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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

STE. AZURLILI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

املقر اإلجسماعي : زنقة 232 جرف 
إنزكان
تعديل

بمقس�سى عقد عرفي املؤرخ في 12 
يونيو 2019 تقرر ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الطابق األول شقة   17 الجديد رقم 

رقم 1 الحي الحسني تغزوت انزكان.
تحيين قانون الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بانزكان 
بساريخ 12 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1559
1 P

 SOCIETE HF
INTERNATIONAL HFI

 ANGLE AV. HASSAN II ET
 ROUTE DE LA PLAGE IMM N°1

SKIRAT
TEL : 0537621700 
FAX : 0537620352

إعالن
العادي  العام  الجمع  بمقس�سى 
تم   ،2022 يونيو   28 املنعقد بساريخ 
ست  ملدة  املسي2ين  صالحية  تمديد 

سنوات.
املجلس  اجسماع  وبمقس�سى 
اإلداري بن س اليوم تم تعيين السيد 
الحاج فاهم رئيسا للمجلس اإلداري 

للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالرباط  السجارية  اإلبسدائية 
سبسم21  فاتح  بساريخ   127305 عدد 

.2022
ملخص من أجل النشر

2 P

ICE FACTORY
SARL AU

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
تم تأسيس شركة   2022 يوليو   22  
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات السالية :
 ICE  : اإلجسماعية  السمية 
FACTORY SARL AU ش.م.م.ش.و.

املقر اإلجسماعي : 47 شارع عمر بن 
 4 مكسب  إسماعيل  إقامة  العاص، 

القنيطرة.
تصنيع وبيع   : الغرض اإلجسماعي 
تقديم  لألكل،  الصالح  كريم  اآليس 
وجبات  وتحضي2  طبخ  الطعام، 
منسجات  وتسويق  تصنيع  الطعام، 
غذائية أخرى مجمدة أو غي2 مجمدة 
املنسجات  جميع  وتوزيع  تصنيع 

الغذائية.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.
تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
ادعيكل  السيدة  طرف  من  محددة 
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم  وفاء 

.CD242227
حدد   : اإلجسماعي  الرأسمال 

الرأسمال اإلجسماعي بمبلغ 100000 

درهم، مقسم إلى 100 حصة من فئة 

ومحررة  مكستبة  للواحدة  درهم   10

الوحيدة  الشريكة  طرف  من  كليا 

للشركة السيدة ادعيكل وفاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كسابة  لدى  القانوني 
باملحكمة اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 
11أغسطس 2022 تحت رقم 3142.

ملخص قصد النشر

3 P

 STE.MINA FRUITS AND
VEGETABLES BROCKER

السجل السجاري رقم 42633 أكادير
بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
قرر الشريك  أغسطس 2022،   03   
 MINA املسماة  للشركة  الوحيد 
 FRUITS AND VEGETABLES
BROCKER  ش.م.م. بشريك وحيد، 
برأسمال 100.000,00 درهم، الكائن 
مقرها بأكادير، بلوك 11، رقم 167، 

بنسركاو، ما يلي : 
للشركة  السجاري  اإلسم  1)تغيي2 
 NEW GROWTH  : ليصبح 

. CONSULTING
2)تغيي2 الهدف اإلجسماعي للشركة 

كالسالي :
اإلستشارات  جميع  تقديم 

السجارية للمقاوالت.
اإلستثمارية،  املشاريع  دراسة 

دراسة الجدوى  وإدارة املشاريع .
التسويق  عمليات  بجميع  القيام 
لحسابها  سواء  إشهارية  إعالنية  أو 

الخاص أو لحساب الغي2.
الوساطة .

اإلستثمارات بأنواعها.
اسسي2اد وتصدير لجميع البضائع.

املشاركة بطريقة مباشرة أو  غي2 
مباشرة للشركة في جميع العمليات 
ومقاولة األعمال الحرفية والعمليات 
تكون  قد  التي  املالية  أو  السجارية  

مرتبطة بغرض الشركة.

العمليات  جميع  وعموما، 
السجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 
والعقارية املسعلقة بالهدف اإلجسماعي 
بص ة مباشرة أو بص ة غي2 مباشرة 
أو مشابه لها والتي يمكن أن تساهم 

في نشاط الشركة وفي تنميتها.
من  و3   2 املادتين  3)تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  4)تعديل 
للشركة ليالئم السعديالت املشار إليها 

أعاله.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير، بساريخ 24 أغسطس 2022، 

تحت 118112.
للخــــالصة والبيـــــان

4 P

HTG EXPRESS MOROCCO
اش تي جي اكس21يس مروكو
شركةمحدودة املسؤولية

 للشريك الوحيد
مقرها اإلجسماعي : شارع اسبانيا 
إقامة افشور الطابق 1 رقم 13 

بطنجة
السجل السجاري رقم 102181

تحويل املقر اإلجسماعي
بمقس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة 

بساريخ17 ف21اير 2020 تقرر ما يلي :
بن س  اإلجسماعي  املقر  تحويل 
إقامة  األمم  ساحة  من  املدينة 
 33 رقم  السادس  الطابق  السجميل 
طنجة إلى شارع اسبانيا إقامة افشور 

الطابق 1 رقم 13 بطنجة.
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من   4 لل صل  املوازي  السعديل 
القانون األسا�سي للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة السجارية بطنجة، 
26 أغسطس2022 تحت رقم  بساريخ 

.256861
للخالصة والبيان

املسي2

5 P

TINTCOLOR 2010
تينسكلور 2010

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجسماعي :القطعة الصناعية 
جزناية تجزئات 263،262،261 

و266 طنجة
رأسمالها : 22.139.000.00 درهم
السجل السجاري طنجة 51795

اسسمرار نشاط الشركة
بمقس�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة 

27 يوليو 2022 تقرر ما يلي :
الوضعية  بانخ اض  السذكي2 
الصافية للشركة التي أصبحت تقل 

عن ربع رأس مالها.
واسسمرار  الشركة  تص ية  عدم 

نشطها.
كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
بطنجة  السجارية  املحكمة  ضبط 
بساريخ 24 أغسطس 2022 تحت رقم 

.256781
للخــــالصة والبيـــــان

املسي2

6 P

SERVICIOS MAGHREB 
سي2فيسيوس ماغريب

شركةمحدودة املسؤولية 
مقرها اإلجسماعي : زاوية شارع محمد 

الخامس وطانطان وزنقة لبنان 
إقامة لينا الطابق الثاني رقم 37 

طنجة 
رأسمالها : 100.000.00 درهم

السجل السجاري : 81989
ت ويت حصص إجسماعية

الجمع  قرارات  محضر  بمقس�سى 

العام اإلسسثنائي املحرر بمقر الشركة 

تقرر   2022 يوليو   21 بطنجة بساريخ 

مايلي :

الحصص  ت ويت  على  املصادقة 

اإلجسماعية السالية:

إجسماعية  حصة   750 ت ويت 

درهم وذلك من طرف   100 من فئة 

 ADUANASS ALIE الشركة ادواناس

S.A إلى فائدة السيد دييجو كاباروس 

 DIEGO CAPARROS رودريغيز 

.RODRIGUEZ

و7   6 لل صول  املوازي  السعديل 

من القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة السجارية بطنجة، 

24 أغسطس2022 تحت رقم  بساريخ 

.256790
للخالصة والبيان

املسي2

7 P

 PLANASA PEPENIERE

MAROC
بالناسا بيبينييار ماروك

شركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد

مقرها اإلجسماعي : كم 5 قبل سيدي 

يحيى الغرب دومين إكس فرنسوا 

أولي ييه بلدية أمي2 س ليا )دوار 

أوالد بورهمه) محافظة القنيطرة

السجل السجاري : رقم 28935 

القنيطرة

تعديل نشاط الشركة على نمودج 7 
من السجل  السجاري

بمقس�سى محضر قرارات الشريك 

الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 

بالقنيطرة بساريخ 3 مارس 2022 تقرر 

مايلي :

تعديل نشاط الشركة  على نمودج 

بإضافة  السجاري  السجل  من   7

النشاط السالي :

إنساج وشراء وبيع وتوزيع وتسويق 
أنواع  جميع  وتصدير  واسسي2اد 

النباتات والبذور والحبوب.
لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
3 أغسطس2022  بساريخ  بالقنيطرة، 

تحت رقم 92182.
للخالصة والبيان

املسي2

8 P

PERFIMED MAROC
بي2فيميد ماروك

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجسماعي : مبنى رقم 8 
الشطر GH3- 2 الطابق األر�سي 

محل رقم 1 الطريق الوطني رقم 1 
عين تكى بني يخلف املحمدية
رأسمالها : 100.000.00 درهم

السجل السجاري املحمدية 31087.
تحويل املقر اإلجسماعي

الجمع  قرارات  محضر  بمقس�سى 
بمقر  املحرر  اإلسسثنائي  العام 
الشركة السابق بالدارالبيضاء بساريخ 

15 يوليو 2020 تقرر ما يلي :
من   : اإلجسماعي  املقر  تحويل 
تمازكت دار كرش تطوان إلى مبنى رقم 
األر�سي  الطابق   GH3 -2 الشطر   8
 1 1 الطريق الوطني رقم  محل رقم 

عين تكى بني يخلف املحمدية.
من   4 لل صل  املوازي  السعديل 

القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 
بسطوان،  السجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت   2022 يونيو   17 بساريخ 
ولدى كسابة الضبط املحكمة   1409
يوليو   25 السجارية باملحمدية بساريخ 
وتسجيل   1641 رقم  تحت   2022
املحكمة  كسابة ضبط  لدى  الشركة 
السجارية بالرباط بن س الساريخ تحت 

رقم 31087.
للخالصة والبيان

املسي2

9 P

 STE. NEGOCE ISSAM
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقس�سى 
تم  بالرباط   2022 أغسطس   18  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد. 
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
هدفها اإلجسماعي : 
تاجر نقل البضائع.

راأس املال : 100000 درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شاع األمي2   24  : املقر اإلجسماعي 
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
تسي2 الشركة من طرف   : السيي2 

السيد بوحسين كوكاش.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بسال  اإلبسدائية،  باملحكمة  القانوني 

تحت رقم 36599.
10 P

 CHU YI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للمساهمة الوحيدة

برأسمال : 100.000.00 درهم
املقر الرئي�سي: 28 شارع بوريد 
الصخور السوادء الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم 465953

للمساهمة  قرار  ملحضر  ووفقا 
 2022 يونيو   20 يومه  الوحيدة 
لشركة SARL AU CHU YI برأسمال  
ومقرها  درهم   100.000 قدره 
الصخور  بوريد  شارع   28 الرئي�سي 

السوادء الدارالبيضاء :
تقريرالشريكة الوحيدة.

إق ال محسمل للسص ية.
إبراءالذمة املحسمل للمص ي.

السلطات الشكلية.
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املص ي  يونغوا  يانغ  السيدة 

تقدم لن سها تقريرا يلخص عمليات 
تقرير تص ية  بعد فحص  السص ية 
وشرح   CHU YI املسماة  الشركة 
إضافي يسم اعسماد القرارت السالية من 

قبل الشريكة الوحدة.
الشريكة  توافق   : األول  القرار 
الوحيدة على شروط تقارير املص ي 
للسص ية  النهائي  اإلغالق  وتقرر 

اعسبارا من هذا اليوم. 
القرار الثاني:  نتيجة لهذا اإلغالق 
 CHU YI املسماة  الشركة  حل  تم 
نهائيا ويسم تسليم الس ريغ إلى املص ي 

من واليسه.
مع  صدر  القانوني:  اإليداع 
بالدارالبيضاء،  السجارية  املحكمة 
تحت الرقم   2022 يوليو   26 بساريخ 

.832327
11 P

STE. PROMO OVERSEAS
SARL

AVIS DE DISSOLUTION
في مسجل  عرفي  عقد   بمقس�سى 

 12 يوليو 2022 تم ما يلي :
 STE. PROMO شركة  حل 

.OVERSEAS SARL
قرر في الجمع العام تعيين مص ي 
 STE. PROMO OVERSEAS شركة 
السيد عبد الحق الهاديوي.  S.A.R.L

رقم السجل السجاري 127165.
باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 
يونيو   22 بساريخ  بالرباط،  السجارية 

2022 تحت رقم 125920 .
12 P

PIZZA DE GOURMETS
ت ويت حصص  وتغيي2

 السي2 القانوني
انعقد   2022 يوليو   27 بساريخ 
لشركة  العادي  الغي2  العام  الجمع 
شركة   PIZZA DE  GOURMETS
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهما   100.000 رأسمالها  واحد 
 5 الدكان   8 مقرها اإلجسماعي عمارة 
الرباط  حسان  حي  املوحديين  زنقة 

حيث تمت املصادقة على :

السيد  من  حصة   1000 ت ويت 

الجنسية  مغربي  اكيدر  محجوب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

يوسف  السيد  إلى   PH834079

الحامل  الجنسية  مغربي  اليطيوي 

.PH843165 للبطاقة الوطنية رقم

السيد  املسي2  اسسقالة  قبول 

السام  محجوب اكيدر ومنحه اإلبراء 

اليطيوي  يوسف  السيد  وتعييين 

للبطاقة  الحامل  الجنسية  مغربي 

مكانه   ،PH843165 رقم  الوطنية 

ملدة غي2 محددة.

األسا�سي  النظام  على  املصادقة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  السجارية 

128370 بساريخ 22 سبسم21 2022.

13 P

STE. MORAD FER

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

الجمع  قرر  بسال   2021 سبسم21   3

 MORAD لشركة  اإلسسثنائي  العام 

FER ما يلي :

مراد  صادق  السيد  أسهم  بيع 

ل ائدة السيد صادق عبد لعزيز.

لعزيز  عبد  السيد صادق  تعيين 

كمسي2 للشركة.

إسسقالة السيد صادق مراد من 

تسيي2 الشركة.

تحويل العنوان من زنقة اقا رقم 

العيايدة سال إلى شارع األمي2   1608

حي   11 الدار  رقم  محمد  سيدي 

الص اء قطاع 3 القرية سال.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

يونيو   15 بساريخ   31547 بالرباط 

.2022

14 P

 STAR VIEW
SARL AU

شركة سطار فيو ش.م.م. ش. و.
رأسمالها  100.000درهم.

إقامة تاش ين 96، عمارة 2، الطابق 
األر�سي، عين برجة، الدارالبيضاء
ICE n° 003.125.266.000.058
تأسيس شركة محدودة املهام 

بشريك وحيد
بساريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
ومسجل   ،2022 أغسطس  فاتح 
أغسطس   03 بساريخ  بالدارالبيضاء 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2022
لشركة محدودة املهام بشريك وحيد 

خصائصها كالسالي: 
فيو  سطار  شركة  -1التسمية: 
شركة محدودة املهام بشريك وحيد.

بروم  السيد  -2الشركاء: 
رقم وطنية  بطاقة  الرحيم،   عبد 

 P 201.441 ، شريك وحيد.  
-3أهداف الشركة:

 مقهى.
 - مطعم.

إقامة تاش ين  -4املقر اإلجسماعي: 
عين  الطابق األر�سي،   ،2 عمارة   ،96

برجة، الدارالبيضاء.
99 سنة ابسداء من تاريخ  -5املدة: 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.
درهم   100.000 -6الرأسمال:  
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 
درهم مكستبة كاملة من طرف   100
عبد  بروم  السيد  الوحيد  الشريك 

الرحيم.
بروم  السيد  عين  -7التسيي2: 
وتسيي2  لسمثيل  مسي2ا  الرحيم  عبد 
الشركة ملدة غي2 محددة مع إعطائه 
كافة الصالحيات تبعا لل صل 16 وما 

بعده من القانون األسا�سي.
فاتح  من  اإلجسماعية:  -8السنة 

يناير إلى 31 ديسم21.
مخصصة   %5 -9األرباح: 
يمنح  والباقي  القانوني،  لإلحسياطي 
بالشركة  يبقى  أو  الوحيد  للشريك 
العامة  الجموع  قرارات  حسب 

للشركة. 

