات 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
شراء  أو  االكتتاب  أو   ، املساهسة  أو 
الشركات  حقوق  أو  املالية  األوراق 
إنشاء   ، أو غير ذلك   ، أو االندماج   ،
تأجير أي  إدارة  أو  تأجير  أو  أو حيازة 
؛ أخذ أو حيازة  أعسال أو مؤسسات 
أو استخدام أو نقل جسيع العسليات 
بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة ؛
املعامالت  جسيع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املدنية العقارية والغير العقارية ، التي 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بغرض الشركة أو بأي غرض 
مشابه أو ذي صلة أو من املحتسل أن 

تسهل توسيعه وتطويره.
الدار   : االجتساعي  املقر  عنوان 
رامي  اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء 
الطابق التاني مكتب رقم 8 - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MIB TECH : 1.000 الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   MIB TECH الشركة 
اقامة  سبتة  زنقة   ( البيضاء  الدار 
 8 رقم  مكتب  التاني  الطابق  رامي 

20100 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسد البوزيدي عنوانه)ا( 
تولوز   31200 مونتسورنس  شارع   (

فرنسا 31200 تولوز فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

899I

ORIENTATION TRANS

أرينطاسيون طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIENTATION TRANS
 RC WAFAE IMM 1( N 150

 ROUTE DE RABAT ، 90000،
tanger maroc

أرينطاسيون طرانس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتساعي حي اظهر 
الحسام زنقة 45 رقم 90 - 90000 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129629

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

أرينطاسيون طرانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  والدولي  املحلي 

الغير.

عنوان املقر االجتساعي : حي اظهر 
 90000  -  90 رقم   45 زنقة  الحسام 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 : املودن  سعيد  محسد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املودن  سعيد  محسد  السيد 
رقم   1( عسارة  وفاء  اقامة  عنوانه)ا( 

طنجة   90000 الرباط  طريق   150

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

املودن  سعيد  محسد  السيد 
رقم   1( عسارة  وفاء  إقامة  عنوانه)ا( 

 90000 طنجة  الرباط  طريق   150

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8305.

900I

AMJ MANAGEMENT

SDL GROUP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
SDL GROUP SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي منظر 
جسيل للشارع 1) رقم 9 الطابق 

األول رقم 2 طنجة. - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 SDL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.GROUP SARL AU
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.
منظر   : االجتساعي  املقر  عنوان 
الطابق   9 رقم   (1 للشارع  جسيل 
90000 طنجة   - 2 طنجة.  األول رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد نديان سادل 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سادل  نديان  السيد 

سنغال 99341 بامبيلور سينغال.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سادل  نديان  السيد 

سنغال 99341 بامبيلور سينغال

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256830.

901I

AMJ MANAGEMENT

 QUALITE ET RESILIENCE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 QUALITE ET RESILIENCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتساعي ساحة 

ابراهيم الرودانى شارع سينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 شقة 82 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101465

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  حل شركة 

 QUALITE ET RESILIENCE SARL

مبلغ رأسسالها 10.000 درهم وعنوان 

ابراهيم  ساحة  اإلجتساعي  مقرها 

الرودانى شارع سينا اقامة بيتهوفن 2 

طنجة   90000  -  82 3 شقة  الطابق 

املغرب نتيجة ل : الصعوبات املالية .

ساحة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة  سينا  شارع  الرودانى  ابراهيم 

 -  82 شقة   3 الطابق   2 بيتهوفن 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عريوة ايوب و عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90000 طنجة 

كسصفي )ة( للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256816.

902I

FLASH ECONOMIE

MONTERIEL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

 بسقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

, تم تأسيس شركة   2022 16 غشت 

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية:

 MONTERIEL«  : التسسية 

 .PROMO« S.A.R.L

زنقة  القدس  حي  التجاري:  املقر 

سيدي  االر�سي  الطابق   45 الرقم   6

ال رنو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدد  الرأسسال: 

كسا  حصة   1000 إلى  مقسسة  درهم 

يلي:

- السيد عبد السالم عطيفي 500 

حصة.

 500 عيساوي  هشام  السيد   -

حصة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

السالم  عبد  السيد  التسيير: 

عطيفي. 

املحكسة  القانوني:  اإليداع 

تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
تجاري  سجل  الرقم835411 

رقم)55346.

903I
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FLASH ECONOMIE

ALEA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتساعي للشركة

ALEA FOOD
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجتساعي: كلم 9 طريق 
الجديدة ليساسفة متجر رقم 

12 الطابق 1 طريق ))10 - الدار 
البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
159489

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
قرر   2022 يونيو   13 في  املؤرخ 

الشركاء
الحالي  االجتساعي  املقر  تحويل 
الجديدة  طريق   9 كلم  من  للشركة 
الطابق   12 رقم  متجر  ليساسفة 
إلى  البيضاء  الدار   -  10(( طريق   1
 3 الطابق   41 رقم  القادرية  تجزئة 
1 - الدار  ليساسفة الطريق الوطنية 

البيضاء
النظام  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834483
904I

FOUZMEDIA

 CHEZ DAQCH
METALLIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 CHEZ DAQCH METALLIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي الرقم 
14شارع املنصور الدهبي عسارة 
فكيك املكتب رقم 3 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسسية 

 CHEZ : اإلقتضاء بسختصر تسسيتها

. DAQCH METALLIQUE

في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

PVC نجارة االلومنيوم امليطال و

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

الرقم   : االجتساعي  املقر  عنوان 

عسارة  الدهبي  املنصور  14شارع 

 14000  -  3 رقم  املكتب  فكيك 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسامة  الدقش  السيد 

الزنقة 9)1 الرقم 4216 حي الوحدة 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسامة  الدقش  السيد 

الزنقة 9)1 الرقم 4216 حي الوحدة 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم -.

905I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 )شركة ميطالريج 4 ش م م( 
STE METALRIG 4 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE )شركة ميطالريج 4 ش م م( 
METALRIG 4 SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي املحل 
الكائن بتجزئة أطلس الحاجب - 

51000 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
اإلقتضاء بسختصر تسسيتها : )شركة 
 STE METALRIG )ميطالريج 4 ش م م

. 4 SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - أعسال أو 

انشاءات مختلفة )مقامل(
- ميكانيكي )تصليح(

- تجارة.
املحل   : االجتساعي  املقر  عنوان 
 - الحاجب  أطلس  بتجزئة  الكائن 

51000 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محسد  الزاهري  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسد  الزاهري  السيد 

 29200 ماالكا  مولينا   13 غاندي  س 

ماالكا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محسد  الزاهري  السيد 

 29200 ماالكا  مولينا   13 غاندي  س 

ماالكا اسبانيا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم )308.

906I

الشركة املدنية املهنية للسحاماة »بكو�سي و حب�سي«

AXA ASSISTANCE MAROC
شركة املساهسة

رفع رأسسال الشركة

الشركة املدنية املهنية للسحاماة 

»بكو�سي و حب�سي«

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 

إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20330، الدار البيضاء املغرب

 AXA ASSISTANCE MAROC

شركة املساهسة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 128، 

شارع لحسن او ادار - 20490 الدار 

البيضاء املغرب - 20490 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93.081

العام  الجسع  بسقت�سى 
يوليوز   06 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسسال  رفع  تم   2022

درهم«   19.298.226« قدره  بسبلغ 

إلى  درهم«   51.((5.685« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   (1.0(3.911«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28386.
90(I

الشركة املدنية املهنية للسحاماة »بكو�سي و حب�سي«

AXA ASSISTANCE MAROC
شركة املساهسة

خفض رأسسال الشركة

الشركة املدنية املهنية للسحاماة 
»بكو�سي و حب�سي«

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20330، الدار البيضاء املغرب
 AXA ASSISTANCE MAROC

شركة املساهسة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 128، 

شارع لحسن او ادار - 20490 الدار 
البيضاء املغرب - 20490 الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأسسال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93081

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   06 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 
أي  درهم«   19.298.226« قدره 
إلى  درهم«   (1.0(3.911« من 
 : طريق  عن  درهم«   51.((5.685«

تخفيض عدد األسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28386.
908I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

EL CANGREJO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

EL CANGREJO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي 02 تجزئة 
عواطف 2 اقامة ليسبوا رقم 103 - 

90030 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.CANGREJO
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألسساك واملأكوالت البحرية . و كل ما 
من شانه املساهسة في تقدم الشركة.

عنوان املقر االجتساعي : 02 تجزئة 
 -  103 اقامة ليسبوا رقم   2 عواطف 

90030 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : منير  اغسير  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : اسساعيل  بوراس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
بقيسة   500  : منير  اغسير  السيد 

100 درهم.
 500  : اسساعيل  بوراس  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوراس  اسساعيل  السيد 
السادس  محسد  شارع  عنوانه)ا( 
 11 شقة   1 الطابق  الهناء  اقامة 

90030 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  منير  اغسير  السيد 
شارع ابي بطر الصديق اقامة كولون 
طنجة   90030  464646  6 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  منير  اغسير  السيد 
شارع ابي بطر الصديق اقامة كولون 
طنجة   90030  464646  6 الطابق 

املغرب
بوراس  اسساعيل  السيد 
السادس  محسد  شارع  عنوانه)ا( 
 11 شقة   1 الطابق  الهناء  اقامة 

90030 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256629.
909I

FIDULAR

DEJANEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDULAR
133 الطابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحسدي الدار البيضاء ، 
20350، الدار البيضاء املغرب
DEJANEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.398(81

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ازرايدي  )ة( هاشم  السيد  تفويت 
5)8 حصة اجتساعية من أصل 5)8 
رشيدة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

شكري بتاريخ 15 غشت 2022.
ازرايدي  )ة( ياسين  تفويت السيد 
5)8 حصة اجتساعية من أصل 5)8 
رشيدة  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

شكري بتاريخ 15 غشت 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835699.
910I

atelier conseil

DINOUC TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

DINOUC TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتساعي : 261 

شارع تسارة حي موالي عبد هللا عين 

الشق الدار البيضاء - 0)204 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4430((

الوحيد  الشريك  قرار  بسقت�سى 

حل  تقرر   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DINOUC TRAVAUX

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسسالها  مبلغ  الوحيد 

 261 درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي 

عين  هللا  عبد  موالي  حي  تسارة  شارع 

0)204 الدار  الشق الدار البيضاء - 

اللتوقف  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النهائي عن مزاولة نشاطها.

و عين:

و  كونيض  محسد  السيد)ة( 

س  م  التوحيد  تجزئة  عنوانه)ا( 

داربوعزة   03 شقة   193 عسارة   1(

املغرب  البيضاء  الدار   2(223

كسصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 

بتاريخ 18 ماي 2022 وفي 261 شارع 

الشق  عين  تسارة حي موالي عبد هللا 

الدار البيضاء - 0)204 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834324.

911I
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atelier conseil

FENANE SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14
 chock ، 20480، Casablanca

maroc
FENANE SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 13 تجزئة 
العليين2 عين الشق الدار البيضاء - 

20480 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15(341

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ماي   18 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FENANE SAKAN
رأسسالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
عين  العليين2  تجزئة   13 اإلجتساعي 
20480 الدار  الشق الدار البيضاء - 
لتوقفها  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النهائي عن مزاولة نشاطها.
و عين:

السيد)ة( التهامي فنان و عنوانه)ا( 
عين  الخير  أرض  تجزئة   2 زنقة   15
الدار   20480 البيضاء  الدار  الشق 
البيضاء املغرب كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
تجزئة   13 وفي   2022 ماي   18 بتاريخ 
العليين2 عين الشق الدار البيضاء - 

20480 الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834323.
912I

atelier conseil

MENZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14
 chock ، 20480، Casablanca

maroc
MENZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي : 214 

شارع ابن سينا حي الهناء حي 
الحسني الدار البيضاء - 20230 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.343851

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2022 ماي   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   MENZ
 10.000 رأسسالها  مبلغ  املحدودة 
 214 درهم وعنوان مقرها اإلجتساعي 
شارع ابن سينا حي الهناء حي الحسني 
الدار البيضاء - 20230 الدار البيضاء 
عن  النهائي  لتوقفها  نتيجة  املغرب 

مزاولة نشاطها.
و عين:

و  صسودي  طارق  السيد)ة( 
2 حي املسرة عين  50 زنقة  عنوانه)ا( 
20480 الدار البيضاء املغرب  الشق 

كسصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الختامية 
بتاريخ 18 ماي 2022 وفي 214 شارع 
ابن سينا حي الهناء حي الحسني الدار 
البيضاء  الدار   20230  - البيضاء 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834322.
913I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

LES SOLS MODERNES SARL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc
»LES SOLS MODERNES SARL «

املقـر االجتـسـاعي: رقم 3 عسارة 
بلفيدير شارع الحسن الثاني اكادير

السجل التجاري رقم : 33))3
العام  الجسع  عقد  بسقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 27/07/2021 قرر 
 LES SOLS« الشريك الوحيد لشركة

MODERNES SARL« ما يلي : 

 تحويل املقر االجتساعي للشركة 
الى : DB 92 حي الداخلة أكادير 

 تنقيح القانون األسا�سي للشركة. 
اإليداع  تـم  القـانــونــي:  اإليداع   
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكادير  التجارية  املحكـسـة 

10/06/2022 تحت رقم 110194
في  التعديل  تم  التجاري:  السجل 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 
تحت   10/06/2022 بتـاريخ  بأكادير 

رقم 1899
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
914I

RIVE DROITE CONSULTING

ATLANTIC PLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

ATLANTIC PLAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي شاطئ 
سيدي قاسم ، دوار اجبيالت مدشر 

بدريون، جساعة بوخالف 90100 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4928(

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تـولـو  ريـسـي  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتساعية  حصة   20.250
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   49 أصل 
 08 بتاريخ   FRIENDS PROPERTY

يوليوز 2022.
تفويت السيد )ة( ليكساندرا ليند 
220.) حصة اجتساعية من أصل 18 
 FRIENDS )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
PROPERTY بتاريخ 08 يوليوز 2022.
بيير  االن  )ة(  السيد  تفويت 
اجتساعية  حصة   13.530 ليونيتي 

من أصل 33 حصة لفائدة السيد )ة( 
 08 بتاريخ   FRIENDS PROPERTY

يوليوز 2022.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 8998.
915I

Taranegoce

Taranegoce
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Taranegoce
)) زنقة محسد سسيحة طابق 10 
رقم )5 الدار البيضاء ، 20400، 

الدار البيضاء املغرب
Taranegoce شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتساعي )) زنقة 
محسد سسيحة طابق 10 رقم )5 - 

20400 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسختصر  اإلقتضاء 

.Taranegoce
إستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  جسيع  في  اإلتجار  تصديرو  و 

السلع.
)) زنقة   : عنوان املقر االجتساعي 
 -  5( رقم   10 طابق  سسيحة  محسد 

20400 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسسال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 بقيسة   : السيد أنس خطيب 

50.000 درهم.
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السيدة كوتر عرفان : 500 بقيسة 

50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خطيب  أنس  السيد 

الرياض العالي زنقة 10 رقم 6 20400 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  عرفان  كوتر  السيدة 

29 زنقة محسد العيا�سي حي م ش ف 

25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خطيب  أنس  السيد 

الرياض العالي زنقة 10 رقم 6 20400 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  عرفان  كوتر  السيدة 

29 زنقة محسد العيا�سي حي م ش ف 

25000 خريبكة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28011.

916I

SAMIR FIDUCIAIRE

 ECOLE LABEL
PERFORMANCE PRIVEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 ،3EME ETAGE, VN, ، 50000

مكناس املغرب
 ECOLE LABEL PERFORMANCE

PRIVEES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتساعي رقم 3، 
زنقة السلطان موالي رشيد، م.ج - 

50000 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48245

بسقت�سى الجسع العام اإلستثنائي 
تست   2022 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( هشام كرسيت 
300 حصة اجتساعية من أصل 330 
يوسف  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بودراعية بتاريخ 22 يونيو 2022.

تفويت السيد )ة( هشام كرسيت 

 330 أصل  من  اجتساعية  حصة   30

بن  العالية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

عالل بتاريخ 22 يونيو 2022.

تفويت السيد )ة( مربوح بن سعيد 

140 حصة اجتساعية من أصل 165 

يوسف  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بودراعية بتاريخ 22 يونيو 2022.

بن  مربوح  )ة(  السيد  تفويت 

سعيد 25 حصة اجتساعية من أصل 

165 حصة لفائدة السيد )ة( العالية 

بن عالل بتاريخ 22 يونيو 2022.

ادري  فتيحة  )ة(  السيد  تفويت 

140 حصة اجتساعية من أصل 165 

يوسف  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بودراعية بتاريخ 22 يونيو 2022.

ادري  فتيحة  )ة(  السيد  تفويت 

 165 أصل  من  اجتساعية  حصة   25

بن  العالية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

عالل بتاريخ 22 يونيو 2022.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بتاريخ  بسكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3053.

91(I

التسيير الحر

تعديل عقد

املحرر بتاريخ 21 مارس 2018

بتاريخ  املحرر  العرفي  للعقد  تبعا 

عقد  تعديل  تم   2022 أبريل  فاتح 

التسيير الحر املحرر بتاريخ 21 مارس 

بالوي،  مصطفى  السيد  بين   2018

 154 رقم  الحلفاوي  بدرب  الساكن 

باب دكالة مراكش، املسجل بالسجل 

 36968 رقم  تحت  بسراكش  التجاري 

وشركة SLOOOW ش.م.م املستقرة 

برقم 142 السويقة باب دكالة عرصة 

بالسجل  املسجلة  مراكش  أوزال 

 (06(9 رقم  تحت  بسراكش  التجاري 

بإعادة إدراج الطابق األول والثاني في 

عقد تسيير حر.
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2022/65
حساب رقم : 5561

الطرف األول :
بطاقة  رقم  صديق  مجدولين 
 AD 168698  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
الطرف الثاني :

 STE KENI-SOINS شركة 
القانوني  مسيرها   MAJDOULINE
مجدولين صديق رقم بطاقة التعريف 

.AD 168698 : الوطنية
الطبي  ترويض   : التجاري  االصل 
العنوان : تجزئة الوفاق 1 رقم 1005 

تسارة.
رقم السجل التجاري : 99438.

بسصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 
 15 عشر  خسسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2022-80

حساب : 4960
RA163601018MA

بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بسقت�سى 
بسراكش  2021 واملسجل  أكتوبر   2(
شركة  باعت  أكتوبر   2( تاريخ  في 
لرقم  الحاملة   ،BENSIMMO SARL
 RC N° (9235 التجاري  السجل 
 ( كلم  ب  االجتساعي  مقرها  والكائن 
لفائدة شركة  آسفي،  طريق   1( رقم 
لرقم  الحاملة   ITKANE PRO SARL
 RC N°11029( التجاري  السجل 
 ( كلم  ب  االجتساعي  مقرها  والكائن 
االصل  جسيع  آسفي  طريق   1( رقم 
عبد  موالي  بشارع  الكائن  التجاري 
مراكش   4 رقم  املهدي  عسارة  هللا 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
املادية  عناصره  بجسيع   (9235 رقم 

واملعنوية بسبلغ 350.000 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 
بسراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكسة التجارية بسراكش
ملف عدد : 81/2022

حساب رقم : 4969
 PHARMACIE TALLAGHT

 MARRAKECH
SARL AU

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
 20 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بسقت�سى 
يوليو 2022 ومسجل بسراكش بتاريخ 
السيدة  قدمت   2022 يوليو   20
لبطاقة  الحاملة  دمناتي  حفصة 
 E63(246 رقم  الوطنية  التعريف 
الجنوبي  144النخيل  رقم  حي تالغت 

مراكش.
 PHARMACIE لشركة 
 TALLAGHT MARRAKECH SARL

.AU
مراكش  تالغت  فرم�سي  شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ملسؤول وحيد.
حي  في  اإلجتساعي  مقرها  الكائن 
الجنوبي  النخيل   144 رقم  تالغت 