10 -السجل السجاري : تم تسجيل 
ملدينة  السجاري  بالسجل  الشركة 

الدارالبيضاء تحت عدد 554.219
مقسطف وبيان لإلشهار 

15 P

شركة حرية واد فاس
ش.م

الحي الصناعي سيدي ابراهيم شارع 
800 فاس

س.ت : فاس 15465
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

ورئيس املجلس اإلداري
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
حرية  لشركة  العادي  اإلداري 
 29 بساريخ  املنعقد  ش.م  وادفاس 
يونيو 2022 قد تم تم تعيين مجلس 

اإلدارة املسكون من :
السيد إدري�سي رو�سي إي�سي عبد 

الرحيم.
السيد إدري�سي رو�سي إي�سي عبد 

الحكيم.
السيد سمي2 قاسيمي.

ملدة سسة سنوات.
جميع  في  ملزمة  الشركة  إن 
عقودها بالسوقيع من طرف مسي2ين 

إثنين من بين الثالثة.
بمقس�سى محضر املجلس اإلداري 
املنعقد ب اس بساريخ 29 يونيو 2022.
تم تعيين السيد إدري�سي رو�سي إي�سي 
عبد الحكيم رئيسا للمجلس اإلداري 

للشركة.
 تم اإليداع القانوني: لدى املحكمة 
السجارية ب اس في 4 أغسطس 2022 

تحت عدد 3310.
للخالصة والبيان

السيد إدري�سي رو�سي إي�سي عبد الرحيم

16 P

ATTIME TECHNOLOGIES
السجل السجاري : 162125

في  توثقي مسجل  بمقس�سى عقد 
 2022 يونيو   3 مدينة الرباط بساريخ 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة مع الشريك الوحيد.
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الهدف اإلجسماعي :

اإلعالمية  ال21مجة  املعلوميات   

والسحليل.

شارع املسي2ة   3  : املقر اإلجسماعي 

األقواس ح.ي.م الرباط.

من  ابسداء  سنة   99: املدة 

الـسأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

السيد عال سعيد 1000 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .

املسي2 : السيد عال سعيد.

رقم السقييد بالسجل السجاري : تم 

السجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 2022 أغسطس   10 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 162125.

17 P

شركة تيسمومين 
ش.م. م

دوار قصر تسمومين النيف تنغي2

بيع حصص إجسماعية
العادي  الغي2  املحضر  بموجب 

يوليو2022  فاتح  في  بتنغي2  املنعقد 

قرر شريك الشركة ما يلي : 

 -بيع السيد او زال محمد للسيدة 

 175 مجموعه  ما  الطعيمي  ملياء 

حصة اإجسماعية .

الحوا  يوسف  بن  السيد  تسمية 

كمسي2ين  الطعيمي  ملياء  والسيدة 

للشركة.                 

البنكي من  ستسم إدارة الحساب 

طرف السيد بن يوسف الحو أو ملياء 

الطعيمي.                                                        

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغي2  اإلبسدائية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ 31 أغسطس2022  تحت عدد 

.  1691/697
   مقسطف لإليداع والنشر    

18 P

شركة أنو مارترا
 ش.م. م

دوار اميضر تنغي2

بيع حصص إجسماعية
الغي2  املحضر  بموجب 

فاتح  في  بتنغي2  املنعقد  العادي 

قرر شريك الشركة  أغسطس2022 

ما يلي :  

محمد  بنزايد  ايت  السيد  بيع   -

مجموعه  ما  زكرياء   الكيم  للسيد 

500 حصة إجسماعية .

 BNBE: الشركة  إسم  تغيي2 

 UNA بالشركة    SERVICES  SARL

.     MAR TRA  SARL

تسمية السيد ايت بنزايد محمد 

كمسي2ين  زكرياء   الكيم  السيد  أو 

للشركة.                 

البنكي من  ستسم إدارة الحساب 

أو  محمد  بنزايد  ايت  السيد  طرف 

السيد الكيم زكرياء  .            

بكسابة    : القانوني  اإليداع  تم 

بتنغي2  اإلبسدائية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ 10 أغسطس2022  تحت عدد 

. 2201/653
   مقسطف لإليداع  والنشر    

19 P

   شركة  ايت علي   
 ش.م.م.ش.و

دوار غليل تغزوت نايت عطا تنغي2

بيع حصص  اجسماعية
العادي  الغي2  املحضر  بموجب 

املنعقد بتنغي2 في 18 يوليو2022 قرر 

شريك الشركة ما يلي : 

مبارك   علي  ايت  السيد  -بيع   

ما مجموعه  القبوري  للسيد حميد 

5000 حصة إجسماعية .

بكسابة  القانوني:  اإليداع  -تم 

اإلبسدائية  باملحكمة  الضبط 

29 يوليو2022  تحت  بساريخ  بتنغي2  

عدد729/617 .

    مقسطف لإليداع والنشر    

20 P

 GAMMA DES ATELIERS

 MODERNES
SARL AU

بيع الحصص اإلجسماعية
اسسقالة مسي2 قديم وتعيين مسي2 

جديد
العام  الجمع  محضر  بموجب 
املنعقد  العادي  الغي2  اإلسسثنائي 
قرر   2022 أغسطس  فاتح  بساريخ 
 GAMMA DES شركة  مساهم 
 ATELIERS MODERNES  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :
بيع الحصص اإلجسماعية كالسالي : 
إلى  عبو  بن  مهدي  السيد  يبيع 
آدم مطوحي جميع حصصه  السيد 
ب  حصة   1000 أي  الشركة  في 
يعادل  ما  حصة  لكل  درهم   100

100000.00 درهم.
السيد   : األول  املسي2  اسسقالة 
بشكل  الشركة  من  عبو  بن  مهدي 
نهائي وتعيين مسي2 جديد السيد آدم 
السعريف  لبطاقة  حامل  مطحوي 
للشركة  مسي2   CD86964 الوطنية 

ملدة غي2 محددة.
الضبط  بمكسب  اإليداع:  تم 
بساريخ  بالرباط  السجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2022 أغسطس  فاتح 

.127331
21 P

 2EME SENS NETTOYAGE ET
SERVICES
SARL A.U

تغيي2 املقر اإلجسماعي
العام  الجمع  محضر  بموجب 
املنعقد  العادي  الغي2  اإلسسثنائي 

بساريخ 22 نوفم21 2022 قرر مساهم 

 2EME SENS NETTOYAGE شركة 

ET SERVICES ما يلي :

من  اإلجسماعي  املقر  تغيي2 

طريق   223 رقم  الدارالبيضاء 

الجديدة شقة رقم 16 الطابق الرابع 

األندلس  ساحة   13 رقم  مكسب  إلى 

معاريف  املنصور  173يعقوب 

الدارالبيضاء.

الضبط  بمكسب   : اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء  السجارية  باملحكمة 

رقم  تجت   2022 يونيو   21 بساريخ 

.21377

22 P

ETUDE ET CONSEIL

EN SECURITE GLOBALE 
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

دراسة واستشارة في امليدان األمني

العمارة 30، الدار 8، زنقة موالي 

احمد الوكيلي، حسان، الرباط

تأسيس شركة
من  محرر  رسمي  عقد  بمقس�سى 

طرف األسساذ �سي محمد باينة بساريخ 

تم تأسيس شركة   ،2022 يوليو   25

ذات املسؤولية املحدودة باملواص ات 

السالية :

 ETUDE شركة   : التسمية 

 ET CONSEIL EN SECURITE

.GLOBALE

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة بشريك وحيد.

دراسة   : السجاري  النشاط 

واستشارة في امليدان األمني.

 ،30 العمارة   : االجسماعي  املقر 

8، زنقة موالي احمد الوكيلي،  الدار 

حسان، الرباط.

الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 

99 سنة من تاريخ تسجيلها في  خالل 

السجل السجاري.

الشركاء : السيد ر�سى ملهور.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

غي2  ملدة  وذلك  ملهور  ر�سى  السيدة 

محدودة.

تم لذى كسابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2022 أغسطس   30 بساريخ 

رقم 127262.

السجل السجاري رقم 162339.

23 P
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 STE MARRAKECH

 NEW GENERATION
CONFERENCE - M N G C

SARL
رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجسماعي : رقم 750 تجزئة 
شرف الشقة رقم 1، مراكش

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
يوم املنعقد  للشركة   االسسثنائي 

 27 ديسم21 2021، تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجسماعي للشركة إلى 
العنوان السالي : رقم 32 تجزئة حسن 

حي االنبعاث تمارة.
بدال من  : رقم 750 تجزئة شرف 

الشقة رقم 1، مراكش.
 : االجسماعية  الحصص  ت ويت 
تم ت ويت كل الحصص االجسماعية 
لكل من السيدة بشرى البليدة 4000 
حصة اجسماعية، السيد زياد تروات 
السيدة  اجسماعية،  حصة   2000
أمنية تروات 2000 حصة اجسماعية 
حصة   2000 تروات  نزار  والسيد 
 M اجسماعية اململوكة لهم بالشركة 

N G C ل ائدة السيد عمر خل ي.
اسسقالة   : املسي2ة  اسسقالة 
مهامها  من  البليدة  بشرى  السيدة 

كمسي2ة للشركة.
على   : تعيين مسي2 جديد للشركة 
البليدة  بشرى  السيدة  اسسقالة  إثر 
من مهامها كمسي2ة والس ويت الكلي 
تم  فقد  االجسماعية،  لحصصها 
تعيين السيد عمر خل ي كمسر وحيد 

للشركة ملدة غي2 محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
للحصص  الكلي  الس ويت  إثر  على 
السيد  ل ائدة  للشركة  االجسماعية 
القانوني  الشكل  فإن  خل ي  عمر 
للشركة أصبح »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد.
تبعا لهذه السغيي2ات تقرر مالئمة 

القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

 ،2022 أبريل   20 بساريخ  بمراكش 

تحت رقم 134949.
ملخص قصد النشر

24 P

 CENTRE RADIOLOGIE

POMPIDOU-Ain chock

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بالبيضاء بساريخ 19 يوليو 2022، تم 

تأسيس شركة باملواص ات السالية :

 CENTRE  : التسمية 

 RADIOLOGIE POMPIDOU-Ain

.chock

شارع   7 رقم   : االجسماعي  املقر 

القدس ، إنارة 1 الدار البيضاء.

 الهدف االجسماعي :

مركز  وإدارة  وتشغيل  إنشاء 

األشعة ؛

جميع  إلى  االسسكشافات  امسدت 

بالرنين  السصوير   : السخصصات 

واملاسح  املجال،  عالي  املغناطي�سي 

والسصوير  البارات،  مسعدد  الضوئي 

بالصدى.

دوبلر، والسصوير الشعاعي للثدي 

الرقمية،  العامة  واألشعة  الرقمي، 

وقياس كثافة العظام.

عن  السصوير  األسنان،  بانوراما 

وكذلك  املقطعي  السصوير  بعد، 

األشعة السداخلية.

كخبي2  األشعة  طبيب  تدخل 

)املمارسين  للممارسين  استشاري 

من  إلخ)  واملسخصصين،  العامين 

خالل مساعدتهم على اخسيار مسار 

الرعاية األنسب.

جميع  في  الجيدة  املمارسات 

التشخيصية  األشعة  مجاالت 

والسداخلية ؛

جميع الناشطين في مجال األشعة 

واألشعة  اإلشعاعي  والتشخيص 

السداخلية ؛

في  والسدريب  واملساعدة  املشورة 

مجال األشعة وكذلك جميع مقدمي 

الخدمات في هذا املجال ؛

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

تكون  قد  التي  العمليات  جميع  في 

املذكورة  األشياء  من  بأي  مرتبطة 

طريق  عن  لها  للت2ويج  أو  أعاله 

شراء  أو  االكسساب  أو  املساهمة 

األسهم أو االندماجات أو السحال ات 

غي2  أو  املشاركات  أو  الجمعيات  أو 

لألسواق  املباشر  السقديم  ذلك، 

العامة والخاصة إما بالتزام شخ�سي 

تعهدات  مع  املشت2ك  بالسضامن  أو 

أخرى ؛

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل 

السجارية والصناعية واملالية واألوراق 

املالية التي قد تكون مرتبطة بشكل 

كلًيا أو جزئًيا،  مباشر أو غي2 مباشر، 

بالغرض أو الذي قد  كلًيا أو جزئًيا، 

إلى أي مشاركة  باإلضافة  له،  يروج 

في رأس املال من قبل أي وسيلة في 

له  إنشاؤه،  يسم  عمل  أو  شركة  أي 

أنشطة مماثلة أو ذات صلة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الرأسمال : 100000 درهم.

السنة االجسماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجن21.

املدة : 99 سنة.

ألورديغي       ملياء   : الحصص 

100.000 درهم.

حامل  ألورديغي،  ملياء   : التسيي2   

 ،D636522 رقم  الوطنية  البطاقة 

مازيال  تجزئة  العنوان  في  املقيمة 

الدار  بل دير   7 شقة  أسماء  إقامة 

البيضاء.

الدار البيضاء   : محكمة السجارية 

اإليداع القانوني.

 519307 رقم   : السجل السجاري 

بساريخ 12 أغسطس 2022.

25 P

STE BIEN LIRE ET ECRIRE
SARL AU

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

مؤرخ في الرباط بساريخ 9 ماي 2022، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجسماعي : روض.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

خالدي ماجدة : 1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
رياض   80 رقم   3 سكسور   : املقر 

أوالد مطاع، تمارة.

املسي2 : خالدي ماجدة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

االبسدائية تحت رقم  باملحكمة  تم   :

136405 بساريخ 30 ماي 2022.

26 P

MEU BEM
SARL AU

راسمالها : 10.000 درهم

 مقرها االجسماعي ب 187 أمل 5 

حي يعقوب املنصور الرباط

السجل السجاري بالرباط تحت

رقم 125977

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

الشريك  قرر   ،2022 يونيو   13

النشاط  تغيي2  للشركة  الوحيد 

االجسماعي للشركة ليصبح.

املطاعم واالسسي2اد والسصدير.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

22 أغسطس 2022،  بالرباط بساريخ 

تحت رقم 6790.

27 P
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SOUTELO

SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

17 ماي 2022، قرر الشريك الوحيد 

 ،SOUTELO SARL AU لشركة 

مقرها  درهم،   10.000 راسمالها 

حي   ،5 أمل   1230 ب  االجسماعي 

الرباط،  املنصور،  بعقوب  املسي2ة، 

بالرباط  السجاري  بالسجل  املقيدة 

تحت رقم 118193.

قرر ما يلي :

للشركة  االجسماعي  املقر  تغيي2 

املسي2ة،  حي   ،5 أمل   ،187 رقم  إلى 

يعقوب املنصور الرباط.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23 أغسطس 2022،  بالرباط بساريخ 

تحت رقم 6808.

28 P

STE HOSTY

SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

ومسجل بساريخ 19 أغسطس 2021، 

شركة محدودة املسؤولية  تم انشاء 

والتي تحمل الخصائص السالية :

.STE HOSTY SARL : التسمية

مقاول   : االجسماعي  الهدف 

األنشطة ال نية واألداء ال ني.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

املقر االجسماعي : مسي2ة 3 قطاع أ 

رقم 254 شقة رقم 3، مراكش.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تارخ السأسيس.

التسيي2 : تم تعيين السيد املني2ى 

زياد مسي2ا للشركة.

 : السجاري  بالسجل  السقيد  رقم 

املحكمة السجارية بمراكش 128637.

29 P

STE MA.EXPORT-

IMPORTAUTO
SARL AU

رقم السجل السجاري : 162265

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 

تم وضع   ،2022 أغسطس   2 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات السالية :

والسصدير  االسسي2اد   : الهدف 

)تاجر او منسج وسيط).

السيارات  وتصدير  اسسي2اد 

الجديدة واملسسعلمة.

30، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

8 شارع موالي احمد الوكيلي حسان، 

الرباط.
راس املال : حدد بما قدره 10.000 

درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف :

محمد املزابي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ 23 أغسطس 2022.

تحت رقم 127200.

30 P

2M&K AGRICOLE
SARL AU

السجل السجاري : 126449

تأسيس
بمقس�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   ،2022 يونيو   4 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وذات  واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواص ات السالية :

 2M & K AGRICOLE : التسمية 

.SARL AU

املقاومة  شارع   : االجسماعي  املقر 
 ،3 21 الطابق  زنقة ابيدجان، عمارة 

شقة 8 حي املحيط الرباط.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 
درهم.