مراكش في طور التأسيس.
في  الكائن  التجاري  األصل  جسيع 
حي تالغت رقم 144 النخيل الجنوبي 
واملسجل  كصيدلية  واملعد  مراكش 
بجسيع   99060 التجاري  بالسجل 
كحصة  واملعنوية  املادية  عناصره 
 1200000.00 مبلغ  قوم  الشركة  في 

درهسا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 

إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكسة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بسراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول ويتنهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط 

19 مكرر

املحكسة التجارية بسراكش

ملف رقم : 2022/82

حساب رقم : 9)49

بيع أصل تجاري
بسقت�سى عقد موثق تلقاه األستاذ 
بتاريخ  بسراكش  موثق  بوملان  ر�سى 

بتاريخ  املسجل   ،2022 يوليو   13

املداخيل  سجل   ،2022 يوليو   18

أمر   ،2022-005515(-110(1

توصيل   ،45(53 باستخالص 

السيدة  باعت   20221521911049

لجواز  الحاملة  لومباردو  سيلين 

بصفتها   20EH5289( عدد  السفر 

شركة  اترنيل  الروز  شركة  في  مسيرة 

واملسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

تحت  بسراكش  التجاري  بالسجل 

عدد 5)614 لفائدة السيد لودوفيك 

لجواز  الحامل  دورلي  ماري غوستاف 

بصفته   ،14CY529(4 عدد  السفر 

شركة  رومانجسنت  شركة  مسثل 

واملسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

عدد  بسراكش  التجاري  بالسجل 
التجاري  األصل  جسيع   1264((

اصبان  درب   9 رقم  بسراكش  الكائن 
بالسجل  واملقيد  العروس  رياض 

 614(5 عدد  تحت  ملراكش  التجاري 

عدد  وتحت  التحليلي  السجل  من 

بجسيع  الترتيبي  السجل  من   1436

عناصره املادية واملعنوية وذلك بثسن 

قدره 630.382.00 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكسة  التجاري  السجل 
بسراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  ويتنهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط 

20 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف عدد : 2022/29
حساب عدد : 2960

إشهار مستخرج عقد صدقة لحقوق 
مشاعة في أصل تجاري

محررمن  عرفي  عقد  بسقت�سى 
أحسد  وذ.  قنطري  إيسان  ذ.ة  طرف 
بدائرة  املنتصبان  العدالن  عزيزي 
بوجدة،  اإلبتدائية  املحكسة  نفوذ 
بتاريخ )1يونيو 2022 مسجل بوجدة 
بتاريخ )1يونيو 2022 تصدق السيد: 
بإقامة  الساكن  عاروني  رابح 
حي   2 الشقة   3( عسارة  البستان 

الفتح ح.ي.م. الرباط.
عاروني  هللا  عبد   : السيد  على 
الحلوة  زنقة  األندلس  بحي  الساكن 

رقم 56 وجدة.
املقدرة  املشاعة  حقوقه  بجسيع 
التجاري  األصل  في  بالنصف 
سراج  نشاط  ملزاولة  املخصص 
عباد  بن  املعتسد  زنقة   2 ب  الكائن 
التجاري تحت  بالسجل  وجدة املقيد 
تقييد  تم  وقد  تحليلي   90196 رقم 
التسجيل  لغرض  التجاري  األصل 

بسبلغ قدره 35.000.00 درهم.
املحكسة  أمام  التعرضات  تقبل 
أقصاه  أجل  داخل  بوجدة  التجارية 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خسسة 
84 من مدونة  للسادة  تطبيقا  الثانية 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

21 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 36)130

حساب : 21898
بيع أصل تجاري

الصويرجي  لطيفة  السيدة  فوتت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.K802105

لفائدة السيد عبد الغاني السبحي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE664430

املعد  التجاري  األصل  مجسوع 

العسالة  صيدلية  املسساة  لصيدلية 

املتواجدة بالدار البيضاء شارع النيل 
بلوك 33 رقم 23 سيدي عثسان.

عدد  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.195864

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكسة  الضبط  بسكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشرة  خسسة  أجل  داخل  البيضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   )15(

والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 34 مكرر

املحكسة التجارية بالدار البيضاء

ملف عدد : 38)130

حساب : 21923

عقد تقدمة
ق�سي  لحلو  ابتسام  السيدة 

.C294265 الحاملة للبطاقة الوطنية

الطبيعي  بصفتها مسثلة للشخص 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

 293256 عدد  تحت  البيضاء 
وبصفتها مسيرة وحيد لشركة في طور 

التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE HASSANA SARL

.AU

 119-118 ب   : االجتساعي  مقرها 

الحي  الخزامة  تجزئة   13/12 إقامة 

الحسني الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهسة  تم 
أعاله بجسيع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  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 تحت رقم 293256.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكسة  الضبط  بسكتب 
خسسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 
عشرة يوما )15( املوالي للنشرة األولى 

والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط

 35 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
رقم : 2022/1140

ملف رقم : 2022/30
ملف تفويت نصف

أصل تجاري عن طريق الهبة
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكسة  الضبط 
مؤرخ  عدلي  هبة  عقد  بسقت�سى  أنه 
عن  التنازل  تم   ،2022/07/04 في 
نصف  في  املوروثة  الحصص  جسيع 
بطنجة  الكائن  التجاري  االصل 
واملسجل  أبريل   9 ساحة   30/31
بالسجل التجاري تحت رقم 222)10 
الحسن  املرحوم  ورثة  طرف  من 
: السادة  وهم  الحسيني  سعيد   بن 
 ،K151254 الحسيني  فاطسة 
وزينب   ،K82(60 الحسيني  ومحسد 
وأحسد   ،K151251 الحسيني 
وعائشة   ،K1619(5 الحسيني 
BJ163886، لفائدة السيد  الحسيني 
الوطينة  بطاقته  الحسيني  ابراهيم 

قيسة  وحددت   ،BJ119989 رقم 

في  الهبة  موضوع  املوروثة  الحصص 

مبلغ اجسالي قدره 428.000 درهم.

وعليه فان جسيع التعرضات تقدم 

داخل  املحكسة  بهذه  الضبط  بكتابة 

اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

من  ومايليه   84 للفصل  طبقا  الثاني 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

البوعزيزي صفاء 

42 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف عدد : 2022/28

حساب خصو�سي : 3494
تفويت أصل تجاري

النشرة األولى

املحرر  التوثيقي  العقد  بسقت�سى 

موريد  مصطفى  األستاذ  بسكتب 

يوم واملؤرخ  أكادير  بهيئة   محامي 

13 نوفس ر 2019.

باع السيد العربي فكري بن احسد 

محسد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

بن  فكري  حسن  للسيد   J181568

للبطاقة  الحامل  احسد  بن  إبراهيم 

األصل   ،JE9285( رقم  الوطنية 

تجزئة   159 برقم  الكائن  التجاري 

لعسالة  التابعة  انزا  بسنطقة  الوحدة 

بالسجل  واملسجل  إداوتنان  أكادير 

التجاري عدد 53914 وهو عبارة عن 

وذلك  بالتقسيط  مواد  لبيع  محل 

بثسن اجسالي قدره 100.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط، 

الضبط  بسكتب  تسجل  التعرضات 

باملحكسة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية   )15( يوما  عشرة  الخسسة 

من   84 للسادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس 
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/25
حساب رقم : 10)2 

تلقاه  توثيقي  عقد  بسقت�سى 
موثق  املداني،  يوسف  األستاذ 
نسكناس بتاريخ )2 يوليو 2022 باعت 
السيدة نعيسة اجيت الحاملة لبطاقة 
 D195009 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن بسكناس عسارة 18 زنقة تازة 
شقة 5 م ج ، لكل من السيد ادريس 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العطاري 
والسيد   D64(844 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  العطاري  محسد 
 D851(16 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكنان بسكناس 10 شارع يعقوب 
م   08 شقة  األسرة  إقامة  املنصور 
املشتسل  التجاري  ج، مجسوع األصل 
 ECKE التجاري  اسسه  مقهى،  على 
CAFE الكائن بسكناس رقم 06 إقامة 
األول  الحسن  ساحة  االسساعيلية 
بالسجل  مسجلة  الجديدة،  املدينة 
بثسن   9(226 رقم  بسكناس  التجاري 
قدره مائتان ألف درهم 200.000.00 

درهم موزعة كاآلتي :
 120.000.00 املعنوية  العناصر 

درهم.
العناصر املادية 80.00000 درهم.
لذلك فإن جسيع التعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
التجارية بسكناس داخل أجل خسسة 
النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري عدد : 4204

ملف بيع عدد : 2022/4
اعالن عن بيع أصل تجاري

املصحح  العرفي  العقد  بسقت�سى 
واملسجل   2022 يوليو   8 في  اإلمضاء 
السيد  باع   2022 يوليو   18 بتاريخ 
عبد الفتاح العسري الحامل لبطاقة 
 EB21823 رقم  الوطنية  التعريف 
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: علي ابودرار الحامل لبطاقة  للسيد 

 EB26552  : رقم  الوطنية  التعريف 

املستغل  التجاري  األصل  كامل 

كسيارة لألجرة الصنف األول واملقيد 

بايسنتانوت  االبتدائية  باملحكسة 

رقم  تحت   ،2011 يوليو   6 بتاريخ 

4204 من السجل االيضاحي.

ثسن قدره 50.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكسة االبتدائية 

من  يبتدئ  أجل  داخل  بايسنتانوت 

في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
املحكسة االبتدائية بالخسيسات

ملف رقم : 2022/12

حساب رقم : 252)1

اعالن
عن بيع أصل تجاري

 24 بتاريخ  توثيقي  عقد  بسقت�سى 

السالم  عبد  السيد  باع   ،2021 ماي 
رقم  ل.ب.ت.و.  الحامل  ملغاري 
)X13(99 ، للسيدة لطيفة الغوازي 

 ،  X149(92 ل.ب.ت.و.  الحاملة 
االصل التجاري الكائن رقم 25 مكرر 

الخسيسات  الخامس  محسد  شارع 

عبارة عن صناك للساكوالت الخفيفة 

بثسن   39822 رقم  تحت  واملسجل 

عناصره  بجسيع  درهم،   160.000

 1100 مبلغ  في  الكراء  ثسن  وحدد 

درهم للشهر.

لذلك فان جسيع التعرضات يجب 

باملحكسة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

أجل  داخل  بالخسيسات  االبتدائية 

النشرة  صدرو  تاريخ  من  يوما   15

الثانية.

النشرة الثانية

53 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
املحكسة االبتدائية بالخسيسات

مكتب السجل التجاري
س/ت : 41340
حساب رقم : 30249

اعالن بيع أصل تجاري
من  و84   83 للسادتين  تطبيقا 
مدونة التجارة، وبسقت�سى عقد شراء 

املؤرخ في 2022/04/22 باسفي.
باعو ورثة محسد زنتور بن الحسن 
مجسوع  زنتور،  هللا  عبد  للسيد 
عناصره  بجسيع  التجاري  االصل 
 16 باسفي  الكائن  واملعنوية  املادية 
االمير  نجاح  حي  هشام  موالي  زنقة 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
املنصوص  الشروط  41340، حسب 
عليها بعقد البيع، بثسن قدره 40.000 

درهم.
يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 
أجل  داخل  البيع  ثسن  أداء  على 
أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضسونة  رسالة  بواسطة  االعالن 
مع االشعار بالتوصل، أو بإيداع هذا 
التعرض مقابل وصل بكتابة الضبط 
يبين  أن  ويجب  املحكسة،  بهذه 
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكسة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

ملف : 2022/05
حساب رقم :12515

اشهار بيع أصل تجاري
تلقاه  توثيقــــــــــــــــــــــــــــــــي  عقد  بسقت�سى 
ذ/ عسر جسوس املوثق بفاس بتاريخ 
)2 يوليو 2022، مسجل بفاس في )2 

يوليو 2022.
 LA شركة  مسثل  باع  بسوجبه 
 ،CASCADE BLEU SARL AU
محسد  السيد  وحيد  شريك  بصفته 
 ،C506(36 بطاقته  زبادي  منالي 
الساكن رقم 5 زنقة البديع شقة رقم 

5 طريق ايسوزار فاس.

بطاقته  اقشور  سعيد  للسيد 
زنقة   5 رقم  الساكن   ،UA109039

البديع شقة رقم 5 طريق كلسيسة.
هو  الذي  التجاري  االصل  كافة 
بايسوزار  الكائنة  مقهى  عن  عبارة 
كندر متجر رقم 1 حي لال عربية صفرو 
بصفرو  التجاري  بالسجل  واملقيدة 
بثسن   2945 التحليلي  الرقم  تحت 
إجسالي قدره 300.000 درهم، حسب 
الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة  التعرضات  تقبل  بحيث 
باملحكسة االبتدائية بصفرو  الضبط 
ابتداء  يوما   15 اليتعدى  أجل  داخل 
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون التجاري ومايليه.
النشرة الثانية

55 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجاري

ملف االشهار عدد :  2022/19

السجل التجاري 8)53

حساب رقم : 2998

عقد بيع أصل تجاري
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
باملحكسة االبتدائية بالصويرة املوقع 

اسفله يصرح :
التوثيقي  العقد  بسقت�سى  بأنه   
ارمايش  ذ/صديق  طرف  من  املحرر 
موثق بالصويرة، واملؤرخ في 28 يونيو 
التسجيل  رسوم  عنه  واملؤدى   2022
عدد  تحت   ،2022 يونيو   30 بتاريخ 
RE:2022-و  OR:6322/2022

.0006689-11064
حضري،  كوثر  السيدة  باعت 
بتاريخ  مزدادة  الجنسية،  مغربية 
لبطاقة  الحاملة   ،19(2 نوفس ر   8
 ،N83(35 رقم  الوطنية  التعريف 
اوسعدان  زنقة   4 برقم  الساكنة 
بجسيع  التجاري  األصل  الصويرة، 
الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 
الصويرة،  تسنار  تجزئة   10 بالرقم 
»خدمة  نشاط  ملسارسة  املستغل 
ESPACE- شعار  تحت  االنترنيت«، 
DUNES واملسجل بالسجل التجاري 
تحت  بالصويرة  االبتدائية  باملحكسة 
قدره  بثسن   ،53(8 التحليلي  الرقم 
لفائدة  وذلك  درهم،   3(0.000
مقرها   MANAR COLOR شركة 
 645-1 بالرقم  الكائن  االجتساعي 
واملسجلة  الصويرة،  أزلف  تجزئة 

بالسجل التجاري بهذه املحكسة تحت 
شخص  في   ،1051 التحليلي  الرقم 
مسثلها القانوني بونعيم رماتي، مغربي 
يناير  فاتح  بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،19(5
الساكن   ،E505062 رقم  الوطنية 

برقم 159 فيال العرعار الصويرة.
املذكور  البائع  دائني  فعلى  وعليه 
مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحكسة داخل 
أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التجاري

 9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تنازلي عن أصل تجاري 

عدد : 2022/13
 حساب خصو�سي عدد : 28030

تنازل عن  إشهار  : طلب  املوضوع 
األصل التجاري

حرر  عرفي  عقد  بسقت�سى 
 2022 يوليو   25 بتاريخ  بالقنيطرة 
مغربي  الساخي  محسد  السيد  تنازل 
األصل  عن   G112986 ب.ت.و. 
التجاري الكائن ب : زاوية شارع االمام 
هللا  فضل  إقامة  خلدون  وابن  علي 
التجاري  بالسجل  واملقيد  القنيطرة 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكسة  لدى 
تقديره  تم  والذي   309(4 رقم  تحت 

ب 600.000 درهم لفائدة كل من :
مغربي  حربال  حسيد  السيد 

.GN(459( ب.ت.و
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
املحكسة  لدى  بتعرضهم  يتقدموا  أن 
أجل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   15  
مدونة  من   84 للفصل  طبقا  الثانية 

التجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدرجة الثانية

82 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
تطبيقا  بتطوان  االبتدائية  باملحكسة 
مدونة  من   83 الفصل  ملقتضيات 
التجارة القانون رقم 19.95 يعلن  أنه 
بسقت�سى عقد عدلي محرر من طرف 
عساد  ومحسد  الصادق  عسار  العدلين 
محكسة  بدائرة  العدالن  اغربي  الدين 
يوليو   21 بتاريخ  بتطوان  االستئناف 
القضاوي  الطاهر  ورثة  باع   ،2022
نور  وورثة  الطاهري  بتولة  وورثة 
في  القضاوي، جسيع حظوظهم  الدين 
بشارع  الكائن  للدكان  التجاري  األصل 
الطرافين رقم 43 تطوان، واملخصص 
لبيع املجوهرات والحلي، وذلك لفائدة 
الحامل  رشيد  القضاوي  السيد 
.L319953 الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بسصلحة  التعرضات  وستقبل 

االبتدائية  باملحكسة  التجاري  السجل 

يوما   15 غاية  إلى  وذلك   بتطوان 

من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

84 مكرر

املحكسة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

إعالن بتحويل الشكل القانوني 
لألصل التجاري

83 الفصل  ملقتضيات   تطبيقا 

 و 104 من مدونة التجارة رقم 19-95 

يعلن أنه بسقت�سى قرار السيد بلفقير 

عبد الحليم الحامل للبطاقة الوطنية 

نوفس ر   19 بتاريخ   B96(24 رقم 

القانوني الشكل  تحويل  تم   ،2021

 ألصله التجاري واملخصص لصيدلية  

واملسجل  املحنش،  واملسساة صيدلية 

بالسجل التجاري باملحكسة االبتدائية 

 ،5810 التحليلي  الرقم  تحت  بتطوان 

 2 رقم  الحاجب  بشارع  والكائن 

شركة  إلى  تطوان،  الثاني  املحنش 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

 PHARMACIE إسم  تحت  وحيد 

والذي   EL MHANECH SARL AU

درهم.  2800000.00 ب  قيسته  قدر 

بسصلحة  التعرضات  وستقبل 

االبتدائية  باملحكسة  التجاري  السجل 

يوما   15 غاية  إلى  وذلك   بتطوان 

من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
تفويت أصل تجاري

ملف : 2022/05

تنازلت  عرفي   عقد  بسقت�سى 

لفائدة  الفرض  عفاف   السيدة 

التهامي  والسيد  حسن  لشهب  السيد 

محبوب عن نصيبها في مؤسسة تعليم 

رقم  النهضة  بتجزئة  الكائنة  السياقة 

املسجل  جرير  ابن  العضم  نزالت   0(

..5150 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

ان  أعاله  املذكورين  دائني  على 

القسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا 

بابن  االبتدائية  باملحكسة  التجاري 

تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل  جرير 

اليوم  في  وينتهي  الثاني  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15( من نشر اإلعالن.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

95 مكرر
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وزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 838

املرجع : املرسوم عدد 2.20.241 

بتاريخ  23 مارس 2020

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

أرا�سي الجسوع لقبيلة ازقور الذي تم 

تحديده في اسم الجساعات  الساللية 

ايت ازقور قد تم وضعه بسقر قيادة 

باملحافظة  وكذا  تنغير  إقليم  النيف 

على األمالك العقارية ومصلحة املسح 

العقاري الرشيدية، حيث يسكن لكل 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر  2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  النيف،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

1 

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 859

املرجع : املرسوم عدد 546.20.2 

بتاريخ 3 سبتس ر 2020

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

أرا�سي الجسوع لقبيلة قصر ايت زكان 

الجساعات   في اسم  تم تحديده  الذي 

ثم  قد  زكان  ايت  قصر  الساللية 

إقليم  النيف  قيادة  بسقر  وضعه 

األمالك  على  باملحافظة  وكذا  تنغير 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

من  لكل  يسكن  حيث  الرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر 2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  النيف،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

2

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 868

املرجع : املرسوم عدد 2.20.544  

بتاريخ  3 سبتس ر 2020

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

أرا�سي الجسوع لقبيلة ايت بن سعيد 

الجساعات   في اسم  ثم تحديده  الذي 

قد  سعيد   بن  ايت  قصر  الساللية 

إقليم  النيف  قيادة  بسقر  وضعه  ثم 

األمالك  على  باملحافظة  وكذا  تنغير 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