املقاومة  شارع   : االجسماعي  املقر 
 ،3 21 الطابق  زنقة ابيدجان، عمارة 

شقة 8 حي املحيط، الرباط.
 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

درهم.
الغرض : التسيي2 ال الحي.

تربية املوا�سي.
املدة : 99 سنة.

املسي2 : السيد املالس مصط ى.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحكمة   لدى  السجاري 

بالرباط تحت رقم128466.
31 P

SOLO PASTA
SARL AU

راسمالها : 350.000 درهم
محل 103 الكيلو 3.5 تقاطع شارع 
الريف وشارع محمد 6 ت رع من 

طريق زعي2 10170 الرباط
السجل السجاري : 127157

 الرباط
تحويل األسهم

تعديل الشكل القانوني
تعيين املدير

غي2  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
 2022 يونيو   24 بساريخ  العادي 
 ،SOLO PASTA SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :
تحويل األسهم :

الدقاقي  الشرقاوي  السيد  نقل 
لغري�سي  السيدة  إلى  ياسين  سيدي 
الوطنية  البطاقة  صاحبة  نورة 
من  سهم  و1750   AB605832 رقم 

الشركة املذكورة.
إلى  خاليد  زلزولي  السيد  نقل 
صاحبة  نورة  لغري�سي  السيدة 
 AB605832 رقم  الوطنية  البطاقة 

و1750 سهم من الشركة املذكورة.
تعديل الشكل القانوني من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

لغري�سي  السيدة  املدير  تعيين 

حاصل  مغربية،  جنسية  من  نورة، 

رقم  الوطنية  السعريف  بطاقة  على 

عين  زنقة  في  املقيمة   ،AB605832

القرية  النهضة  حي   23 رقم  لحسن 

سال، يسم تعيينها مديرة للشركة ل ت2ة 

غي2 محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم  بالرباط  السجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2022 23 أغسطس 

.6809

32 P

STE OSE ACADEMY
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 

وضع  تم   ،2022 يوليو   20 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية املميزات السالية :

الهدف :

االستشارات اإلدارية.

مناسبات خاصة.

الدعم والسدريب.
املقر : رأس املال : حدد راس املال 

بما قدره 100.000 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسيي2 

ملدة غي2  طرف السيد ريان السمدي، 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ 5 سبسم21 2022، رقم السجل 

السجاري 162425.

33 P

STE HACHASK
SARL AU

راسمالها : 10.000 درهم

املقر االجسماعي : حي املسي2ة
رقم 145 جرادة

بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس  تقرر   ،2022 3 أغسطس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص اآلتية :
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 HACHASK شركة   :  التسمية 
ش م م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

حي املسي2ة رقم   : املقر االجسماعي 
145 جرادة.

تحويل   : االجسماعي  الهدف 
األموال.

في  محدد  االجسماعي  الراسمال 
درهم   100 بقيمة  درهم   10.000

للحصة.
التسيي2 : تم تعيين السيد س يان 
السعريف  لبطاقة  الحاملة  الهاشمي 
كمسي2   FH63122 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
 39863 رقم  تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ 25 أغسطس 2022.
34 P

 ILELLI MOROCCAN
DESIGN LAB

شركة محدودة املسؤولية 
املقر االجسماعي : فيال رقم 81 شارع 

بني وريان السوي�سي الرباط
السجل السجاري  145955

االسسثنائي  العام  الجمع  حسب 
بساريخ فاتح أبريل  2022 : 

قرر الجمع العام تحويل خمسة 
مائة  بقيمة  سهما   (25( وعشرين 
)100) درهم لكل منها السيدة لطي ة 
نعاس لصالح اآلنسة رحاب أوحليس. 
يقر الشريك )املحول) بأنه ال يعارض 
هذا السحويل وبالسالي يمنح موافقسه 

الكاملة.
بسقديم  الشركة  شركاء  يقوم 

 على النحو السالي :
ً
املساهمات نقدا

 2500 نعاس  لطي ة  السيدة 
درهم.

 7500 أوحليس  رحاب  اآلنسة 
درهم.

نعاس  لطي ة  السيدة  اسسقالة 
للشركة  مسي2  مدير  منصب  من 
أوحليس  رحاب  اآلنسة  وتعيين 
 ILELLI مديرة مسي2ة جديدة للشركة

.MOROCCAN DESIGN LAB

شارع   15 من  نقل مقر الشركة  

الرباط  أكدال   04 رقم  األبطال 

حسان  الوكيلي  أحمد  6  شارع  إلى 

الرباط.

حيت  االجسماعي   الغرض  تغيي2 

أصبح :

االستشارات اإلدارية واالتصالية.

الدراسة والسدريب والسوجيه.

اإلشارة   اعسماد  الشركة  تعلن 

.WORKSTUDIO

املادة  تعديل  تم  لذلك،  وفقا 

44 من النظام  43 واملادة   ،3،4،6،7

األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  السجاري 

تحت  يوليوز 2022،   8 يوم  بالرباط  
رقم 126292.

35 P

L’ARCADE PHOTO-AUDIO-

VIDEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

)في طور السص ية)

 A2 مقرها االجسماعي : رقم 3 بلوك

تجزئة النور شارع ابن الخطيب 

طريق عين الشقف - فاس، املغرب
رقم السجل السجاري : 31151

حل شركة
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تقرر   ،2022 يونيو   20 املنعقد يوم 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

L’ARCADE PHOTO-AUDIO-
درهم،   900.000 رأسمالها   ،VIDEO

ومقرها االجسماعي ب اس رقم 3 بلوك 

تجزئة النور شارع ابن الخطيب   A2

لوقف  نتيجة  الشقف،  عين  طريق 

النشاط.

رقم  ب اس  السص ية  مقر  وحدد 

ابن  النور شارع  تجزئة   A2 بلوك   3

وعين  الخطيب طريق عين الشقف، 

السيد همادي محمد وعنوانه زنقة 
4 رقم 6 حي واد فاس، فاس كمص ي 

للشركة.

وعند االقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسص ية :

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  السجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   ،2022 يونيو   22 يوم 

.3327

36 P

AL FITYA INSTITUTE
SARL AU

إنشاء شركة
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  وضع  تم   ،2022 28 يوليو 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

تسلخص فيما يلي :

.AL FITYA INSTITUTE : التسمية

االستشارة في   : الهدف االجسماعي 

التسيي2.

 ،15 الرباط   : االجسماعي  املقر 

شارع األبطال شقة رقم 4، أكدال.

املدة : 99 سنة.
درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

مجزأ إلى 100 حصة قيمة كل واحد 

100 درهم كلها للسيد العريم يونس.

يونس  العريم  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

بالسجل  التسجيل  تم   : اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكسابة  السجاري 

سبسم21   5 يوم  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 162459.

37 P

LO REAL ESTATE
SARL

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

2 أغسطس  2022 تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة   املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

السالية  :

                                                            .LO REAL ESTATE : التسمية

  .AU  SARL : الص ة القانونية 

الهدف االجسماعي :

أو  لبيع  مرجعي  مكسب  امسالك 

تأجي2 العقارات.

وكالة عقارية.

تاجر.

اعمال مخسل ة والبناء.
رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

بين الشركاء على الشكل السالي :            

السيدة ملياء وكلو 1000 حصة.

املدة : 99 سنة اداء من السأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

عمارة   58 شقة   : املقر اإلجسماعي 

ا3 شارع واد سبو اكدال الرباط.  

املسي2ة السيدة ملياء وكلو. 
رقم السجل السجاري  162439.

38 P

STE HYDRO CAMIONS
27 تجزئة الوئام زنقة واد بهت 

لعيايدة سال

العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

11 أغسطس 2022 بسال.

والتي تحمل الخصائص االتية :

الهدف االجسماعي : مقاول شحن، 
درهم   100.000 الشركة  راسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل السالي :

السيد العربي انس 1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجسماعي : 27 تجزئة الوئام 
زنقة وادبهت لعيايدة سال.

املسي2 : العربي انس.
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السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
باملحكمة االبسدائية بسال تحت رقم 

39491 بساريخ 31 أغسطس 2022.
39 P

STE ATLAS SAIDAZ
SARL

رقم 14 تجزئة القايد ادريس طريق 
مكناس، خني رة

غي2  اجسماع  محضر  بمقس�سى 
عادي بساريخ 10 أغسطس 2022، تم 

اتخاذ القرار السالي :
التشطيب على الشركة،   : القرار 
وتعيين السيد اسعيد حنيزيل مص ي 

للشركة.
تم لدى كسابة   : اإليداع القانوني 
الضبط باملحكمة االبسدائية بخني رة 
تحت   ،2022 أغسطس   29 بساريخ 

رقم 373/2022.
السجل السجاري رقم 4197.

40 P

H N S TRANS
ش م م ب و

نقل البضائع لحساب الغي2
بيع مواد البناء
أشغال مخسل ة

حي القائد ادريس رقم 18 حي السي2ي 
خني رة

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تأسيس  تم   ،2022 أغسطس   15
شركة ذات مسؤولية بشريك وحيد 

باملواص ات السالية :
.STE H N S TRANS : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 
محدودة بشريك وحيد.

القائد  حي   : االجسماعي  املقر 
ادريس رقم 18 حي السي2ي، خني رة.

لحساب  البضائع  نقل   : الغرض 
أشغال  البناء،  مواد  بيع  الغي2، 

مخسل ة.
 100.000 في  حدد   : الراسمال 
درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل السالي :

 1000 كالاوحالو  عزيز  السيد 

حصة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

ملدة  وذلك  كالاوحالو  عزيز  السيد 

غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

بساريخ  بخني رة  االبسدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2022 أغسطس   30

.2022/381

السجل السجاري رقم 4495.

41 P

الشركة مروى للتأمينات
ش ذ م م

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : طنجة 35 مجمع 

كوماريسبا 4، باب ال حص املسجر 

رقم 26 مسنانة

س ت : 70761

اغالق السص ية نهائيا
الجمع  محضر  قرارات  بموجب 

املنعقد  العام الغي2 العادي للشركاء 

 2022 يونيو   20 بساريخ  بطنجة 

للسأمينات  »مروى  املسماة  للشركة 

 100.000 رأسمالها  م«،  م  ذ  ش 

درهم، مقرها االجسماعي بطنجة، 35 

ال حص  باب   ،4 كوماريسبا  مجمع 

املسجر رقم 26 مسنانة، تقرر ما يلي :

إغالق  تقرير  على  املصادقة 

للشركة  املسبقة  السص ية  مسطرة 

املقدمة من طرف املص ية السيدة 

ذمتها لوكالتها  منى الركينة مع إخالء 

إقرار  وهكذا  للشركة  كمص ية 

»مروى  الشركة  وتص ية  إغالق 

للسأمينات ش ذ م م، نهائيا بساريخ 20 

يونيو 2022.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

السجارية بطنجة بساريخ فاتح سبسم21 

2022، تحت رقم 257020.
مقسطف وبيان للنشر

ائسمانية تكنيك أسسطانس

42 P

NOVA AMEUBLEMENT

تص ية الشركة
في إطار الجمع االسسثنائي لشركة 

 NOVA AMEUBLEMENT SARL

واملنعقد بساريخ 29 أغسطس 2022، 

تقرر ما يلي :

تص ية الشركة.

عواد  رشيد  السيد  تسمية 

بص ة مص ي للشركة وتحديد مقر 

السص ية 201 شارع موالي ادريس 1 

املسي2ة 1، تمارة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

5 سبسم21 2022، تحت  بالرباط يوم 

رقم 128387.

43 P

EQUIPEMENT

 ET CAMPEMENT DE

TEMARA

SARL

 AU CAPITAL DE 12.000.000

DHS

املقر االجسماعي : تجزئة التسنية

رقم 26 حي الصناعي تمارة

في إطار الجمع االسسثنائي لشركة 

 EQUIPEMENT ET CAMPEMENT

بساريخ واملنعقد   DE TEMARA 

 29 أغسطس 2022، تقرر ما يلي :

السيد  السابق  املسي2  اسسقالة 

رشيد عواد.

تعيين السيدة بشرى عواد مسي2ة 

للشركة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

5 سبسم21 2022، تحت  بالرباط يوم 

رقم 128383.
مقسطف بمثابة إعالن

44 P

كاب ريتايل
CAP RETAIL S.C.A

شركة توصية باألسهم
ذات رأسمال : 112.970.700 درهم
مقرها االجسماعي : 30، شارع موالي 

يوسف
 السجل السجاري بالدار البيضاء 

رقم 180641
السعريف الضريبي : 1108480

بمقس�سى محضر الجمع العام   -  I
بساريخ  املنعقد  للشركة،   العادي 
تقرر تجديد وكالة   2022 يونيو   30
ملدة  الرقابة  مجلس  أعضاء  بعض 
دعوة  لغاية  تسسمر  سنوات  ثالث 
للسداول  لالنعقاد  العام  الجمع 
بساريخ  املخسسم  املالي  النشاط   حول 

31 ديسم21 2024 وهم :
السيد رافع بنسالم، املزداد بساريخ 
تون�سي  بسونس،   1975 أبريل   22
زنقة   66  : ب  الساكن  الجنسية، 
تونس،  سوكرا،  ال   2036 البارك، 

الحامل لجواز الس ر رقم R881080 ؛
املزداد  الكروي،  كريم  السيد 
بباريس،   1971 أغسطس   30 بساريخ 
رقم   : ب  الكائن  الجنسية،  فرن�سي 
1، زنقة كوندوريكت 94230 كاشان، 
رقم  الس ر  لجواز  الحامل  فرنسا، 

15CL97271 ؛
أنت2ناسيونال  ك.إم.�سي  شركة 
مسؤولية  ذات  شركة  دي،  تي  إل 
 ،AED 3000 محدودة ذات رأسمال 
الكائن مقرها االجسماعي ب : دي جبل 
بالسجل  املسجلة  زون،  فري  علي 
املمثلة   ،116868 رقم  السجاري 

بواسطة السيد زكرياء بنسالم ؛
شركة أو إم إم �سي بي جاسمان 
شركة مساهمة،  هولدينغ إس.أ.إل، 
رأسمالها  اللبناني،  للقانون  خاضعة 
الكائن  أمريكي،  دوالر   20.000
إس هيام جي   : مقرها االجسماعي ب 
سامي سولح،   221 مايات الو في2م، 
املسجلة  لبنان،  بي2وت،  محج 
بالسجل السجاري ببي2وت تحت رقم 
السيد  بواسطة  ممثلة   1903077

جيل دو كلي2ك. 
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لدى  القانوني  اإليـداع  تم   -  II

كسابة ضبط املحكمة السجارية بالدار 

البيضاء بساريخ 2 سبسم21 2022 تحت 
رقم 836409. 

للمقسطف والبيان

املمثل القانوني 

45 P

COOPER DIAGNOSTICS
تكوين شركة مساهمة 

بموجب عقد عرفي مؤرخ في    -  I

النظام  وضع  تم   ،2022 يوليو   12

تكمن  مساهمة  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها فيما يلي :

الشكل : شركة مساهمة.

 COOPER  : التسمية 

.DIAGNOSTICS

الغرض : توزيع وتسويق السجهيزات 

الطبية.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

إقامة ساحة الواحة، طريق الواحة، 
زنقة رقم 3، عمارة رقم 6 - 20410.

املدة : 99 سنة.
رسمال الشركة : 300.000 درهم.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسم21.

السيد جواد الشيخ   : املسصرفون 

لحلو،  الشيخ  أيمن  السيد  لحلو، 

االدري�سي،  الداودي  أمينة  السيدة 

علوي،  بنسعيد  سلمى  السيدة 

وشركة  العكراوي  إلهام  السيدة 

يمثلها السيد   COOPER PHARMA

جواد الشيخ لحلو.

الرئيس املدير العام : السيد جواد 

الشيخ لحلو.

السيدة   : املنسدب  العام  املدير 

إلهام العكراوي.

 HDID مراقب الحسابات : مكسب

طرف  من  املمثل   & ASSOCIES

السيد محمد حديد.

القانوني  باإليداع  القيـام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكسابة 

بساريخ  البيضاء  للدار   السجارية 

3 أغسطس 2022 تحت رقم 832225.

بكسابة  الشركة  قيد  تم   -  III  

الضبط لدى املحكمة السجارية للدار 

 2022 أغسطس   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 551561.

46 P

RRMIMMO

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

بموجب عقد عرفي مؤرخ في    -  I

النظام  وضع  تم   ،2022 يونيو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك واحد تكمن مميزاتها 

فيما يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

.RRMIMMO : التسمية

املمسلكات  اقسناء   : الغرض 

العقارية بهدف الكراء أو البيع.

البيضاء،  الدار   : الشركة   مقر 

الثاني،  الطابق  ليل،  زنقة   29

الصخور السوداء.

املدة : 99 سنة.

رسمال الشركة : 10.000 درهم.

كنزة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

الص ريوي.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 31 ديسم21.

املدبر : السيدة كنزة الص ريوي.

القانوني  باإليداع  القيـام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكسابة 

بساريخ  البيضاء  للدار   السجارية 

16 أغسطس 2022 تحت رقم 834787. 

بكسابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكمة السجارية للدار 

 2022 أغسطس   16 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 552781.

47 P

STE HIBAD CONSEIL 

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

SOUNBOULA ، 11060، SALE MAROC

STE LARACT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي: رقم 83 

شارع املخسار الجزولي شقة 7 الطابق 

الرابع -  الرباط املغرب

إعالن مسعدد القرارات

رقم السقييد في السجل السجاري: 

136387

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم   2022 أغسطس   29 في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات السالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على ما يلي 

: رفع رأسمال الشركة الى 2500000 

 : درهم بزيادة 300000 درهم كالسالي 

درهم   150000 ملحمدي رضوان ب 

وملحمدي محمد ب 150000 درهم.

 قرار رقم 2: الذي ينص على ما يلي : 

وملحمدي  رضوان  ملحمدي  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  مسيي2ين  محمد 

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية : 

بند رقم 6: الذي ينص على ما يلي: 

رأسمال الشركة هو 2500000 درهم 

ب  رضوان  ملحمدي   : كالسالي  بزيادة 

1250000 درهم وملحمدي محمد ب 

1250000,00 درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على ما يلي: 

رأسمال الشركة هو2500000 درهم 

مقسمة الى 25000 حصة اجسماعية 

حصة  لكل  درهم   100,00 بقيمة 

 12500 ملحمدي رضوان ب  كالسالي: 

حصة اجسماعية وملحمدي محمد ب 

12500 حصة اجسماعية.

على  ينص  الذي   :13 رقم   بند 

رضوان  ملحمدي  تعيين   : يلي  ما 

للشركة  مسيي2ين  محمد  وملحمدي 

ملدة غي2 محدودة.

على  ينص  الذي   :16 رقم   بند 

ما يلي : تلتزم الشركة بشكل صحيح، 

املسعلقة  األعمال  لجميع  بالنسبة 

السيد ملحمدي رضوان بسوقيع   بها، 

 أو ملحمدي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   5 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128400.

48 P

MIRADOR SKHIRATE
تأسيس شركة

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

30 يونيو 2022 وضع قانون أسا�سي 

التي  املسؤولية  محدودة  لشركة 

تحمل الخصائص السالية :

 MIRADOR  : التسمية 

.SKHIRATE SARL

املقر الرئي�سي : 15، شارع األبطال، 
رقم 4، أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.

النشاط : غسيل السيارات وتغيي2 

الزيوت، مسجر املواد الغذائية.

الرأسمال : 100.000 درهم.

: السيد مسعود سنوك،  التسيي2 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AD9403 ملدة غي2 محدودة. 

تم لدى  كسابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل  5 سبسم21 2022  بساريخ 

السجاري 162423. 

49 P

HYDROTRA  
 SARL AU

ش.م.م.م و

املقر االجسماعي :  إقامة النخيلة 

عمارة  ا الشقة 4 شارع الحسن 

األول، تمارة

العام  االجسماع  إثر  على   -  1

 الغي2 العادي بمدينة برشيد وبساريخ 

13 يونيو  2022 قرر املساهم الوحيد 

    HYDROTRA SARL AU لشركة 

ش.م م م و بمساهم وحيد  ما يلي : 
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تغيي2 املقر االجسماعي للشركة من 
 املقر املسواجد بإقامة النخيلة عمارة  ا 
شارع الحسن األول تمارة   4 الشقة 
عمارة 704 طريق    3 رقم  الى املحل  

املهدية 2 املرحلة 2 القنيطرة.
2 - تمديد نشاط الشركة املسمثل 
إمدادات  في  شركة األشغال العامة: 
املياه والصرف الصحي والطرق والري 

والطرق واإلنشاءات.  
3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبسدائية تمارة بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت رقم 8795.
50 P

STE MOBIKENT DESIGN
SARL AU

السجل السجاري : 107773 الرباط
حل مسبق للشركة

 STE قرر الشريك الوحيد لشركة 
 MOBIKENT DESIGN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد، رأسمالها 100.000 
الرباط  االجسماعي  مقرها  درهما، 
الرياض  حي  كلي يا،  شارع   ،57 رقم 
العادي  الغي2  العام  الجمع  خالل 
بساريخ  الشركة  بمقر  انعقد   الذي 

12 غسطس 2022 :
1 - الحل املسبق للشركة.

 Mr AYTEN السيد  تعيين   -  2
BAYRAM مصف للشركة.

 ،57 3 - تعيين مقر السص ية رقم 
شارع كلي يا، حي الرياض، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 السجارية بالرباط بساريخ 5 سبسم21 2022 

تحت رقم 128414.
51 P

أورتبلونت تواما
ش.م.م

السص ية
بساريخ  عرفي  محضر  بمقس�سى 
شركة  مص ية   2022 يناير   10
قررت  ش.م.م  تواما«  »أورتيبلونت 
اسسقالتها  تقديم  مع  السص ية  ق ل 

من التسيي2.

وقد تم الوضع القانوني باملحكمة 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

8 ف21اير 2022 تحت رقم 811914.

52 P

شركة جنبي لقطع الغيار
ش.م.م

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

شركاء  قرر   2022 يوليو   28 بساريخ 

مقرها  الغيار«  لقطع  »جنبي  شركة 

بوشعيب  شارع  البيضاء،  بالدار 

 ،215 الرقم  ال رح،  حي  الدكالي، 

مسي2ة من طرف أبسيح محمد وليلى 

حيث  محدودة  غي2  مدة  إلى  أبسيح 

األسا�سي  القانوني  تحديث  قرروا 

به  الجاري  القانون  حسب  للشركة 

العمل مع مراعاة السغيي2ات السال ة.

وبناء على ذلك تم الوضع القانوني 

بالدار  السجارية  باملحكمة  للشركة 

 2022 أغسطس   17 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 834941.

53 P

شركة السندلي ترونس
ش.م.م

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

شركاء  قرر   2022 يوليو   28 بساريخ 

ش.م.م  ترونس«  »السندلي  شركة 

املسي2ة من طرف السندلي مصط ى 

تحديث  محدودة  غي2  مدة  إلى 

حسب  للشركة  األسا�سي  القانوني 

القوانين الجاري بها العمل مع مراعاة 

السغيي2ات السال ة منذ إنشاء الشركة 

سيدي  البيضاء،  بالدار  ومقرها 

 ،5 املجموعة  الدومة،  حي   مومن، 

الزنقة 8، الرقم 10.

وقد تم الوضع القانوني للشركة 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحكمة 

بساريخ 17 أغسطس 2022 تحت رقم 

.834942

54 P

ENI MAROC B.V
قرع

املقر االجسماعي : 72، شارع حمام 

فطواكي، حي أفيياسيو، اليوس ية، 

الرباط

رقم السجل السجاري : 124055

I - بناء على محضر مجلس اإلدارة 

 2021 ديسم21   29 بساريخ  املنعقد 

و28 يونيو 2022 تقرر ما يلي :

اسسقالة السيد جسيبي با�سي من 

مهامه كممثل ال رع املغربي.

باربريس  لويجي  السيد  تعيين 

كممثل ال رع املغربي. 

بمكسب  القانوني  اإليـداع  تم   -  II

التسجيل باملحكمة السجارية بالرباط 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 

 .128399
من أجل املسسخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة 

55 P

CORALCOM
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد   بمقس�سى 

22 أغسطس 2022 تم إنشاء مؤسسة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد بالخصائص السالية :

.CORALCOM SARL AU : التسمية

رأسمال : 100.000 درهم مقسمة 

على 1000 حصة.

عنوان الشركة : 56 شارع ابراهيم 

الروداني، إقامة 56 شقة 2 املحيط، 

الرباط.

تاجر  تاجر،   : املؤسسة  هدف 

أجهزة كمبيوتر، الطباعة.

املسي2 : منعم طويل.

الضريبة املهنية : 26305144.

السجل السجاري رقم : 162447.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

السجارية بالرباط تحت رقم 128402 

بساريخ 5 سبسم21 2022.

56 P

BMYFINDER
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
3 أغسطس  2022 تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحمل الخصائص السالية :  

.BMYFINDER : التسمية
    .SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجسماعي:
1 - مصمم في املعلوميات ؛
2 - االسسي2اد والسصدير ؛

3 - شركة تستثمر أو تدير األوراق 
املالية أو تسحكم فيها.

رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  
فئة  من  حصة   1000 إلى   مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل السالي :
 1000 موريزيو  مازوطا  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجسماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط. 
املسي2 : السيد مازوطا موريزيو.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.162441

57 P

DIGISBAI
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بالرباط في 3 أغسطس 2022 تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص السالية : 
.DIGISBAI SARL AU : االسم

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

عنوان الشركة : 54 زنقة ابراهيم 
الروداني، العمارة 56، الشقة رقم 2، 

املحيط، الرباط.
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هدف املؤسسة : مجال املعلوميات.

املسي2 : خالد السباعي العثماني.

الضريبة املهنية رقم : 26305132.

 162421 رقم  السجاري  السجل 

باملحكمة السجارية بالرباط.

58 P

WALIDIYA SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس املال : 100.000 درهم

 تجزئة املنال، الطابق األول، 
رقم 309، سيدي قاسم

السجل السجاري رقم : 29019

ت ويت حصص
املنعقد  العام  الجمع  بمقس�سى 

أغسطس   25 بساريخ  الشركة  بمقر 

لس ويت  محضر  تدوين  تم   2022

يوم  ومسجل  موقع   حصص 

29 أغسطس 2022 مضمونه ت ويت 

500 حصة اجسماعية من عند السيد 

الوطنية  بطاقسه  عزيز،  حشحاش 

ل ائدة السيد حشحاش   GK69566

 G113876 بطاقسه الوطنية  محمد، 

ثاني  التسيي2 كمسي2  له  أسند  الذي 

للشركة خل ا للسيد حشحاش عزيز. 

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبسدائية بسيدي 

قاسم يوم 29 أغسطس 2022 تحت 
رقم 421. 

59 P

STE ARGANIC GROUP  
SARL

 Secteur 11 Bloc C Villa 2 Hay

 Riad- Rabat

حل الشركة
االسسثنائي  املحضر  بمقس�سى 

املؤرخ بساريخ 20 يوليو 2022 واملسجل 

بالرباط   2022 أغسطس   26 بساريخ 

 RE202200371592046, تحت رقم

شركاء  قرر   OR28448/2022

الشركة ما يلي :

حل الشركة املذكورة أعاله.
 SIBLINI HASSAN تعيين السيد

MUSTAPHA كمص ي للشركة.
كمكان  االجسماعي  املقر  تعيين 

السص ية.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بساريخ   128391 رقم  تحت   بالرباط 

5 سبسم21 2022.
60 P

STE LUXLEADER
SARL AU

رقم السجل السجاري : 162323 
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 
وضع  تم   2022 يوليو   15 بساريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات السالية :
الهدف :

العقاقي2 البناء ؛
السجارة ؛

مقاول أعمال مسنوعة.
املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
الوكيلي،  احمد  موالي  شارع  موالي 

حسان، الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف :
فاطمة لكرار.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ 29 أغسطس 2022 تحت رقم 

.127246
61 P

KARAVELI 
SARL AU

اسسثنائي  عام  جمع  بمقس�سى 
حرر في الرباط  6 سبسم21 2022 قرر 
 KARAVELI الشريك  الوحيد للشركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي :  

طرف  من  حصة   100 ت ويت 

السيد  جالل رافعي إلى السيد مهدي 

السباعي.

اسسقالة السيد  جالل رافعي من 

منصبه كمسي2 للشركة.

السباعي  مهدي  السيد  تعيين 

كمسي2 وحيد للشركة.

من  و13    7  ،6 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 128436 بساريخ 6 سبسم21 

.2022

62 P

TEKT CONTRACTORS
SARL

محرر  عرفي  عقد   بمقس�سى 

تم تكوين نظام  11 أغسطس 2022 

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة  خصائصها كالسالي :

 TEKT  : التسمية 

.CONTRACTORS

تمارس الشركة األهداف  الهدف: 

السالية :

لجميع  والسطوير  البناء  أعمال 

املهن ؛

ديكورات وتوزيع االثاث ؛

تصنيع وتوزيع االثاث.

زنقة  مكرر   12  : املقر االجسماعي 

لبنان رقم 3 حي املحيط الرباط.
 100.000  : رأس املال االجسماعي 

حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.

التسيي2 : تم تعيين السيد منصف 

السعريف  لبطاقة  الحامل  وقاسم 

الوطنية رقم  A723069 كمسي2وحيد 

للشركة وملدة غي2 محدودة.

: تم وضع امللف  اإليداع القانوني 

القانوني لدى كسابة الضبط املحكمة 

السجل  رقم  تحت  الرباط  السجارية 

السجاري 162435.

63 P

VANITY EVENTS
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
31 أغسطس 2022 تم إحداث القانون 

املسؤولية  محدودة  لشركة  األسا�سي 

بشريك وحيد تسلخص فيما يلي :

 VANITY EVENTS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االستشارات   : االجسماعي  الهدف 

اإلدارية وتاجر.

 30 عمارة   : االجسماعي  املقر 

8، شارع موالي أحمد لوكيلي،  شقة 

حسان، الرباط.

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة اجسماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

بن دايز  السيدة سناء   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

 : ال ت2ة املعمول بها خالل السنة 

تبدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسم21.

ل ائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحسياط القانوني ال ائض يسصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

السجل السجاري : 162479 الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة السجارية بالرباط 

6 سبسم21 2022.

64 P

NEXT LEVEL HIGH-TECH
SARL AU

 NEXT LEVEL  : الشركة  اسم 

.HIGH-TECH SARL AU

الهدف االجسماعي : استشارات في 

تدريب  - خدمات  الخدماتي  التسيي2 

شبكة االتصاالت مصادر خارجية - 

اسسي2اد وتصدير.

 21 رقم  املحل   : االجسماعي  املقر 
زنقة بويبالن أكدال الرباط.
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رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة ل 1000 حصة من فئة 100 
درهم للحصة الواحدة ل ائدة السيد 

وليد مديحي.
التسيي2 : السيد وليد مديحي.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
باملحكمة  الضبط  كسابة  لدى 

السجارية بالرباط 160785.
65 P

ART-BATI
تص ية الشركة

وانعقاد  الخاص  العقد  حسب 
يوم  االسسثنائي  العام   الجمع 
باملقر االجسماعي   2022 أغسطس   5
الرحمان  عبد  زنقة   : للشركة 
 5 الجميل  املنظر  عمارة  الغافيقي 
الشركة  قرر مسي2  الرباط،   2 شقة 
 5 تاريخ  من  اعسبارا   ،ART-BATI

أغسطس 2022 ما يلي :
العمليات  وإنهاء  الشركة  تص ية 
تعيين السيد عبد هللا  بها،  املسعلقة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الحاجي 
املص ي   ،AA29603 رقم  للسعريف 
السص ية  مقر  وتعيين  للشركة 
زنقة عبد الرحمان   : بالعنوان السالي 
 5 الجميل  املنظر  عمارة  الغافيقي 

شقة 2 الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبسم21   6 يومه  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128425.
66 P

مكسب املحاماة أكرام وجالل
زاوية شارع عمر الخيام وشارع عبد الرحيم 

بوعبيد، الطابق 2، املكسب 7، الدار البيضاء

CHIMIREC MAROC
SARL AU

إعالن عن ت ويت حصص وتغيي2 
نوع الشركة واملسي2 القانوني لشركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك 
وحيد

قرارات  محضر  بمقس�سى   -  I
بالقنيطرة  املحرر  الوحيد  الشريك 
اتخذ   ،2022 أغسطس   24 بساريخ 
السالية  القرارات  الوحيد  الشريك 

املسعلقة بما يلي :

شركة  من  الشركة  نوع  تغيي2 

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

محمد  السيد  لس ويت  تبعا  وحيد 

كان  التي  للحصص  سعيد  أيت 

 CHIMIREC شركة  ل ائدة  يملكها 

واجسماع   DEVELOPPEMENT

لرأسمال  املكونة  الحصص  جميع 

التي  األخي2ة  هذه  يدي  بين  الشركة 

لشركة  الوحيد  الشريك  صارت 

.CHIMIREC MAROC

قبول اسسقالة السيد محمد أيت 

لشركة  كمسي2  مهامه  من  سعيد 

.CHIMIREC MAROC
تعيين السيد فرانسوا دو طاراكون

François De TARRAGON، فرن�سي 

أبريل   10 يوم  مزداد  الجنسية، 

 ،5 بالرقم  والقاطن  بباريس،   1965
تولوز،   31500 زنقة تيودور لونوطر 

الس ر  لجواز  والحامل  فرنسا، 

مسي2ا   17AT43752 رقم  ال رن�سي 

 CHIMIREC MAROC وحيدا لشركة

SARL AU ملدة محددة في سنسين.