من  لكل  يسكن  حيث  الرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر 2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  النيف،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

3

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1012

املرجع : املرسوم عدد 680.21.2  

بتاريخ  31 أغسطس 2021

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

 1 اشبارو  لقبيلة  الجسوع  أرا�سي 

الجساعات   في اسم  ثم تحديده  الذي 

الساللية قصر اشبارو  قد ثم وضعه 

بسقر قيادة النيف إقليم تنغير وكذا 

العقارية  األمالك  على  باملحافظة 

الرشيدية،  العقاري  املسح  ومصلحة 

األمر  يعنيه  من  لكل  يسكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر 2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  النيف،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

4

 III. - إعالنات إدارية
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وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم )106

املرجع : املرسوم عدد 2.22.184  

بتاريخ  18 مارس 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

تسضروين  لقبيلة  الجسوع  أرا�سي 

الجساعات   في اسم  ثم تحديده  الذي 

وضعه  ثم  قد  تسضروين   الساللية 

تنغير وكذا  إقليم  بسقر قيادة تودغى 

العقارية  األمالك  على  باملحافظة 

ورزازات،  العقاري  املسح  ومصلحة 

األمر  يعنيه  من  لكل  يسكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر 2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  تودغى،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  ورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

5

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1)10

املرجع : املرسوم عدد 2.22.183  

بتاريخ  18 مارس 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

موالي  ايت  لقبيلة  الجسوع  أرا�سي 

اسم  في  تحديده  ثم  الذي  احسد 

الجساعات  الساللية دوار ايت موالي 

قيادة  بسقر  وضعه  ثم  قد  احسد  

باملحافظة  وكذا  تنغير  إقليم  تودغى 

ومصلحة  العقارية  األمالك  على 

املسح العقاري ورزازات، حيث يسكن 

لكل من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من ) سبتس ر 2022 تاريخ نشر 

هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 6 غاية  إلى  وذلك  تودغى،  قيادة 

ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  ورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

6

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1100

املرجع : املرسوم عدد 2.22.263  

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  ثم  الذي   2 لهبيلة 

قد  الزوى   الساللية  الجساعات  

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  ثم 

تاوريرت وكذا باملحافظة على األمالك 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

تاوريرت، حيث يسكن لكل من يعنيه 

األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبتس ر   ( من  ابتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

على  التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التحديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

قيادة  املحلية  السلطة  أمام  حصرية 

ديسس ر   6 غاية  إلى  وذلك  الزوى، 

.2022

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  ورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

10

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1101

املرجع : املرسوم عدد 2.22.264 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

تحديده  ثم  الذي   2 لحسر  املكسم 

الزوى   الساللية  الجساعات   اسم  في 

الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  ثم  قد 

باملحافظة على  تاوريرت، وكذا  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبتس ر   ( من  ابتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

على  التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التحديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

قيادة  املحلية  السلطة  أمام  حصرية 

ديسس ر   6 غاية  إلى  وذلك  الزوى، 

.2022

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  تاوريرت 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

11
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وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1102

املرجع : املرسوم عدد 2.22.265 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  ثم  الذي   2 مزوج 

قد  الزوى   الساللية  الجساعات  

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  ثم 

على  باملحافظة  وكذا  تاوريرت، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبتس ر   ( من  ابتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

على  التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التحديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

قيادة  املحلية  السلطة  أمام  حصرية 

ديسس ر   6 غاية  إلى  وذلك  الزوى، 

.2022

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  تاوريرت 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

12

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية 

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات 

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1103

املرجع : املرسوم عدد 2.22.266 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  ثم  الذي   2 مزوج 

قد  الزوى   الساللية  الجساعات  

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  ثم 

على  باملحافظة  وكذا  تاوريرت، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي الجساعات  الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبتس ر   ( من  ابتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

على  التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التحديد اإلداري يجب تقديسه بصفة 

قيادة  املحلية  السلطة  أمام  حصرية 

ديسس ر   6 غاية  إلى  وذلك  الزوى، 

.2022

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستناد  

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة  على األمالك  العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  تاوريرت 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

13

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1104

املرجع : املرسوم عدد : )2.22.26 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  تم  الذي   »4 »مزوج 

قد  الزوى،  الساللية  الجساعات 

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم 

على  باملحافظة  وكذا  تاوريرت، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بفاس 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

14

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1094

املرجع : املرسوم عدد : )2.22.25 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

تحديده  تم  الذي  لحسر«  »املكسم 

الزوى،  الساللية  الجساعات  اسم  في 

الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة على  تاوريرت، وكذا  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بتاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

15



16733 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1095

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.258 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  تم  الذي  »القرن« 

قد  الزوى،  الساللية  الجساعات 

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم 

على  باملحافظة  وكذا  تاوريرت، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بتاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

16

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1096

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.259 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

تحديده  تم  الذي   »1 عطية  »فيضة 

الزوى،  الساللية  الجساعات  اسم  في 

الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة على  تاوريرت، وكذا  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بتاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

17

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

إلداري رقم )109

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.260 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

تحديده  تم  الذي   »2 عطية  »فيضة 

الزوى،  الساللية  الجساعات  اسم  في 

الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة على  تاوريرت، وكذا  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  تاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

18

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1098

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.261 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

اسم  في  تحديده  تم  الذي  »مزوج« 

قد  الزوى،  الساللية  الجساعات 

إقليم  الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم 

على  باملحافظة  وكذا  تاوريرت، 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بتاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

19



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022)الجريدة الرسمية   16734

وزارة الداخلية

الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيسية

مصلحة املحافظة وتصفية مستلكات الجساعات

الساللية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1099

املرجع : املرسوم عدد : 2.22.262 

بتاريخ  20 أبريل 2022

املدعو  العقار  تحديد  إن محضر 

في  تحديده  تم  الذي  »تاكرومت« 

الزوى،  الساللية  الجساعات  اسم 

الزوى  قيادة  بسقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة على  تاوريرت، وكذا  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل  يسكن  حيث  تاوريرت،  العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 املادة  ملقتضيات  واستنادا 

القانون رقم )63.1 املتعلق بالتحديد 

الساللية  الجساعات  ألرا�سي  اإلداري 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   ،2022 سبتس ر   ( من  إبتداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسسية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

تقديسه  يجب  اإلداري  التحديد  على 

السلطة  أمام  حصرية  بصفة 

إلى غاية الزوى وذلك  لقيادة   املحلية 

6 ديسس ر 2022.

 10 املادة  إلى مقتضيات  واستنادا 

إليه  املشار   63.1( رقم  القانون  من 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  تاوريرت 

 (3( ثالثة أشهر  تعرضه وذلك داخل 

التعرضات  تقديم  أجل  انصرام  بعد 

أي قبل 6 مارس 2023.

20

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1280 بتاريخ 9 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  دهس  املسمى 

والد  بقبيلة  الكائنة   R/47889 عدد 

الترابية  بالجساعة  املتواجدة   يحيى 

اإلدارية  امللحقة  سليسان،  سيدي 

إقليم  سليسان،  سيدي  باشوية   4

سيدي سليسان، ابتداء من تاريخ 29 

سبتس ر   ( غاية  إلى   2022 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

البناء  مواد  غسل   أجل  من  منه 

الوردي  العزيز  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

. JG181666

 21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1269 بتاريخ 9 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  العسال  دخلة  املسمى 

املتواجد   R/12318 عدد  العقاري 

املناصرة،قيادة  الترابية   بالجساعة 

إقليم  بنسنصور،  ،دائرة  املناصرة 

 29 تاريخ  من  القنيطرةابتداء 

سبتس ر   8 غاية  إلى   2022 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

هكتارا   0,5 مساحة  سقي  أجل  من 

ومن  زهورات  محسد  السيد  لفائدة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه 

.G214455 الوطنية

 22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 9 بتاريخ  ح.ج2022/1270 

على  سيجري  الذي  أغسطس2022 

ذي  العسال  دخلة  املسمى  العقار 

  R/12318 عدد  العقاري  الرسم 

املتواجد بالجساعة الترابية املناصرة، 

بنسنصور،  املناصرة،دائرة  قيادة 

إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 29 

سبتس ر   ( غاية  إلى   2022 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

هكتارا   0,50 مساحة  أجل سقي  من 

لفائدة السيد محسد فنوك ومن معه 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

. G214963

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1272 بتاريخ 9 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  كال  املسمى 

بالجساعة  املتواجد   R/15071 عدد 

الشوافع،  الشوافع،قيادة  الترابية 

القنيطرة،  إقليم  لالميسونة،  دائرة 

 2022 أغسطس  تاريخ29  من  ابتداء 

2022 بحث علني  إلى غاية ) سبتس ر 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من أجل سقي 

29,21 هكتار لفائدة السيد  مساحة 

سالم بيدان الحامل لبطاقة التعريف 

.GB1((9( الوطنية

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أغسطس   9 بتاريخ    2022/1271

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  العسال  دخلة  املسمى 

املتواجد   R/12318 عدد  العقاري 

املناصرة،قيادة  الترابية  بالجساعة 

إقليم  بنسنصور،  دائرة  املناصرة، 

 29 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 

سبتس ر   ( غاية  إلى   2022 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

هكتارا   0,40 مساحة  أجل سقي  من 

زهورات  بنعاشر  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

. G31331

25 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ   ح.ج2022/1241 

على  سيجري  الذي   2022 أغسطس 

عقد  ذي  بوينثان  املسمى  العقار 

صحيفة   525 بعدد  ضسن  شراء 

الترابية  بالجساعة  املتواجد   182

إقليم  أكلسوس،  الحسام،دائرة 

سبتس ر   2 تاريخ  من  ابتداء  خنيفرة، 

 2022 سبتس ر   12 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

سقي اإلستعسال املنزلي وإرواءاملاشية  

لفائدة السيد احسوزو الحاج الحامل 

.V60083 لبطاقة التعريف الوطنية

26
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 ح.ج2022/1247 بتاريخ 15 أغسطس