II - اإليداع القانوني والتسجيل

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فاتح  بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

سبسم21 2022 تحت رقم 92433.
بمقس�سى مقسطف وبيان

مكسب املحاماة أكرام وجالل

67 P

STRA
SARL

س.ت. الرباط : 120623

حل الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقس�سى   -  1
قرر   ،2022 أغسطس   19 بسمارة في 

لشركة  االسسثنائي  العام  الجمع 

رأسمالها  ش.ذ.م.م   »STRA SARL«

100.000 درهم، بسمارة اقامة الريف 

2 عمارة A2 شقة 8 ما يلي :

ال سخ املسبق وتص ية الشركة.

تحديد مقر السص ية بسمارة اقامة 

الريف 2 عمارة A2 شقة 8.

النبي  الكبي2ي عبد  تعيين السيد 

كمص ي للشركة بدون مقابل.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

باملحكمة  السجاري  السجل  مصلحة 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت رقم 127322.
من أجل االسسخالص والبيان

68 P

EVECHOIX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى   -  I

تمت   ،2022 بسال يوم فاتح سبسم21 

لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

السالية :

.EVECHOIX : التسمية

الصيدلة،   : االجسماعي  الهدف 

شراء وبيع مسسحضرات السجميل.

سعيد  تجزئة   : االجسماعي  املقر 

طريق   2 رقم  محل   804 رقم  حجي 

قنيطرة سال.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلدارة 

السيدة زينب العزالني.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسم21.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل السجاري للمحكمة 

االبسدائية بسال بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت رقم 39495.

69 P

EL KHOLTE PREBAC PRIVE
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 

 3 أغسطس 2022 بسال، تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحمل الخصائص السالية :

 EL KHOLTE PREBAC : التسمية

.PRIVE

مدرسة   : االجسماعي  الهدف 

السحضي2 لالمسحانات.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

عبد  شارع   63  : االجسماعي  املقر 

الرحيم بوعبيد حي األندلس سال.

نخال  سناء  السيدة   : التسيي2 

 1983 نوفم21   17 بساريخ  املزدادة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

الساكنة بزنقة موالي   ،AB619586

حي ال21كة القرية   21 بوشعيب رقم 

سال.

التسجيل  تم   : السجاري  السجل 

باملحكمة  السجاري  بالسجل 

االبسدائية بسال بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت رقم 36601 رقم اإليداع 

.39498

70 P

 STE AFRICAINE TOP

SERVICE
SARL AU

العادي  غي2  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بساريخ 21 يوليو2022 لشركة 

شركة   AFRICAINE TOP SERVICE

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

درهم   100.000 رأسمالها  وحيد 

املنطقة الصناعية حي   105  : مقرها 

الرحمة سال تقرر ما يلي :

املسبق  الحل  في  الشروع   -  1

للشركة.

 : تحديد مقر حل الشركة ب   -  2

املنطقة الصناعية حي الرحمة   105

سال.

بمكسب  القانوني  اإليداع  تم 

السجل السجاري للمحكمة االبسدائية 

بسال تحت رقم 39420.

71 P



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17278

SOHO
SARL

السجل السجاري 95499
تعديل في الشركة

االسسثنائي  الجمع  إطار  في 
واملنعقد بساريخ 9 سبسم21 2022 تقرر 

ما يلي :
السيد  الشركة  مسي2  اسسقالة 
غ ي2 عبد اإلله وتعيين مسي2 جديد 
وفي  للشركة السيد أيوب البوركيبي. 
واملنعقد  االسسثنائي  الجمع  إطار 
يلي  ما  تقرر   2022 يونيو   20 بساريخ 
السيد  الشركة  مسي2  اسسقالة   :
أيوب البوركيبي وتعيين مسي2 جديد 

للشركة السيد غ ي2 عبد اإلله.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
بساريخ   128388 رقم  تحت  بالرباط 

5 سبسم21 2022.
مقسطف بمثابة إعالن

72 P

 BEST ENGINEERING
CONCEPT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 50.000 درهم
 27 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تأسيس  تم  بالرباط،   2022 يوليو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص السالية :
 BEST«  : التسمية 
 ENGINEERING CONCEPT«

.SARL
مكسب   : االجسماعي  الهدف 
 / والبحث  والسحقيق  الدراسة 

استشارات في السدبي2.
املقر االجسماعي : العمارة 30 شقة 
شارع موالي احمد لوكيلي حسان   8

الرباط.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
الرأسمال : 50.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   500 إلى 

للحصة الواحدة :

السيد عزيز تحساح : 250 حصة.

السيدة نزهة تركاوي : 250 حصة.

التسيي2 : السيد عزيز تحساح.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

السجارية  املحكمة   : اإليداع 

بالرباط بساريخ 5 سبسم21 2022 تحت 
رقم 128421.

السجل السجاري رقم 162463.

73 P

NASSIRI TRANSIT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ملساهم واحد

خاص  عقد  شروط  بموجب 

بساريخ 12 أغسطس 2022، تم إنشاء 

النظام األسا�سي للشركة، بما في ذلك 

الخصائص السالية :

 NASSIRI TRANSIT  : اإلسم 

.SARL AU

الغرض : غرض الشركة هو :

خدمات  وإدارة  الشحن  عمليات 

املسسودعات  في  املسسودعات 

الجمركية واللوجستية.

وبص ة عامة أي عمليات تسعلق 

كليا  مباشر،  غي2  أو  مباشر  بشكل 
أخرى  عمليات  أو  بعملية  أو جزئيا، 

تطوير  أجل  من  أعاله  إليها  مشار 

االجسماعي.  النشاط  وتعزيز  وتسهيل 

غي2  أو  املباشرة  املشاركة  وكذلك 

في  األشكال  من  شكل  بأي  املباشرة 

الشركات التي تسعى لسحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة.
املقر الرئي�سي : شارع ابن خلدون 

- منطقة املصط وصف -ص.ب 81 

بني أنصار.

املدة : 99 سنة من تاريخ السأسيس.
رأس املال : يبلغ رأسمال الشركة 

20.000 درهم وهي مقسمة إلى 200 

للسهم،  درهم   100 بقيمة  سهم 

بالكامل  ومدفوعة  بالكامل  مكستبة 
ناصري  للسيد  بالكامل  ومخصصة 

عبد السالم.

اإلدارة : يسم ضمان إدارة الشركة 

دون حد زمني من قبل السيد ناصري 

إطار  في  له  وسيكون  السالم،  عبد 

إدارة الشركة صالحيات وفقا للنظام 

بسوقيعها  الشركة  وسسلزم  األسا�سي 

الوحيد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

من  الخصم  بعد   : ال وائد 

االحسياطيات النظامية، سيسم توزيع 

الرصيد على الشركاء بما يتناسب مع 

مساهماتهم.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحكمة  الضبط 

بالناضور بساريخ 16 أغسطس 2022 

تحت الرقم 4204.
ملقسط ات واذكر

74 P

انسمائية آمي

شارع محمد الخامس 21 )م.ج) مكناس

SOCIETE PANICOLOR

SARL AU

رأسمال الشركة 100.000 درهم

تجزئة زين العابدين زيسون مكناس 

رقم 43

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

ذات   »PANICOLOR« للشركة 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

واملؤرخ   2022 يونيو   23 واملسجل 

بساريخ 20 يوليو 2022، قرر الشركاء 

ما يلي :

السص ية املسبقة للشركة ابسداء 

من هذا الساريخ : قبول السيد ياسين 

الحدادي املص ي الوحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بساريخ فاتح   737 بمكناس تحت رقم 

سبسم21 2022.

75 P

NEWSIDE CONSULTING

 CABINET DE CONSEIL FISCAL ET

ASSISTANCE JURIDIQUE

KORA INTELLIGENCE
شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

رأسمالها 10.000 درهم

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

قرر   2022 أغسطس   15 املنعقد في 

 KORA« لشركة  الوحيد  الشريك 

ص وان  السيد   »INTELLIGENCE

أبو الي2اع ما يلي :

نقل مقر الشركة إلى العنوان   -  1

زنقة واد   A3 58 شقة  عمارة   : السالي 

سبو أكدال الرباط.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بساريخ   127358 رقم  تحت  بالرباط 

2 سبسم21 2022.

76 P

 UNIVERSAL TECHNICAL

SERVICE
SARL AU

تغيي2ات مخسل ة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 

 25 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

شركة  مساهمو  قرر   ،2022 يوليو 

 UNIVERSAL TECHNICAL«

يوجد  التي   »SERVICE SARL AU

أطلس  شارع   49 االجسماعي  مقرها 

السغيي2ات  الرباط  أكدال   4 شقة 

السالية :

 : االجسماعية  الحصص  بيع   -  1

 1000 باع  ميخائلو  سسلمان  السيد 

حصة إلى السيد نجيب بنميلود.

2 - تغيي2 مسي2 الشركة : اسسقالة 

وتعيين  ميخائلو  سسلمان  السيد 

السيد نجيب بنميلود.

األساسية  القوانين  تغيي2   -  3

للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ 15 أغسطس 

2022 تحت رقم 127104.
77 P

RENTSPOT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها االجسماعي : عمارة 30 شقة 8 

زنقة أحمد لوكيلي حسان الرباط
العرفي  العقد  بمقس�سى   -  1
تحت  واملسجل  بالرباط  املؤرخ 
و   RE20220000142046 رقم 
يناير   4 بساريخ   OR : 249/2022
الجمع  محضر  تحرير  تم   ،2022
شركة  لشريك  االسسثنائي  العام 
الشريك  ذات  ش.م.م   RENTSPOT

الوحيد وقرر ما يلي :
االنحالل املسبق للشركة.

الخالط  أسامة  السيد  تعيين 
مص ي للشركة.

بالرباط  السص ية  مقر  تعيين 
عمارة 30 شقة 8 زنقة موالي أحمد 

لوكيلي حسان.
2 - السجل السجاري 141045.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  3
بساريخ  بالرباط  السجارية  املحكمة 

15 يونيو 2022 تحت رقم 125131.
للبيان والنشر

78 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
RIHAB AL KAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بمسي2 وحيد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
 ،2022 يوليو   26 بساريخ  بالقنيطرة 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
 BOULANGERIE PATISSERIE
بالخصائص   RIHAB AL KAIR

السالية :
 BOULANGERIE   : التسمية 

.PATISSERIE RIHAB AL KAIR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسي2 وحيد.

 2 69 حي الوفاء   : املقر االجسماعي 

القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

مشغل مخ1زة.

العمليات  كل  عامة  وبص ة 

العقارية  الصناعية،  السجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة.

 100.000  : االجسماعي  الرأسمال 

حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

بقيمة 100 درهم للواحدة سدد ثمنها 

كاملة من طرف :

 1000  : محمد  الور�سي  السيد 

حصة.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

الور�سي محمد
وقيدت الشركة بالسجل السجاري 

بالقنيطرة  االبسدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 66451.
بمثابة ومقس�سى

املسي2

79 P

BENRAZOUK TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجسماعي : 30، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم 2، القنيطرة

السجل السجاري رقم 64175

ت ويت حصص اجسماعية
وتعيين مسي2 جديد

بمقس�سى محضر الجمع العام الغي2 

 ،2022 أغسطس   31 العادي بساريخ 

 »BENRAZOUK TRAV« لشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة،  تقرر   

ما يلي :

املصادقة على ت ويت 500 حصة 

اجسماعية بقيمة 100 درهم للحصة 

ل ائدة  كريم  رزوق  السيد  ملك  في 

السيد موزوني عبد هللا.

قبول اسسقالة السيد رزوق كريم 

من مهام تسيي2 الشركة وتعيين السيد 

للبطاقة  الحامل  هللا،  عبد  موزوني 

BE416021،مسي2  رقم  الوطنية 

 BENRAZOUK« لشركة  جديد 

.»TRAV SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92448 بساريخ 5 سبسم21 2022.

80 P

SODISWAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : 30، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم 2، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقس�سى 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواص ات السالية :

.»SODISWAY SARL« : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املقر االجسماعي : 30، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم 2، القنيطرة.

املواد  تجارة   : الشركة  موضوع 

واملعدات ال الحية.

تجارة معدات أو لوحات الطاقة 

الشمسية أو طاقة الرياح.

االسسي2اد والسصدير.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجسماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء :

السيد موعلي هشام 500 حصة.

السيد حسان بربيعة 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2  : أسند إلى السيد موعلي 

هشام، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.G410520
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحكمة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 66441 بساريخ 5 سبسم21 2022.

81 P

59 PRINT CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجسماعي : بئ2 الرامي، عمارة 

C3، الشقة رقم 2، حي الحدائق، 

القنيطرة

السجل السجاري رقم 47585

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقس�سى 

لشركة  العادي،  الغي2   العام 
تقرر     ،»59 PRINT CITY SARL« 

ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

 HAMARRAS السيد  تعيين 

الوطنية  للبطاقة  الحامل   FAICAL
مص ي  بص سه   G391276 رقم 

للشركة.

الشركة  تص ية  مقر  تحديد 

بمقرها االجسماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 25 يناير 

2022 تحت رقم 90139.

82 P

AZACAR IVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجسماعي : رقم 74، تجزئة 

الحوزية، القنيطرة

السجل السجاري رقم 56495

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقس�سى 

لشركة  العادي،  الغي2  العام 
تقرر     ،»AZACAR IVEST - SARL« 

ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
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 MOHAMED EL السيد  تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   AZAMI
مصف  بص سه   C314560 رقم 

للشركة.
الشركة  تص ية  مقر  تحديد 

بمقرها االجسماعي أعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 21 أبريل 

2022 تحت رقم 91139.
83 P

STE YOUR OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجسماعي : املغرب العربي، 
بلوك B2 رقم 24، مسجر رقم 5، 

القنيطرة
السجل السجاري رقم 42089

رفع رأسمال الشركة
الجمع  محضر  بمقس�سى 
بالقنيطرة،  العادي  الغي2  العام 
 YOUR OPTIC - SARL« لشركة 
الوحيد    الشريك  قرر   ،»AU 

ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من 10.000 
وذلك  درهم،   100.000 إلى  درهم 
اجسماعية  حصة   900 بإصدار 
للحصة،  درهم   100 بقيمة  جديدة 
أي ما يعادل 90.000 درهم، محررة 
األرباح  حساب  من  بسحبها  بكاملها 

للشركة.
7 من القانون  6 و  تغيي2 ال صول 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92018 بساريخ 19 يونيو 2022.
84 P

SOCIETE REDYTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجسماعي : منطقة السنشيط 
رقم 250، الساكنية، القنيطرة
السجل السجاري رقم 28559
ت ويت حصص اجسماعية

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
 »REDYTRAV« الغي2 العادي، لشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة،  تقرر   

ما يلي :

املصادقة على ت ويت 150 حصة 
اجسماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
ل ائدة  في ملك السيد رشيد حجام، 
الحامل  حجام،  س يان  السيد 

.G625825 للبطاقة الوطنية رقم
املصادقة على ت ويت 100 حصة 
اجسماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
حجام،  بوشعيب  السيد  ملك  في 
حجام،  أمين  محمد  السيد  ل ائدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G773540
 100 ت ويت  على  املصادقة 
درهم   100 بقيمة  اجسماعية  حصة 
للحصة في ملك السيد سعيد حجام، 
ل ائدة السيدة منال حجام، الحاملة 

.G555244 للبطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92459 بساريخ 5 سبسم21 2022.
85 P

 CONSEIL GENRE
EVALUATION

»CGE«
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : زاوية شارع 
االسسقالل واملر�سى، إقامة »ال بي2ال 

A«، مكسب رقم 8، القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقس�سى 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواص ات السالية :
 CONSEIL GENRE«  : التسمية 

.EVALUATION »CGE« SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجسماعي  املقر 
بي2ال  »ال  إقامة  واملر�سى،  االسسقالل 

A«، مكسب رقم 8، القنيطرة.
مكسب   : الشركة  موضوع 

الدراسات والسحقيق واألبحاث.

اإلنساجات  تسيي2  في  املقاولة 
ال الحية.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجسماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء :

 1000  : اشبنات  لطي ة  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
التسي2  : أسند إلى السيدة لطي ة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اشبنات، 

.EE222522 رقم
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحكمة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
أغسطس   30 بساريخ   66403 رقم 

.2022
86 P

 CENTRE FRANCOPHONE
FPA

SOCIETE EN NOM COLLECTIF
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 7، شارع عقبة، 
أكدال - الرباط

السجل السجاري رقم 59845
تغيي2 هدف الشركة

تغيي2 الشكل القانوني للشركة
تقليص رأسمال الشركة

الجمع  محضر  بمقس�سى 
 23 بساريخ  العادي  الغي2  العام 
 CENTRE« لشركة   ،2022 ماي 
 FRANCOPHONE FPA -
الوحيد    الشريك  قرر   ،»SNC 

ما يلي :
: مدرسة  تغيي2 هدف الشركة من 
مدرسة  إلى  لالمسحانات  للسيهيء 

السكوين املنهي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من : شركة السضامن إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
من  الشركة  رأسمال  تقليص 

100.000 درهم إلى 10.000 درهم.
تغيي2 ال صول 1، 2، 3، 6 و 7 من 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجاري  السجل  بالرباط،  السجارية 

رقم 59845.

87 P

CASH DEAL MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : 380، شارع محمد، 

مسجر 7، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواص ات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 CASH DEAL«  : التسمية 

.MARKET« SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع   ،380  : االجسماعي  املقر 

محمد، مسجر 7، القنيطرة.

موضوع الشركة : تحويل األموال.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجسماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

أمين  السيد  إلى  أسند   : التسي2  

الحميدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحكمة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 66447.

88 P

BELGHAZI IKHWANE
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 أغسطس   24 بالقنيطرة يوم 

تم تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
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املقر  إلى  االجسماعي  املقر  تحويل 

شارع  بالقنيطرة  الكائن  الجديد 

حسان  تور  إقامة  الخامس  محمد 

رقم 382 مكسب رقم 12.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحكمة  الضبط 

 2022 سبسم21   6 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 92450.
للضبط والنشر

89 P

IRHRAZ ARCHITECTURE

تأسيس شركة
بساريخ  العرفي  العقد   بمقس�سى 

وضع  تم  بسمارة،   2022 يونيو   13

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص السالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

 .IRHRAZ ARCHITECTURE : السالية

املعماري  املهندس   : املوضوع 

الحضري.

طريق  إقامة   : االجسماعي  املقر 

زياد،  ابن  شارع   ،9 شقة   2 عمارة 

تمارة.

رأسمال االجسماعي : حدد في قيمة 

 2000 إلى  مقسم  درهم   200.000

حصة ذات قيمة 100 درهم للحصة 

مقسم كالسالي :

حصة   2000 اغراز  عمر  السيد 

درهم أي ما قيمسه   100 ذات قيمة 

200.000 درهم.

عين السيد عمر اغراز   : التسيي2 

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

اإليـداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسمارة  باملحكمة االبسدائية  القانوني 

تحت السجل السجاري رقم 137035 

يوم 2 أغسطس 2022. 

90 P

FORAFRIC MOROC
SA

شركة مساهمة
برأسمال قدره : 1.150.000.000 

درهم
املقر الرئي�سي : 29 شارع باب 

منصور، الطابق الثالث، فضاء باب 
ان ا، الدار البيضاء

سجل السجاري رقم : 323197
بناء على محضر اجسماع الجمعية 
العامة غي2 العادية بساريخ 29 ديسم21 

2020، تقرر ما يلي :
املوافقة على تحويل 11.499.995 
من   11.500.000 أصل  من  سهم 
 FORAFRIC GROUPE FZE قبل 
 FORAFIRIC AGRO شركة  لصالح 

.INDUSTRIES LIMITED
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 
11 أكسوبر 2021 تحت رقم 796003.
91 P

FORAFRIC MAROC
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 1.150.000.000 درهم
مقرها االجسماعي : 29، زنقة باب 

 منصور، فضاء باب أن ا، 
الدار البيضاء

رقم السقييد في السجل السجاري : 
323197

على محضر اجسماع مجلس  بناء 
 2021 يونيو   28 بساريخ  اإلدارة 
العامة  الجمعية  اجسماع  ومحضر 
 2021 يوليو   12 بساريخ  العادية  غي2 

تقرر ما يلي :
 FORAFRIC GROUP اسسقالة 
وتعيين  منصبها كمسصرف  من   FZE
 FORAFRIC AGRO INDUSTRIES
كمسصرف جديد للشركة   LIMITED

ملدة 6 سنوات.
قلم  في  القانوني  اإليداع  يسم 
 املحكمة السجارية بالدار البيضاء بساريخ 

8 ديسم21 2021 تحت رقم 789658.
92 P

CERELIS
 SARL

Ex Milling Forp S.A
رأسمالها االجسماعي : 54.000.000 

درهم

 املقر االجسماعي : 8، شارع علي 

عبد الرزاق، الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2010 والجمع العام 

 2010 يونيو   7 املؤرخ   االسسثنائي 

بمبلغ قدره  الشركة  رأسمال  رفع  تم 

53.000.000 درهم أي من 1.000.000 

درهم إلى 54.000.000 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

27 يوليو 2010 تحت رقم 10/447.
ملخص من أجل النشر

93 P

SKY CLIMATISATION
SARL

 Z.I LISSASFA LOT BARAKA IMM

11 CASABLANCA

R.C : 194975

بموجب محضر الجمعية العمومية 
االسسئنافي بساريخ 27 أبريل 2022 قرر 

ما يلي :

السيد  من  حصة   480 ت ويت 

عبد السالم مشيش العلمي إلى السيد 

طارق احمد امام احمد ؛

السيدة  من  حصة   320 ت ويت 
ملياء مشيش العلمي إلى السيد طارق 

احمد امام احمد ؛

السيد  من  حصة   320 ت ويت 

محمد محمود حسين عبد املالك إلى 

السيد طارق احمد امام احمد.

السالم  عبد  السيد  اسسقالة 

مشيش العلمي كمسي2 شريك وتعيين 

السيد طارق احمد امام احمد كمسي2 

وحيد للشركة ملدة غي2 محددة. 

احمد  طارق  السيد  أصبح  كما 

امام احمد الشريك الوحيد للشركة 

ب 1600 حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
السجل  البيضاء  بالدار  السجارية 

السجاري رقم 194975. 
94 P

 STE. SAFA SOFT
MOROCCO

SARL
شركة ص ا صوفت موروكو
السجل السجاري: 137143

الشكل القانوني  للشركة : شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجسماعي للشركة : رقم 76 حي 
األندلس تمارة

 30 مقس�سى العقد العرفي بساريخ 
 6 بساريخ  واملسجل   2022 أغسطس 
سبسم21  2022 تأسست الشركة ذات 

املواص ات اآلتية :
 : للشركة  اإلجسماعية  التسمية 

ص ا صوفت موروكو.
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجسماعي:

وكالة السوثيق والسنظيم السجاري 
أو السقني.

 76 : رقم  املقر اإلجسماعي للشركة 
حي األندلس تمارة.

: حدد رأسمال  رأس مال الشركة 
درهم   100.000.00 في  الشركة 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 محرر كليا وم رقة على كل من :

 350 بن21اهيم  محمد  السيد 
حصة.

بن  محمد  بن  سلطان  السيد 
محمد الت2كي 350 حصة.

السيد ياسر صالح 300 حصة.
الشركة  تسيي2  أسند   : التسيي2 

للسيد إبراهيم شيخاوي.
الشركة  إمضاء  أسند   : اإلمضاء 
شيخاوي  إبراهيم  السيد  من  لكل 
والسيد سلطان بن محمد بن محمد 

الت2كي.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسم21 من كل سنة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   7 بساريخ  بسمارة  اإلبسدائية 

السجل   1740 رقم  تحت   2022

السجاري 137143.

95 P

STE. MERACH NOIX
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
وضع   2022 يوليو   21 تم بساريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

STE. MERACH NOIX : التسمية

.S.A.R.L AU

الهدف :

والخضر  الجافة  ال واكه  بائع 

الجافة بنصف الجملة.

تاجر أو وسيط اسسي2اد وتصدير.

تاجر.

النواجي  دوار   : اإلجسماعي  املقر 

قلعة  صنهاجة  مزم  جماعة  لحول 

السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 : اإلجسماعي  الرأسمال 

على  مقسم  درهم   100.000.00

1000 سهم من فئة 100 درهم موزع 

كاآلتي :

السيد فساح بوجو 1000 حصة.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

فاتح بوجو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  اإلبسدائية 

رقم  تحت   2022 أغسطس   30

2022/347 سجل تجاري 5377.

96 P

LAGASA
تأسيس شركة

بمقس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 
القانون  وضع  تم  سبسم202221 

األسا�سي للشركة:

املوضوع اإلجسماعي : 

منعش عقاري.

ذات  شركة   LAGASA  : اإلسم 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 I تجزئة املسي2ة   : املقر اإلجسماعي 
رقم 616 الطابق الثاني N2-B تمارة.

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

للواحدة  درهم   100 إجسماعية 

مسجلة ومحررة.

املدة : 99 سنة.

الواحد  عبد  السيد   : التسيي2 

الكرفطي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

تسجيل  تم  كما  بسمارة  اإلبسدائية 

الشركة بالسجل السجاري تحت رقم 

.137139

97 P

ديوان األسساذة هدى بنعبد هللا

موثقة

35 شارع 2 مارس الدارالبيضاء

الهاتف : 022.29.73.53

etudebenadellah35@gmail.com

PERLE BDKY PROMOTION
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

تلقسه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

موثقة  هللا،  بنعبد  هدى  األسساذ 

بالدرالبيضاء بساريخ 16 يونيو 2022، 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات الخصائص السالية :

 PERLE BDKY  : التسمية 

 PROMOTION SARL  A ASSOCIE
برومسيون  بدكي  UNIQUE)بي2ل 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد).

الهدف : هدف الشركة يسجلى في :

جميع عمليات اإلنعاش العقاري.
جميع عمليات اإلنعاش العقاري 

بناء، شراء، بيع  وكراء.

شراء  )بيع،  العقاري  الس اوض 

األرض).

املنقولة  األمالك  جميع   إيجار 
أو غي2 املنقولة.

شبكات  الطرق،  شبكة  أشغال 
الصرف  ملياه  الصحي  الصرف 
الصحي، املعاشات، أشغال مخسل ة.

املخصصة  املحالت  جميع  بناء 
هيئات  وجميع  السجارة  أو  للسكنى 

الدولة.
بجميع  القيام  عامة  وبص ة 
العمليات املنقولة العقارية، املالية، 
املسعلقة  السجارية  أو  الصناعية، 
بص ة مباشرة أو غي2 مباشرة بأحد 
أعاله إليها  املشار  الشركة   أهداف 
توسيع  تحقيق،  بإمكانها  التي  أو   
وتطوير نشاط الشركة مزاولة جميع 
أعاله  إليها  املشار  الشركة  أنشطة 
الت2اخيص  على  بالحصول  مقيد 

اإلدارية الضرورية لذلك.
يوجد   : اإلجسماعي  املقر 
محمد  زنقة   77 بالدارالبيضاء 

سميحة الطابق 10 الرقم 57.
املدة : محددة في 99 سنة تبسدئ 

من يوم السقييد بالسجل السجاري.
محدد   : اإلجسماعي  الرأسمال 
مقسمة  درهم   100.000.00 في 
قيمتها  إجسماعية  1000حصة  إلى 
الرسمية تقدر ب 100 درهم للحصة 

الواحدة.
حررت   : الحصص  توزيع 
ملقسضيات  طبقا  بأكملها  الحصص 

القانون ووزعت كما يلي :
بنسبة  بودريقة  ضحى  السيدة 

1000 حصة إجسماعية.
مجموع الحصص  : 1.000حصة 

إجسماعية.
التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف 
غي2  ملدة  بودريقة  ضحى  السيدة 
محددة للقيام بجميع عقود اإلدارة 

والسصرف بدون أي اسسثناء.
من  تبسدئ   : اإلجسماعية  السنة 
فاتح يناير لغاية 31 ديسم21 من كل 

سنة.
 5% اقسطاع  بعد   : األرباح  توزيع 
والباقي  القانوني  اإلحسياطي  إلنشاء 
يوزع حسب القرار الجماعي للشركاء 

وباقت2اح من مسي2 الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بالدارالبيضاء   السجارية 
 5 سبسم21 2022تحت رقم 554439.

مسسحلص للنشر

األسساذة هدى ينعبد هللا

موثقة

98 P

ABC ARCHITECTES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

املقر اإلجسماعي : 21 ساحة ابو بكر 
الصديق الشقة 8 أكدال الرباط

رأس مالها : 100.000 درهم
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
الغي2 العادي املنعقد بساريخ 18 ف21اير 
القانون  صياغة  إعادة  تمت   2022
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد حيث 

تقرر ما يلي :
 100 حصة بقيمة   500 ت ويت   
درهم للحصة من طرف السيدة برادة 
سريا إلى السيد زياد شعي2ات ليصبح 
بمجموع  للشركة  الوحيد  املالك 

1000 حصة.
اسسقالة املسي2ة السابقة السيدة 
زياد  السيد  وتعيين  سريا  برادة 

شعي2ات املسي2 الوحيد للشركة.
تغيي2 الشكل القانوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL
السجل السجاري :149433.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 22 املحكمة السجارية بالرباط بساريخ 

يوليو 2022 تحت رقم 126556.
99 P

SOCIETE ASSAFAA AVENIR
SARL AU

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
 4 أغسطس 2022 قرر مسي2 الشركة 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين السيد الغازي عبد الكريم 
كمص ي للشركة.
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زنقة   6  : مقر تص ية الشركة هو 
أكدال   16 رقم  شقة  عوا  ضاية 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
 5 بساريخ  بالرباط  السجارية  املحكمة 

سبسم21 2022 تحت رقم 128390.
مقسطف وبيان

100 P

STE.BEST SWITES
SARL AU

الرأسمال : 100.000.00 درهم 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  بشرك وحيد
بتي لت  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم وضع   2022 أغسطس   23 بساريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :
 STE.BEST : التسمية اإلجسماعية 

.SWITES SARL AU
الهدف اإلجسماعي :

منعش عقاري.
أشغال مخسل ة والبناء.

املقراإلجسماعي : رقم 48 حي ال لين 
سيدي عالل البحراوي.

املدة اإلجسماعية : 99 سنة ابسداء 
من تاريخ تأسيسها.