العقار  على  سيجري  الذي   2022

املسمى موالي علي 1/41/أ ذي الرسم 

املتواجد   16/73196 عدد  العقاري 

ميسون،دائرة  آيت  الترابية  بالجساعة 

الخسيسات،  إقليم  الخسيسات، 

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا    4 مساحة 

لبطاقة  الحامل  حسيد  عثساني 

.D540940 التعريف الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1248بتاريخ15 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  تغزوت  فدان  املسمى 

املتواجد   16/27088 عدد  العقاري 

بالجساعة الترابية سيدي عالل،دائرة 

الخسيسات،  إقليم  الخسيسات، 

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء   وجلب  بئر 

لفائدة  هكتارا    0,6964 مساحة 

السيدة غايت نسرين الحاملة لبطاقة 

.X22514( التعريف الوطنية

28 P

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1243بتاريخ15 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

عقد  ذي  السسارة  فدان  املسمى 

 250 ص   248 بعدد  ض  شراء 

سيدي  الترابية  بالجساعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  الرزاق،دائرة  عبد 

 2 تاريخ  من  ابتداء  الخسيسات، 

سبتس ر   12 غاية  إلى   2022 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء   وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0,38 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتارا  لفائدة السيدة الضو حفيظة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A1854(2

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1244بتاريخ15 أغسطس 

العقارات  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  خترنات  املسساة 

 1 وخيترنات   16/36603 عدد 

ض  شراء  عقدي  ذي   2 وخيترنات 

بالجساعة  املتواجد  و51   281 بعدد 

الرزاق،دائرة  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املنزلي  املاء  منه من أجل اإلستعسال 

السيدة  لفائدة  هكتارا    2 وسقي 

لبطاقة  الحاملة  فاطنة  اميحي 

.XA6932 التعريف الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1245بتاريخ15 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

ذي شراء ض  عثسان  املسمى سيدي 

الترابية  بالجساعة  85 املتواجد  بعدد 

تيفلت،  الرزاق،دائرة  عبد  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخسيسات،  إقليم 

2 سبتس ر 2022 إلى غاية 12 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

هكتارا    1,02 مساحة  أجل سقي  من 

لفائدة السيد هشام البدور والسيدة 

لبطاقة  )ة(  الحامل  جوهري  المنال 

و  E445(15 الوطنية  التعريف 

.AD48(11

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1246بتاريخ15 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

شراء  ذي   2 بعالل  طالع  املسمى 

بالجساعة  املتواجد   104 بعدد  ض 

الحجامة،دائرة  بويحيى  آيت  الترابية 

ابتداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

0,2403 هكتارا  لفائدة السيد الهادي 

عبد الكريم الحامل لبطاقة التعريف 

.XA35596 الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1 5 ريخ 2بتا 0 2 2 / 1 3 0 1 ج . ح

على  سيجري  الذي   2022 أغسطس 

الرسم  ذي  طباش  املسمى  العقار 

59/103227املتواجد  عدد  العقاري 

والل،دائرة  ايت  الترابية  بالجساعة 

ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء  منه من أجل سقي مساحة 3,46 

محسد  طباش  السيد  لفائدة  هكتارا  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D804512

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1311بتاريخ16 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

شراء  عقد  ذي  الدار  فدان  املسمى 

449 املتواجد بالجساعة  ضسن بعدد 

أكلسوس،  الحسام،دائرة  الترابية 

 5 تاريخ  من  ابتداء  خنيفرة،  إقليم 

سبتس ر   14 غاية  إلى   2022 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  اإلستعسال  أجل  من  منه 

وإرواءاملاشية وسقي مساحة 1,3483 

ليلى  الرحالي  السيدة  لفائدة  هكتارا  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.DA52281

34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ  ح.ج2022/1240 

على  سيجري  الذي   2022 أغسطس 

ذي  التحتية  الساقية  املسمى  العقار 

عقد شراء ضسن بعدد 216 املتواجد 

بالجساعة الترابية كلدمان،دائرة تازة، 

إقليم تازة، ابتداء من تاريخ 5 سبتس ر 

 2022 سبتس ر   14 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من أجل 

السيد  لفائدة  املنزلي  اإلستعسال 

لبطاقة  الحامل  عزالدين  بوخيسة 

.Z4560(3 التعريف الوطنية

35 P

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 15 بتاريخ  ح.ج2022/1282 

سيجري  الذي   2022 أغسطس 

ذي  الفويس  فدان  املسمى  بالعقار 

 77876/37 عدد  التحفيظ  مطلب 

عين  الترابية  بالجساعة  املتواجد 

معطوف،دائرة تيسة، إقليم تاونات، 

2022 إلى  5 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   14 غاية 

بجلب  الترخيص  مشروع  شأن  في 

أجل  من  مقراش،  بحيرة  من  املاء  

زين  السيد  لفائدة  إرواءاملاشية 

الدين سعد الحامل لبطاقة التعريف 

.C439443 الوطنية

36 P

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1281

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

التحفيظ  املسمى سروال ذي مطلب 

عدد 21/39802 املتواجد بالجساعة 

ابتداء  تازة،  دائرة  كلدمان،  الترابية 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   5 تاريخ  من 

14 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   0.6505

لبطاقة  الحامل  ادريس  بوخيسة 

.J159304 التعريف الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1304

العقارات  على  سيجرى  الذي   2022

ادريس  والحاج  فيرولي  املسساة 

الرسوم  ذات  باعالل  وطالع   1

وعدد   16/29971 عدد  العقارية 

 ،16/29381 وعدد   16/15672

ايت  الترابية  بالجساعة  املتواجد 

تيفلت،  دائرة  الحجامة،  بويحيى 

تاريخ  من  ابتداء  الخسيسات،  اقيم 

5 سبتس ر 2022 إلى غاية 14 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

 (.9( مساحة  سقي  أجل  من  منهسا، 

عز  بويحياوي  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الدين، 

.G86648 الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1303

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

امللكية   شهادة  ذي  العسالة  املسمى 

عدد 19/66739 املتواجد بالجساعة 

باب  دائرة  فغلوم،  بني  الترابية 

من  ابتداء  شفشاون،  إقليم  تازة، 

غاية  إلى   2022 13 سبتس ر  تاريخ 

في  علني  بحث   2022 23 سبتس ر 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   0.024( مساحة 

الفضيل  عبد  الحسناوي  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC114993

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1305

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى املدور ذي نظير شراء ض بعدد 

بالجساعة  املتواجد   ،114 ص   (9

الترابية تزكيت، قيادة تزكيت، إقليم 

سبتس ر   9 تاريخ  من  ابتداء  افران، 

 2022 سبتس ر   19 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز بئر وجلب املاء منه، من أجل 

هكتارات   3.1505 مساحة  سقي 

والسيد  قدا  لطيفة  السيدة  لفائدة 

يشو حسن الحامل لبطاقة التعريف 

.AB128(3و AH8004(6 الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1312

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

عقد  ذي  القربوس  فدان  املسمى 

 ،253 ص   199 بعدد  ض  شراء 

ايت  الترابية  بالجساعة  املتواجد 

تيفلت،  دائرة  الحجامة،  بويحيى 

تاريخ  من  ابتداء  الخسيسات،  إقليم 

5 سبتس ر 2022 إلى غاية 14 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1.34 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

حياة  قيلو  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A(34480

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1310

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

العقاري  املرسم  ذي  الريبعة  املسمى 

عدد 16/56531 املتواجد بالجساعة 

دائرة  أولحسن،  علي  أيت  الترابية 

ابتداء  الخسيسات،  اقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   5 تاريخ  من 

في  علني  بحث   2022 سبتس ر   14

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   3.4510 مساحة 

السيد الحسني جالل الحامل لبطاقة 

.G3(0(95 التعريف الوطنية

42
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1309

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   1629 جنان  املسمى 

املتواجد   ،16/59048 عدد  العقاري 

الخسيسات،  الترابية  بالجساعة 

إقليم  الخسيسات،  باشوية 

تاريخ  من  ابتداء  الخسيسات، 

5 سبتس ر 2022 إلى غاية 14 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

سقي  املنزلي  االستعسال  أجل  من 

لفائدة  هكتارا   0.0010 مساحة 

الحامل  محسد  هللا  عبد  ابن  السيد 

.X32558 لبطاقة التعريف الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1252

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  افران   4 النسيم  املسمى 

العقاري عدد 07/123421، املتواجد 

اإلدارية  امللحقة  زواغة  مقاطعة  ب 

املسيرة عسالة أو اقليم فاس، ابتداء 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل تزويد حسام باملاء 

لفائدة السيد شاوري محسد والسيد 

لبطاقة  الحامل  هللا  عبد  شاوري 

C460430/ الوطنية  التعريف 

.Q83324

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1313

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  يحيى  ابن  املسمى 

املتواجد   05/32062 عدد  العقاري  

بالجساعة الترابية لقصير، دائرة عين 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

غاية  إلى   2022 5 سبتس ر  تاريخ  من 

15 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

اجبيلي  السيد  لفائدة  هكتارات   2

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.C6(29( الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1316

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى قطعة أرضية فالحية الكائنة 

باملحل املسمى بولرواح ذي رسم شراء 

املتواجد   ،152 ص   148 بعدد  ض 

جحجوح،  سبت  الترابية  بالجساعة 

الحاجب،  إقليم  أكوراي،  دائرة 

2022 إلى  5 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   15 غاية 

بحفر  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارات   2 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الكريم  بوجنان عبد 

.D4(005( التعريف الوطنية

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1302

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

شهادة  ذي  الحوض   املسمى 

االستغالل عدد 73/2021، املتواجد 

الشكاك،  عين  الترابية  بالجساعة 

صفرو،  إقليم  كندر،  ايسوزار  دائرة 

 2022 سبتس ر   2 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2022 سبتس ر   12 غاية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

لفائدة  هكتارا   1 مساحة  سقي  أجل 

لبطاقة  الحامل  السيد كركور حسيد 

.CB81311 التعريف الوطنية

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1251

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

ذي   1 راديغاج  ايطافرانسز  املسمى 

 ،07/164148 عدد  العقاري  الرسم 

امللحقة  سايس  بسقاطعة  املتواجد 

اإلدارية الزهور عسالة أو إقليم فاس، 

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

غرفة  لفائدة  هكتارا   0.10 مساحة 

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

مسثلها  شخص  في  مكناس  فاس 

القانوني.