 : اإلجسماعي  الرأسمال 
مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 
100.000.00درهم موزعةعلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

وزعت كما يلي :
مسعودي  الكريم  عبد  السيد 

1000حصة.
السنة اإلجسماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسم21 من كل سنة.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
الكريم مسعودي كمسي2 للشركة ملدة 

غي2 محدودة.
تم إيداع السجل السجاري بمكسب 
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بتي لت 
رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 

.479
101 P

FASHION STYLE EXPERT
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DU: 300.000.00

DHS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 1.000.000.00 درهم

املقر اإلجسماعي : الدارالبيضاء 

املنطقة الصناعية موالي رشيد 

تجزئة الخالدية 15 زنقة 5رقم 28 

ت ويت حصص إجسماعية
الجمع  محضر  بموجب 

بساريخ للشركة  اإلسسثنائي   العام 

شركاء  قرر   2022 أغسطس   15

الشركة  ما يلي :

الحصص  جميع  ت ويت 

5100 حصة  اإلجسماعية املسمثلة في 

بنكيدة  رشيد  السيد  يملكها  التي 

ل ائدة السيد حميد بنكيدة.

الحصص  جميع  ت ويت 

حصة   500 في  املسمثلة  اإلجسماعية 

إجسماعية التي  تملكها السيدة مريم 

بنكيدة ل ائدة السيد حميد بنكيدة.

بنكيدة  رشيد   السيد  اسسقالة 

للشركة  الوحيد  املسي2  منصب  من 

السيد  الجديد  باملسي2  وتعويضه 

حميد بكيدة.

و14 و7   6 ال صول   تعديل 

من النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

5سبسم21 2022 تحت رقم 836568.

102 P

REPER CONSEIL

CABINET DE CONSEIL- FIDUCIAIRE

 SOCIETE 3MB

HYDRAULIQUE
ش.م.م

س.ت : الرباط 99087

فسخ الشركة
العادي  الغي2  العام  الجمع  تم 

 2022 يوليو   15 بساريخ  املنعقد 

للشركة وقد تقرر ما يلي :

فسخ الشركة.
مهيار  العزيز  عبد  السيد  تعيين 

مص ي للشركة.
رقم   2 تحديد مقرالشركة قطاع 

429 كيش االوداية تمارة.
لدى كسابة   : تم اإليداع القانوني 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 سبسم21   2 في 

.128384
103 P

BOUNIET CASH
شهر مسسخرج من محضر الجمع 

العام اإلسسثنائي
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
شركة  تأسيس  تم  ف21اير2022   24
 BOUNIET ذات املسؤولية املحدودة

.CASH
على الشكل السالي :

 BOUNIET  : الشركة  تسمية 
.CASH

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.
غرض الشركة :
تحويل األموال .

وسيط.
 2 املقر اإلجسماعي : بلوك اا الرقم 

سيدي سليمان شراعة بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت السمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية امل عول.
رأس مال الشركة : تم تحديد رأس 
مال الشركة في 100000.00 درهم تم 

تقديمها نقدا.
بونيت  الدين  نور  السيد 

50000.00 درهم.
 50000.00 السيد محمد بونيت 

درهم.
املجموع : 100000.00 درهم

نورالدين  السيد   : الشركاء 
 بونيت مغربي الجنسية مزداد بساريخ
 24 أغسطس 1980 الحامل لبطاقة 
 FA97016 رقم  الوطنية  السعريف 
سيدي  اج  بلوك   6 بالرقم  القاطن 
في  وشريك  مسي2  بركان  سليمان 

الشركة.

مغربي  بونيت  محمد  السيد 
الجنسية مزداد بساريخ 6 ف21اير 1971 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
 6 بالرقم  القاطن   FA24158 رقم 
بلوك اج سيدي سليمان بركان مسي2 

وشريك في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 
بونيت  نورالدين  السيد  بإمضاء 
والسيد محمد بونيت في كل ما يسعلق 
القانونية واإلدارية واملالية  باملسائل 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
أبريل   13 بساريخ   ب21كان  اإلبسدائية 

2022 تحت رقم 2022/198.
104 P

BOUAYADI.A TRAVAUX
شهر مسسخرج من محضر الجمع 

العام اإلسسثنائي
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
شركة  تأسيس  تم  ف21اير2022   10
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

.BOUAYADI.A TRAVAUX وحيد
على الشكل السالي :

 BOUAYADI.A  : تسمية الشركة 
.TRAVAUX

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة :

مقاول أعمال الطرق الحضرية .
تقسيم فرعي لبناء املعدات العامة 
األعمال  أو  الثالثة  الدرجة  ملباني 
والهندسة  العامة  واألشغال  ال نية 

املدنية.
مقاول لغرس أو صيانة املسارات 

والحدائق.
شارع  شقة   : اإلجسماعي  املقر 

الرياض حي املحمدي بركان.
مدة  تحديد  تم    : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت السمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية امل عول.
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رأس مال الشركة : تم تحديد رأس 
درهم  مال الشركة في 1000000.00 

تم تقديمها نقدا.
علي  محمد  بوعيادي  السيد 

1000000.00 درهم.
املجموع : 1000000.00 درهم.

السيد   : الوحيد   الشريك 
بوعيادي محمد علي مغربي الجنسية 
مزداد بساريخ 8 أكسوبر 1992 الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
65 زنقة  FA147530 القاطن بالرقم 
عزة حي الوفاق بركان شريك وحيد في 

الشركة.
وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 
محمد  بوعيادي  السيد  بإمضاء 
بساريخ  مزداد  الجنسية  مغربي  علي 
لبطاقة  الحامل   1992 أكسوبر   8
 FA147530 رقم  الوطنية  السعريف 
حي  عزة  زنقة   65 بالرقم  القاطن 
الوفاق بركان في كل ما يسعلق باملسائل 

القانونية واإلدارية واملالية للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
مارس   23 بساريخ   ب21كان  اإلبسدائية 

2022 تحت رقم 2022/172.
105 P

 NZAHA POUR LES
PRODUITS ALIMENTAIRES
شهر مسسخرج من محضر الجمع 

العام اإلسسثنائي
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
شركة  تأسيس  تم   2022 أبريل   11
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 NZAHA POUR LES شريك وحيد 

.PRODUITS ALIMENTAIRES
على الشكل السالي :

 NZAHA POUR : تسمية الشركة
.LES PRODUITS ALIMENTAIRES

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة :

بيع املواد الغذائية.
من  وإكسسوارات  أغراض  بيع 

مواد بالستيكية وصيدلية.

السجميل  مسسحضرات  بيع 
ومنسجات النظافة.

املقر اإلجسماعي : زنقة ملوية بلوك 
8 سيدي سليمان شراعة  اف الرقم 

بركان .
مدة  تحديد  تم    : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت السمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية امل عول.
رأس مال الشركة : تم تحديد رأس 
مال الشركة في 100000.00 درهم تم 

تقديمها نقدا.
 100000.00 محمد  ليو  السيد 

درهم.
درهم.  100000.00  : املجموع 
مغربي  محمد  ليو  السيد   : الشركاء 
الجنسية مزداد بساريخ 8 يوليو 1975 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بإقامة  القاطن   BJ171376 رقم 
االمانة عمارة ب أو 4رقم 920 سيدي 
ال21نو�سي بركان مسي2 وشريك وحيد 

في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 
مغربي  محمد  ليو  السيد  بإمضاء 
الجنسية مزداد بساريخ 8 يوليو 1975 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بإقامة  القاطن   BJ171376 رقم 
االمانة عمارة ب أو 4رقم 920 سيدي 
يسعلق  ما  كل  في  بركان  ال21نو�سي 
القانونية واإلدارية واملالية  باملسائل 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
اإلبسدائية ب21كان بساريخ  4 ماي 2022 

تحت رقم 2022/245.
106 P

 TECHNOLOGY
CONSULTING LAB

شهر مسسخرج من محضر الجمع 
العام اإلسسثنائي

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تأسيس  تم   2022 أغسطس   29
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TECHNOLOGY ذات شريك وحيد 
الشكل  على   CONSULTING LAB

السالي :

 TECHNOLOGY : تسمية الشركة

.CONSULTING LAB

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة :

بيع معدات الكمبيوتر اإللكت2ونية 

والكهربائية.

ونظام  الشبكات  وتن يد  تركيب 

املراقبة.

خدمات  وتسويق  تطوير  تصميم 

السكنولوجيا واملعلومات.

في  الشهادات  وإصدار  السدريب 

مجال السكنولوجيا الجديدة.

أعمال الصيانة.

املقر اإلجسماعي : تجزئة بئ2 انزران 

صندوق ال21يد رقم 189 مداغ بركان. 

مدة الشركة :  تم تحديد مدة الشركة 

عدا  ما  أق�سى  كحد  سنة   99 في 

حاالت  وكذا  السابق  الحل  حاالت 

السمديد والكل وفقا للقوانين السارية 

امل عول.

رأس مال الشركة : تم تحديد رأس 

مال الشركة في 100000.00 درهم تم 

تقديمها نقدا.

السيد معمر بناصري 100000.00 

درهم.

املجموع : 100000.00 درهم

معمر  السيد   : الوحيد  الشريك 

مزداد  الجنسية  مغربي  بناصري 

الحامل   1995 سبسم21   11 بساريخ 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

FE15746 القاطن  تجزئة بئ2 انزران 

بركان مسي2 وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 

بإمضاء السيد معمر بناصري مغربي 

سبسم21   11 بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1995

القاطن   FE15746 رقم  الوطنية 

ما  كل  في  بركان  انزران  بئ2  بسجزئة 

واإلدارية  القانونية  باملسائل  يسعلق 

واملالية للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
اإلبسدائية ب21كان بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت رقم 2022/477.
 107 P

TASSHILAT ABDELLAOUI
SARL

شهر مسسخرج من محضر الجمع 
العام اإلسسثنائي

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
16 نوفمن21 2022  قرر الجمع العام 
 TASSHILAT ABDELLAOUI لشركة
SARL ش.ذ.م.م رأسمالها 60000.00 

درهم على اإلق ال النهائي للشركة.
مراد  اللوي  عبد  السيد  ويعس21 
اهسم  إذ  للشركة  رئي�سي  كمص ي 
ومنقوالت  أصول  جميع  بسص ية 

الشركة وإق الها نهائيا.
أقر الشركاء اإلبراء السام للمص ي 
في عمليات السص ية واإلق ال النهائي 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
يونيو   20 بساريخ  ل21كان  اإلبسدائية 

2022 تحت رقم2022/351.
108 P

MEDIATEUR CAR
شهر مسسخرج من محضر الجمع 

العام اإلسسثنائي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
الشريك  قرر    2022 6ماي  بساريخ 
 MEDIATEUR CAR الوحيد لشركة 
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد رأسمالها 
املسبق  الحل  درهم   50000.00

للشركة.
جمال  الرابحي  السيد  ويعس21 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رئي�سي  كمص ي   FA64547 رقم 
جميع  بسص ية  اهسم  إذ  للشركة 

أصول الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 

اإلبسدائية ل21كان بساريخ 23 أغسطس 

2022 تحت رقم2022/466.
إمضاء

109 P
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 IMPORTATION EL HIRECH
DES VEAUX

شهر مسسخرج من محضر الجمع 
العام اإلسسثنائي

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
الشريك  قرر    2022 نوفمن21  فاتح 
 IMPORTATION لشركة  الوحيد 
EL HIRECH DES VEAUX ش.ذ.م.م 
رأسمالها  وحيد  شريك  دات 
املسبق  الحل  درهم   100000.00

للشركة.
البشي2  الحي2ش  السيد  ويعس21 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رئي�سي  كمص ي   F212912 رقم 
جميع  بسص ية  اهسم  اد  للشركة 

أصول الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 
اإلبسدائية ل21كان بساريخ 16 أغسطس 

2022 تحت رقم 2021/457.
إمضاء

110 P

 49ORIENT TRAVAUX
SARL

A ASSOCIE UNIQUE
ش.ذ.م.م

 ذات شريك وحيد
رأسمالها : 10000.00 درهم

شهر مسسخرج من محضر الجمع 
العام اإلسسثنائي

مؤرخة  عرفية  عقود  بمقس�سى 
2022 يناير  و7  يناير  فاتح   بساريخ 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر    
ش.ذ.م.م   49ORIENT TRAVAUX
رأسمالها  وحيد  شريك  ذات 
السص ية  على  درهم   100000.00

واإلق ال النهائي للشركة.
ابراهيم  الزواغ  السيد  ويعس21 
اهسم  إذ  للشركة  رئي�سي  كمص ي 
ومنقوالت  أصول  جميع  بسص ية 

الشركة وإق الها نهائيا.
السام  أقر الشريك الوحيد اإلبراء 
في عمليات السص ية واإلق ال النهائي 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  ضبط  بكسابة  القانوني 

أبريل   18 بساريخ  ب21كان  اإلبسدائية 

رقم  تحت   2022 و26ماي   2022

2022/190 و2022/286.

111 P

ائسمانية تكنيك أسيسطانس

ش.ذ.م.م

111 شارع ولي العهد طنجة

أ.ب.أ بروموسيون إيموبيليي 
ش.ذ.م.م

 A.B.A PROMOTION

IMMOBIIER

SARL

رأسمالها : 500.000.0.0 درهم 

مقرها اإلجسماعي : طنجة إقامة 

تدغين شقة رقم 4 الطابق األول 

شارع سيد قطب 

س.ت رقم 26389

إغالق السص ية نهائيا
الجمع  محضر  قرارات  بموجب 

العام املنعقد اسسثنائيا بطنجة بساريخ 

31 ماي 2022 للشركة املسماة أ.ب.أ 

ش.ذ.م.م  إيموبيليي  بروموسيون 

درهم مقرها   500.000.00 رأسمالها 

اإلجسماعي بطنجة إقامة تدغين شقة 

رقم 4 الطابق األول شارع سيد قطب 

تقرر ما يلي :

إغالق  تقرير  على  املصادقة 

للشركة  املسبقة  السص ية  مسطرة 

السيد  املص ي  طرف  من  املقدمة 

ذمسه  إخالء  مع  أجاحا  املصط ى 

وهكذا  للشركة  كمص ي  لوكالسه 

أ.ب.أ  الشركة  وتص ية  إغالق  إقرار 

ش.ذ.م.م  إيموبيليي  بروموسيون 

نهائيا بساريخ 31 ماي 2022.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022تحت رقم 256153.
مقسطف وبيان النشر

ائسمانية تكنيك أسيسطانس

112 P

FEDALA TUG SA
تجديد تعيين مسصرف

تجديد تعيين الرئيس املدير العام
تجديد تعيين املدير العام امل اوض.
تحديد صالحيات الرئيس املدير 

العام واملدير العام امل اوض
تجديد تعيين كاتب املجلس اإلداري

العادي  العام  الجمع  الحظ 

 2022 يونيو   29 بساريخ  السنوي 

 FEDALA TUG املسماة  للشركة 

رأسمالها  مساهمة  شركة   SA

35.260.000 درهم مقرها اإلجسماعي 

شارع الجيش   69-67 بالدارالبيضاء 
السجاري  السجل  في  مسجلة  امللكي 

 211403 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

وقرر  املسصرفين  جميع  وكالة  انتهاء 

املسماة  الشركة  تعيين  تجديد 

طرف  من  ممثلة  ش.م  صويابار 

سوسان اليعقوبي  العابد  السيد 

 SOCIETE CHERIFIENNE

 DE REMORQUAGE ET

D’ASSISTANCE S.C.R.A SA ممثلة 

من طرف السيد ستيف بيي2 أوحنة، 

سوسان،  اليعقوبي  عابد  السيد 

سوسان،  اليعقوبي  ابراهيم  السيد 

والسيد  أوحنة  بيي2  ستيف  السيد 

عزيز ع ي ي كمسصرفين للشركة ملدة 

ست سنوات أي إلى اجسماع الجمع 

في حسابات  للمداولة  العادي  العام 

السنة املالية 2027.

في  املنعقد  اإلداري  املجلس  قرر 

29يونيو 2022.

العام  املدير  الرئيس  وكالة  انتهاء 

ابراهيم  السيد  تعيين  وتجديد 

اليعقوبي سوسان كرئيس مدير عام 

ملدة سنة أي إلى اجسماع الجمع العام 

العادي للمداولة في حسابات السنة 

املالية 2022 مع جميع الصالحيات.

العام امل وض  وكالة املدير  انتهاء 

ع ي ي  عزيز  السيد  تعيين  وتجديد 

وكالة  ملدة  م اوض   عام  كمدير 

جميع  مع  العام  املدير  الرئيس 

الصالحيات.

تجديد تعيين السيد عزيز ع ي ي 

اجسماع  إلى  أي  سنة  ملدة  ككاتب 

في  للمداولة  العادي  العام  الجمع 

حسابات السنة املالية 2022.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط 

أغسطس    11 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2022 تحت رقم 834182.