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1254

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى حدائق البديع 2) ذي الرسم 

املتواجد   ،69/33036 عدد  العقاري 

مقاطعة  سايس،  فاس  بالجساعة 

سايس، اقليم فاس، ابتداء من تاريخ 

2 سبتس ر 2022 إلى غاية 12 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

املنزل   حديقة  سقي  أجل  من  منه، 

لفائدة  هكتارا   0.0386 مساحتها 

الدين  مهذب  عبدهللا  سيدي  السيد 

ينوب عن ابنته القاصر اللة رميساء 

لبطاقة  الحامل  الدين  مهذب  رزان 

.BJ31849( التعريف الوطنية

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1249

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  فاطنة  ملك  املسمى 

املتواجد   ،16/40469 عدد  العقاري 

بالجساعة الترابية ايت علي اولحسن، 

الخسيسات،  اقليم  تيفلت،  دائرة 

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   12 غاية 

في شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر 

وجلب املاء منه، من أجل االستعسال 

مساحة   وسقي  املاشية  وارواء  املنزلي 

السيد صفر  لفائدة  هكتارا   1.5210

التعريف  لبطاقة  الحامل  محسد 

.A83(28 الوطنية

50
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1250

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

ض  صدفة  ذي  زيلي  فدان  املسمى 

بالجساعة  املتواجد   ،218 بعدد 

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخسيسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 2 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد سكوري مليكة  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A15(931

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1253

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  خريط  فدان  املسمى 

املتواجد   ،16/61887 عدد  العقاري 

العندور،  سيدي  الترابية  بالجساعة 

دائرة الخسيسات، إقليم الخسيسات،  

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2022 سبتس ر   12 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارا   1 مساحة 

سباع امينة الحامل لبطاقة التعريف 

.AB248336 الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1255

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

من  املستخرج  »بنيس«  املسمى 

مطلب  ذي   6 النخلة  االصلي  امللك 

املتواجد   20548 ل  ر  التحفيط رقم 

بالجساعة الترابية ايت علي اولحسن، 

الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

2022 إلى  2 سبتس ر  ابتداء من تاريخ 

غاية 12 سبتس ر 2022 بحث ي شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز بئرين وجلب 

مساحة  سفي  أجل  من  منهسا  املاء 

1.80 هكتارا لفائدة السيد املصطفى 

الهرش  زهور  والسيدة  عطشان 

الوطنية  التعريفغ  لبطاقة  الحاملة 

.A4((850 و G13(106

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1242

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

للسلك  تابع  جساع«  »عقار  املسمى 

عقدي  ذي  الزراردة  تخوم  املسمى 

ورقم   2022/383 رقم  الكراء 

بالجساعة  املتواجد   384/2022

الترابية ايت سغروشن، دائرة تاهلة، 

إقليم تازة، ابتداء من تاريخ 5 سبتس ر 

 2022 سبتس ر   14 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

24.5989 هكتارا  أجل سقي مساحة 

مصطفى  األحسر  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A264538

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1296

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  التادالوتي  املسمى 

املتواجد   K8131 عدد  العقاري 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجساعة 

من  ابتداء  الحاجب  إقليم  اكوراي 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2  تاريخ 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0.9286 هكتار لفائدة السيدة وخوية 

التعريف  لبطاقة  الحامل  جسال 

.PY801848 الوطنية

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1297

العقار  على  سيجري  الذي   2022

ذي   281 بوبكر  علي  ايت  املسمى 

املتواجد   67/1570 العقاري  الرسم 

عين  دائرة  بطيط  الترابية  بالجساعة 

ابتداء  الحاجب  إقليم  تاوجدات، 

غاية إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ   من 

 12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

526).1 هكتارا لفائدة السيد الفالقي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محسدين 

.D86984 الوطنية

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   15 بتاريخ   2022/1300

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  موضوع   1 بولجاوي  املسمى 

العقاري عدد 67/6234 ذي عقد بيع 

بتاريخ 30/09   1422 كلي ملف عدد 

ادارية  2021 ذي شهادة  أكتوبر   4 و 

بالجساعة  املتواجد   2021/17 عدد 

دائرة  بورزوين،  ايت  الترابية 

ابتداء  الحاجب  إقليم،  الحاجب، 

غاية  إلى   2022 سبتس ر   2 تاريخ  من 

12 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

)2.1 هكتارات لفائدة السيد النخلي 

بوعزة وفاطنة عقيل الحامل لبطاقة 

ورقم   D(02004 الوطنية  التعريف 

.B62(610

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1275

العقار  على  سيجري  الذي   2022
العقاري  الرسم  ذي   1 ملود  املسمى 

عدد 67/12163 املتواجد بالجساعة 

دائرة  بورزوين،  آيت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

غاية إلى    2022 5 سبتس ر  تاريخ   من 

 15 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه   املاء 

مولود  السيد  لفائدة  هكتارات   5  

التعريف  لبطاقة  الحامل  حسان 

.D(25592 الوطنية

58
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1314

العقاري  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي   2 ركي  املسمى 

عدد 67/26216 املتواجد بالجساعة 

الترابية لقصير، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب   إقليم 

5 سبتس ر 2022 إلى غاية 15 سبتس ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3.9903 أجل سقي مساحة  منه من 

حجيج  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 

.C96(((5 الوطنية

59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   1( بتاريخ   2022/1318

العقار  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  اسساء  املسمى 

عدد 05/47006  املتواجد بالجساعة 

اركالون،  قيادة  صسيم،  بن  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  افران   إقليم 

غاية إلى   2022 سبتس ر   12 

 22 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من أجل سقي مساحة 2.90 

السخرتي  السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحاملة  معها  ومن  ءامنة 

.D632662 التعريف الوطنية

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   1( بتاريخ   2022/1319

العقار  على  سيجري  الذي   2022

املسمى ايت علي وحسو 83  ذي شهادة 

املتواجد    K/17447 عدد  امللكية 

قيادة  صسيم،  بن  الترابية  بالجساعة 

 اركالون، إقليم افران ابتداء من تاريخ

غاية إلى   2022 سبتس ر   12 

 22 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 

لغزيلي  السيد  لفائدة  هكتارات   2  

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  احسد 

.D632661 التعريف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   16 بتاريخ   2022/1267

العقار  على  سيجري  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  عالء  املسمى 

عدد 05/69717  املتواجد بالجساعة 

الترابية لقصير، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

غاية إلى   2022 سبتس ر   5 

في  علني  بحث   2022 سبتس ر   15

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارات   0.6168 مساحة 

السيد عبوي محسد  الحامل لبطاقة 

.D602108 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   5 بتاريخ   2022/1258
العقار  على  سيجري  الذي   2022
أصبيبح  السالية  للجساعة  املسلوك 
اإلداري التحديد  موضوع   املرابيح 

 DA - 82C ذي عقد إيجار عدد 4)4 
عدد  ملف   2022 يونيو   8 بتاريخ 
الترابية  بالجساعة  املتواجر   19432
دائرة  املناصرة،  قيادة  املناصرة، 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنسنصور، 
إلى   2022 أغسطس   25 تاريخ  من 
في شأن  2022 بحث  2 سبتس ر  غاية 
أثقاب   4 بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  أجل  من  منها  املاء  وجلب 
شركة  لفائدة  هكتارا   130 مساحة 
 HIGHI FRUIT COMPÄNY SARL
AU مسثلة في شخص مسثلها القانوني 
لبطاقة  الحامل  املو�سي  كريم  السيد 

.BE48((64 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   4 بتاريخ   2022/1257
العقار  على  سيجري  الذي   2022
اصبيبح  الساللية  للجساعة  املسلوك 
 4(5 عدد  إيجار  عقد  ذي  ملرابيح 
عدد  ملف   2022 يونيو   8 بتاريخ 
الترابية  بالجساعة  املتواجد   19431
دائرة  املناصرة،  قيادة  املناصرة، 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنسنصور، 
إلى   2022 أغسطس   24 تاريخ  من 
علني  بحث   2022 سبتس ر   2 غاية 
بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 
من  منها،  املاء  وجلب  أثقاب   4  
هكتارات   130 مساحة  سقي  أجل 
 BLUE BERRY لفائدة شركة  لفائدة 
مسثلها  شخص  في  مسثلة   GARDEN
بلعسال  شاوي  السيد  القانوني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G49923
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   4 بتاريخ   2022/1256
العقار  على  سيجري  الذي   2022
املسلوك للجساعة الساللية الداللحة 
عدد   اإلداري  التحديد  من  مقتطع 
عدد  إيجار  عقد  ذي   DA125 - C
بالجساعة  املتواجد   222/2017
دائرة  بوسلهام،  موالي  الترابية 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  لالميسونة، 
 من تاريخ 22 أغسطس 2022 إلى غاية
علني  بحث   2022 أغسطس   31  
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن   في 
أجل  من  منها،  املاء  وجلب  أثقاب   6
لفائدة  هكتارات   180 مساحة  سقي 
 ELETE HARVEST MAROC شركة 
مسثلها  شخص  في  مسثلة   SARL AU
مرشد  عبدو  مرشد  السيد  القانوني 

الرديني.
65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   5 بتاريخ   2022/1259
العقار  على  سيجري  الذي   2022
اصبيبح  الساللية  للجساعة  املسلوك 
 496 عدد  إيجار  عقد  ذي  املرابيح 
عدد  ملف   2022 يونيو   15 بتاريخ 
الترابية  بالجساعة  املتواجد   19433
دائرة  املناصرة،  قيادة  املناصرة، 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنسنصور، 
إلى   2022 أغسطس   24 تاريخ  من 
علني  بحث   2022 سبتس ر   2 غاية 
بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 
أجل  من  منها،  املاء  وجلب  أثقاب   4  
لفائدة  هكتارات   130 مساحة  سقي 
 BRT ABRICOLE SARL AU شركة 
القانوني  مسثلها  شخص  في  مسثلة 
السيد ر�سى بن راهيم الحامل لبطاقة 

.AD41565 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   5 بتاريخ   2022/1260

العقار  على  سيجري  الذي   2022
العقاري   الرسم  ذي  مريس  املسمى 

أوالد  بقبيلة  الكائن   R/14264

الترابية  بالجساعة  املتواجد  امحسد 

احسين،  أوالد  قيادة  احسين،  أوالد 

إقليم  سليسان،  سيدي  دائرة 

تاريخ من  ابتداء  سليسان،   سيدي 

غاية إلى   2022 أغسطس   24   

 2 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0.2012 هكتارا لفائدة السيد حفيظ 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لكحل 

.GA15596 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   9 بتاريخ   2022/1273

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  الكحال  بالد  املسمى 

املتواجد   R/41761 العقاري 

الشوافع،  الترابية  بالجساعة 

لالميسونة،  دائرة  الشوافع،  قيادة 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة  إقليم 

غاية  إلى   2022 أغسطس   29

في  علني  بحث   2022 سبتس ر   (

بإنجاز الترخيص  مشروع   شأن 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب   

هكتارا   3.5266 مساحة  سقي 

مصطفى  بيدان  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G111334
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   5 بتاريخ   2022/1261

العقار  على  سيجري  الذي   2022
العقاري  الرسم  املسمى لوروفيج ذي 

عامر  بقبيلة  الكائن   R/19708

عامر،  الترابية  بالجساعة  املتواجد 

ابتداء  سال،  إقليم  عامر،  باشوية 

إلى   2022 أغسطس   25 تاريخ  من 

علني  بحث   2022 سبتس ر   2 غاية 

بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

هكتارا    0.1584 مساحة  سقي 

فرجي  ايت  محسد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB1((632
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   5 بتاريخ   2022/1262

العقار  على  سيجري  الذي   2022

ذي   1 غريب  وسيدي  ولجة  املسمى 

 30/32205 عدد  العقاري  الرسم 

القسرة  دوار  امللحة  بجرف  الكائن 

ملرابيح،  الترابية  بالجساعة  املتواجر 

إقليم  ورغة،  دائرة  ملرابيح،  قيادة 

تاريخ  من  ابتداء  قاسم،  سيدي 

غاية  إلى   2022 أغسطس   25 

في  علني  بحث   2022 سبتس ر   2  

بإنجاز الترخيص  مشروع   شأن 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  بئر 

هكتارا    0.0554 مساحة  سقي 

النجاعي   العزيز  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN(1080
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   5 بتاريخ   2022/1263
العقار  على  سيجري  الذي   2022
العقاري  بالرسم  الجساعي  املسمى 
)التحديد اإلداريى  عدد  30/37766 
29 سابقا( باملكان املسمى مزارع دوار 
للجساعة  التابع  تيهلي  جالل  أوالد 
شهادة  ذي   1 الشبانات  الساللية 
يونيو   21 بتاريخ   69 رقم  االستغالل 
الترابية  بالجساعة  املتواجد   2022
بير الطالب، قيادة تكنة بير الطالب، 
دائرة الشراردة، إقليم سيدي قاسم،  
 2022 ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 
2022 بحث علني  إلى غاية 2 سبتس ر 
بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 
أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 
هكتارا    3.41(8 مساحة  سقي 
الرحسان  عبد  الغرابي  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A128083
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   5 بتاريخ   2022/1264
العقار  على  سيجري  الذي   2022
اضريد  دوار  بسزارع  الكائن  الجساعي 
اشبانات  الساللية  للجساعة  التابع 
 100 رقم  االستغالل  شهادة  ذي   2
املتواجد   2022 يونيو   20 بتاريخ 
قيادة  اشبانات،  الترابية  بالجساعة 
إقليم  الشراردة،  دائرة  زيراردة، 
تاريخ من  ابتداء  قاسم،   سيدي 
غاية إلى   2022 أغسطس   25   
 2 سبتس ر 2022 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
4.0406 هكتارا لفائدة السيد امحسد 

لبطاقة  الحامل  الحامل  باعليل 

.G39384 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   5 بتاريخ   2022/1265
العقار  على  سيجري  الذي   2022
باملكان  ابراز  اوالد  املدعو  الجساعي 
للجساعة  التابع  ابراز  اوالد  املسمى 
شهادة  ذي  ابراز  اوالد  الساللية 
يوليو   5 بتاريخ   236 رقم  االستغالل 
الترابية بالجساعة  املتواجد   2022 
 دار العسلوجي، قيادة دار العسلوجي، 
قاسم  سيدي  إقليم  بهت،  دائرة 
 2022 ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 
2022 بحث علني  إلى غاية 2 سبتس ر 
بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 
أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 
لفائدة  هكتارات    3 مساحة  سقي 
الحامل لبطاقة  السيد احسد جديرة 

.GN40092 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   9 بتاريخ   2022/1276
القطعة  على  سيجري  الذي   2022
الظهرة«  »اللة  املسساة  األرضية 
عقد  ذات  سليط  بدوار  الواقعة 
املتواجد   2022 يونيو   ( بتاريخ  بيع  
قيادة  ونانة،  الترابية  بالجساعة 
ملجاعرة، دائرة الوحدة، إقليم وزان، 
 2022 ابتداء من تاريخ 29 أغسطس 
2022 بحث علني  إلى غاية ) سبتس ر 
بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 
أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 
املاشية  وإرواء  املنزلي  االستعسال 
هكتارا   1.3094 مساحة  وسقي 
الناجي  العيا�سي  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G91(04
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 
أغسطس   9 بتاريخ   2022/1277
العقار  على  سيجري  الذي   2022
موضوع  بوحدود  فدان  املسمى 
 R/43371 عدد   العقاري  الرسم 
 2019 يناير   22 بتاريخ  بيع  وعقد 
املكرن،  الترابية  بالجساعة  املتواجد 
بنسنصور،  دائرة  املكرن،  قيادة 
تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 
غاية  إلى   2022 أغسطس   29
في  علني  بحث   2022 سبتس ر   (
بإنجاز الترخيص  مشروع   شأن 
أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 
هكتارا    4.6682 مساحة  سقي 
عاشور  بوحدائد  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G231631
75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   9 بتاريخ   2022/1278

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي   III الروكي  املسمى 

بقبيلة  الكائن   R/24488 العقاري 

بالجساعة  املتواجد  امحسد  أوالد 

اوالد  قيادة  احسين،  اوالد  الترابية 

سليسان،  سيدي  دائرة  احسين 

ابتداء  سليسان،   سيدي  إقليم 

إلى   2022 أغسطس   29 تاريخ  من 

علني  بحث   2022 سبتس ر   ( غاية 

بإنجاز الترخيص  مشروع  شأن   في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارات    5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  لحرش  ابراهيم 

.GA132932 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   9 بتاريخ   2022/1268

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  العسال  دخلة  املسمى 

املتواجد    R/12318 عدد  العقاري 

املناصرة،  الترابية  بالجساعة 

بنسنصور،  دائرة  املناصرة  قيادة 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

غاية  إلى   2022 أغسطس   29

في  علني  بحث   2022 سبتس ر   (

بإنجاز الترخيص  مشروع   شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب  يئر 

السيد  لفائدة  هكتارا    0.50 مساحة 

لبطاقة  الحامل  زهورات  علي 

.G230360 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بسوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أغسطس   9 بتاريخ   2022/1279

العقار  على  سيجري  الذي   2022

الرسم  ذي  مطاط  بير  عزيب  املسمى 

العقاري عدد R/1787  الكائن بقبيلة 

بني مالكك لاللة ميسونة منطقة الظم 

الترابية  بالجساعة  املتواجد  املرجة 

لالميسونة، قيادة اللة ميسونة، دائرة 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  لالميسونة، 

بحث   2022 أغسطس   29 تاريخ  من 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 1 هكتار لفائدة السيد 

رشيد البهي الحامل لبطاقة التعريف 

.GB46(38 الوطنية
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عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16744  



16745 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

80



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16746  

ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر في 

7



16747 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

8



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16748  

ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى رئيس جماعة



16749 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16750  
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16751 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16752  



16753 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16754  



16755 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16756  



16757 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16758  



16759 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16760  



16761 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16762  



16763 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16764  



16765 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16766  



16767 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16768  



16769 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16770  



16771 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16772  



16773 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16774  



16775 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16776  



16777 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16778  



16779 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16780  



16781 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16782  



16783 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16784  



16785 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16786  



16787 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16788  



16789 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16790  



16791 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16792  



16793 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16794  



16795 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16796  



16797 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16798  



16799 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16800  



16801 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16802  



16803 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16804  



16805 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16806  



16807 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16808  



16809 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16810  



16811 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16812  



16813 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16814  



16815 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16816  



16817 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16818  



16819 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16820  



16821 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16822  



16823 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16824  



16825 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16826  



16827 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16828  



16829 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16830  



16831 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16832  



16833 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16834  



16835 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16836  



16837 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16838  



16839 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16840  



16841 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16842  



16843 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16844  



16845 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16846  



16847 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16848  



16849 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16850  



16851 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16852  



16853 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16854  



16855 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16856  



16857 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16858  



16859 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16860  



16861 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16862  



16863 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16864  



16865 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16866  



16867 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16868  



16869 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16870  



16871 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16872  



16873 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16874  



16875 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16876  



16877 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16878  



16879 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16880  



16881 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16882  



16883 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16884  



16885 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16886  



16887 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16888  



16889 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16890  



16891 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16892  



16893 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

81



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16894  

4898

86



16895 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

8(



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16896  



16897 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

88

يعهد إلى مدير أمالك الدولة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16898  

89



16899 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

90



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16900  

91



16901 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

94



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16902  

92



16903 الجريدة الرسميةعدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) 

93



عدد 32)5 - 10 صفر 1444 )) سبتس ر 2022) الجريدة الرسمية16904  

الرسمية عدد 5732 بتاريخ 7 سبتمبر 2022
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