113 P

 SOCIETE NATIONALE DE

PARTICIPATIONS

SONAPAR

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

توسيع نشاط الشركة
مطابقة القانون األسا�سي

اسسثنائيا  املشاركين  قررت هيئة 

للشركة   2022 يونيو   24 بساريخ 

 SOCIETE NATIONALE املسماة 

 DE PARTICIPATIONS SONAPAR

مسؤولية  ذات  شركة    SARL

درهم   100.000 رأسمالها  محدودة 

بالدارالبيضاء  اإلجسماعي  مقرها 

مدار   1 زاوية  الثاني  الحسن  شارع 

عالل  وزنقة  اكزوبي2ي  سانت 

ال ا�سي مسجلة في السجل السجاري 

بالدارالبيضاء تحت رقم 33267.

توسيع نشاط الشركة إلى أنشطة 

اإلنعاش العقاري واإلستثمار في رأس 

املال وتغيي2 تبعا لذلك ال صل 3 من 

القانون األسا�سي.

مطابقة القانون األسا�سي للشركة 

واملصادقة عليه.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ فاتح أغسطس   بالدارالبيضاء 

2022 تحت رقم 832913.

114 P
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K.T GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

حل الشركة وتص يتها
تعيين مص ي للشركة 

اإلسسثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة   2022 يونيو   30 بساريخ 

املسماة K.T GESTION SARL شركة 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

اإلجسماعي  مقرها  درهم   150.000

الثاني  الحسن  شارع  بالدارالبيضاء 

مدار سانت اكزوبي2ي وزنقة   1 زاوية 

السجل  في  مسجلة  ال ا�سي  عالل 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجاري 

.167447

ملقسضيات  طبقا  الشركة  حل 

األسا�سي  القانون  من   40 ال صل 

تعيين  واحد  آن  في  وتص يتها 

كمص ي  الص راوي  رشيد  السيد 

في  السص ية  مكان  وتحديد  للشركة 

الثاني  الحسن  شارع  الدارالبيضاء 

مدار سانت اكزوبي2ي وزنقة   1 زاوية 

عالل ال ا�سي.

الشركة  حسابات  على  املصاقة 

تح ظ  ودون  السام  اإلبراء  وأعطى 

للمسي2 الوحيد.

النهائي  الحل  اإلعسبار  بعين  أخذ 

للشركة. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط 

أغسطس    16 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2022 تحت رقم 834650.
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 CASABLANCA FINANCE

CITY AUTHORITY - CFCA
SA

انتهاء وكالة مسصرفين وتعيين 
مسصرفين جدد

تجديد تعيين رئيس املجلس اإلداري
تجديد تعيين كاتبة املجلس اإلداري

العادي  العام  الجمع  الحظ 

،2022 يونيو   30 بساريخ  السنوي 

 CASABLANCA املسماة  للشركة   
 FINANCE CITY AUTHORITY
مساهمة  شركة   ،-CFCA SA
درهم،   500.000.000 رأسمالها 
البيضاء،  بالدار  االجسماعي   مقرها 
حي كازا أن ا،   ،57 تجزئة   ،CFC برج 
السجل  في  مسجلة  الحسني،  الحي 
تحت  البيضاء  بالدار  السجاري 
جميع  وكالة  إنتهاء   ،222969 رقم 
عبد  السيد  تعيين  وقرر  املسصرفين 
اللطيف الجواهري، الشركة املسماة 
من  ممثلة  م،  ش  سند«  »أطلنطا 
طرف السيد محمد حسن بنصالح، 
»السجاري وفا بنك«  الشركة املسماة 
ش م ، ممثلة من طرف السيد محمد 
»بنك  املسماة  الشركة  الكساني، 
طرف  من  ممثلة  م،  ش  افريقيا« 
الشركة  بنجلون،  عثمان  السيد 
الشعبي«  املركزي  »البنك  املسماة 
ش م، ممثلة من طرف السيد محمد 
كريم مني2، الشركة املسماة »بورصة 
من  ممثلة  م،  ش  البيضاء«  الدار 
طرف السيد كمال مقداد، »صندوق 
من طرف  ممثل  والسدبي2«،  اإليداع 
السيد عبد اللطيف زغنون، الشركة 
املسماة »ماروكلي2« ش م، ممثلة من 
طرف السيدة فسيحة بنيس و »جهة 
- سطات«، ممثلة من  الدار البيضاء 
معزوز،  اللطيف  عبد  السيد  طرف 
كمسصرفين جدد للشركة، ملدة ست 
سنوات، أي إلى اجسماع الجمع العام 
العادي للمداولة في حسابات السنة 

املالية 2027.
في  املنعقد  اإلداري  املجلس  قرر 

30 يونيو 2022 :
تجديد تعيين السيد عبد اللطيف 
الجواهري كرئيس للمجلس اإلداري 
ملدة وكالسه كمسصرف، أي إلى اجسماع 
في  للمداولة  العادي  العام  الجمع 

حسابات السنة املالية 2027.
منال  السيدة  تعيين  تجديد 
ال21نو�سي ككاتبة للمجلس ملدة وكالة 
رئيس املجلس اإلداري، اي إلى اجسماع 
في  للمداولة  العادي  العام  الجمع 

حسابات السنة املالية 2027.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بساريخ 11 أغسطس 2022، 

تحت رقم 834181.
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RENERGY MAROC
شركة مساهمة مبسطة

الرأسمال 10.000.000 درهم

املقر االجسماعي : بناية مركز ياسمينة 

لألعمال الطابق 4، شقة رقم 28-

29، تقاطع شارع ش شاوني وطريق 

الرباط، عين سباع،

الدار البيضاء
املحرر  الخاص  العقد  بموجب 

تم تأسيس   ،2022 يونيو   27 بساريخ 

الشاملة  مبسطة  مساهمة  شركة 

للخصائص السالية :

 RENERGY  : الشركة  اسم 

.MAROC

الرأسمال : 10.000.000 درهم.

مركز  بناية   : االجسماعي  املقر 

شقة   ،4 الطابق  لألعمال  ياسمينة 
رقم 29-28، تقاطع شارع ش شاوني 

الدار  سباع،  عين  الرباط،  وطريق 

البيضاء.

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

باملغرب والخارج هو كالسالي :

الطاقة  مشاريع  وتن يذ  تخطيط 

املسجددة؛

واملشت2يات  )الهندسة   EPC

والبناء) وبيع وتشغيل ما يلي :

محطات الطاقة املسجددة، بما في 

ذلك محطات الطاقة الكهروضوئية 

وطاقة الرياح؛

الهيدروجين  إلنساج   PtX مصانع 

على  القائمة  املشسقات  وكذلك 

)مثل األمونيا). الهيدروجين األخضر 

تطوير وإنساج وبيع السلع واملنسجات، 

الزراعية  للمؤسسات  سيما  وال 

والحرجية؛

واملشت2يات  )الهندسة   EPC

املعدات  وتشغيل  وبيع  والبناء) 

الالزمة إلنساج:

الوحدات الكهروضوئية؛ و

العاكسون

الوحدات  وبيع  توزيع 

الكهروضوئية واملحوالت وملحقاتها؛

بكل الوسائل،  مشاركة الشركة، 

الشركات  أو  املقاوالت  جميع  في 

والتي  املنشأة أو التي سيسم إنشاؤها، 

قد تكون ذات صلة بغرض الشركة، 

شركات  إنشاء  خالل  من  سيما  وال 

أو  رعاية  أو  مساهمة  أو  جديدة 

اكسساب أو است2داد األسهم أو الحقوق 

االجسماعية أو االندماج أو املصاهرة أو 

جمعية محاصة أو تجمع ذو مصلحة 

اقسصادية.

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

السجارية أو على منقوالت أو العقارية 

أو املالية املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر بغرض الشركة املذكور أعاله 

أو أي غرض آخر مماثل أو ذي صلة أو 

لصالح تطوير الشركة.

املدة : تسعة وتسعون )99) سنة.

الشركاء :

GANZER ENERGY، شركة ذات 

مسؤولية محدودة مع مساهم وحيد 

ويقع مقرها  بموجب قانون املغربي، 

الحرية  شارع   ،110 في  االجسماعي 

5، الدار البيضاء –  3، شقة  الطابق 

املغرب؛

 MÖHRING ENERGIE  -

ذات  شركة   ،HOLDING GMBH

مسؤولية محدودة بموجب القانون 

في  االجسماعي  مقرها  ويقع  األملاني، 

نوردر  بوسينورث،   35D-25719

ريهي 7 – أملانيا.

 GANER الشركة   : الرئيس 

يمثله السيد كارل غانزر   ،ENERGY

املزداد بساريخ  ذو الجنسية األملانية، 

24 أبريل 1963.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

الرقم  تحت  البيضاء  للدار  السجاري 

.554371
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CREDITINFO CHECKS
شركة مساهمة

الراسمال : 15.000.000 درهم
املقر االجسماعي : عمارة كازا بيزنس 

سنت2، الطابق األول، القطعة
رقم 2، تجزئة ماندارونا 300،

سيدي معروف، الدار البيضاء، 
املسجلة بالسجل السجاري

بالدار البيضاء تحت عدد 394001
بناءا على الجمع العام غي2 العادي 
ملساهمي الشركة املنعقد في 25 يوليو 
املسبق  الحل  عدم  تقرر   ،2022

للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
عدد  تحت   ،2022 أغسطس   31

.836129
بالسجل  السعديلي  والتسجيل 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجاري 
عدد  تحت   ،2022 31 أغسطس 

.28776
118 P

 FI CHALLENGE شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بساريـخ  عرفـي  عقـد  بمقس�سى 
القانـون  تـم وضع   ،2022 يوليو   15
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالسالـي :
 FI« شركـة   : التسميـة 
بشريك  ش.م.م   »CHALLENGE

وحيد
الهدف : 

مقاولة  االشغال البناء املخسل ة.
بيع املسسلزمات املخسل ة.

القلعة   دوار   : االجسمــاعي  املقـر 
مقريصات اقليم وزان. 

99 سنـة ابسـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 
تأسيسهـا. 

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

حمض 900  حصة.

السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 

من  الشركة  تسي2   : التسييـــــــر 

طرف السيـد يوسف حمض ملـدة غي2 

محددة مع جميع الصالحيات لتسيي2 

الشركة.

األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 

لسكوين   5% تقسطع  الصافية 

االحسياطي القانونـي.

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبسدائيـة 

تحـت   ،2022 أغسطس   29 بسـاريخ  

رقم  السجاري  السجل   3758 عـدد 

.1993

119 P

TRANS JBIEL  شركة
ش.م.م 

 ت ويت حصص اجسماعية
تغيي2 الشكل القانوني للشركة

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

أغسطس 2022،   18 املنعقد بساريـخ 

ش   TRANS JBIEL املسماة  للشركـة 

م م رأسمالهـا 90.000 درهـم ومقـرها 

الحرش  الجبل  دوار  االجسماعي 

مصمودة اقليم وزان، تقرر ما يلي :

مـن  االجسماعية  حصة   450 بيع 

طـرف السيـد الشريف حروش ل ائـدة 

السيـد س يان عي�سي.

تعيين السيدان  الشريف حروش 

الوحيدين  املسي2ين  عي�سي  وس يان 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

للشركة  تغيي2 الصيغة القانونية  

من شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد الى شركة محدودة املسؤولية. 

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان  االبسدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

تحت   ،2022 أغسطس   29 بسـاريخ 

عدد 3757.

120 P

ISAREN MAJDI  شركـة

ش.م.م 

رأسمالها : 20.000 درهم

املقر اإلجسماعي : دوار القلعة

بني روتن عين بيضاء مقريصات 

وزان

اغالق تص ية الشركة

بمقس�سى الجمع العـام االسسثنائي 

اغسطس 2022،   18 املنعقد بساريـخ 

       ISAREN MAJDI شركة  قرر شركاء 

ش.م.م ما يلي :

املصادقة على تقرير املص ية.

معاينة إنهاء عملية السص ية.

إبـراء املص ية وإع ائها من مهامها 

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان  االبسدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

عـدد  تحـت   2022 يوليو   20 بساريخ 

.3514

121 P

PUNICAGRI  شركـة

ش.م.م بشريك وحيد

رأسمالها : 90.000 درهم

املقر اإلجسماعي : حي العدير تجزئة 

النهضة 1 رقم 591 - 2 وزان

إغالق تص ية الشركة

بمقس�سى الجمع العـام االسسثنائي 

 2022 أغسطس   18 بساريـخ  املنعقد 

ش.م.م   PUNICAGRI شركة  قررت 

بشريك وحيد ما يلي :

املصادقة على تقرير املص ية.

معاينة إنهاء عملية السص ية.

إبـراء املص ية وإع ائها من مهامها. 

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان   االبسدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

عـدد  تحـت   ،2022 يونيو   6 بساريخ 

.3511

122 P

 RS EQUIPEMENT ET  شركـة

TRAVAUX
ش.م.م 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر اإلجسماعي : حي العدير تجزئة 

النهضة 156 وزان

إغالق تص ية الشركة
بمقس�سى الجمع العـام االسسثنائي 

أغسطس 2022،    18 املنعقد بساريـخ 

 RS EQUIPEMENT شركة  قررت 

ET TRAVAUX ش.م.م بشريك وحيد 

ما يلي :

املصادقة على تقرير املص ية.

معاينة إنهاء عملية السص ية.

إبـراء املص ية وإع ائها من مهامها 

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان   االبسدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

عـدد  تحـت   ،2022 أبريل   7 بساريخ 

.3489

123 P

FANHER شركـة
ش.م.م

رأسمالها : 90.000  درهم

دوار القلعة امزفرون وزان
رفـع رأسمال الشركة   

بمقس�سى الجمع العـام االسسثنائي 

 2022 أغسطس   19 بساريـخ  املنعقد 
قرر  ش.م.م   FANHER للشركة 

الشركاء ما يلي :
بمبلغ   الشركة  رأسمال  زيـادة 

410.000 لرفعه من 90.000   درهم  

بإصدار  وذلك  درهم   500  000 إلى 

 100 فئة  من  جديدة  حصة   4100

درهم  مع تحرير ربع رأسمال الشركة 

ما يعادل 102.500  درهم.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبسدائيـة 

تحـت   ،2022 أغسطس   23 بساريخ 

عـدد 3754.

124 P
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SAGOUR TRAV  شركة
ش.م.م 

 ت ويت حصص اجسماعية
تغيي2 الشكل القانوني للشركة

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

أغسطس 2022،   10 املنعقد بساريـخ 

 SAGOUR TRAV املسماة  للشركـة 

درهـم   90.000 رأسمالهـا  م  م  ش 

سيدي  دوار  االجسماعي  ومقـرها 

الشريف  احمد  سيدي  بوزيسون 

اقليم وزان، تقرر ما يلي :

مـن  االجسماعية  حصة   540 بيع 

السالم  عبد  ل حال  السيـد  طـرف 

ل ائـدة السيـد سالم الكور.

للشركة  تغيي2 الصيغة القانونية  

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد. 

عبد  ل حال  السيد  اسسقالة 

السالم من وضي سه كمسي2 شركة.

تعيين السيد سالم الكور املسي2 

الوحيد للشركة ملدة غي2 محدودة.

مراجعة هدف الشركة بالتشطيب 

على منعش عقاري وإضافة األنشطة 

السالية : 
ومقاول  واملراقبة  الحراسة 

السنظيف.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكسـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان  االبسدائيـة  باملحكمـة  الضبـط 

بسـاريخ 26 أغسطس 2022.

تحت عدد 3756.

125 P

C J F BUSINESS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالدار  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم   ،2022 يونيو   9 بساريخ  البيضاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

السالية :

 C J F  : االجسماعية  التسمية 
.BUSINESS SARL AU
الهدف االجسماعي :

أعمال مخسل ة.
السجارة العامة.

أعمال البناء جميع الحرف.
زنقة   10 رقم   : االجسماعي  املقر 
الدار   05 رقم   03 الطابق  ليبي2ت 

البيضاء.
املدة االجسماعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000  : االجسماعي  الراسمال 
حصة من   1000 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :
السيد رشيد جابر 1000 حصة.

السنة االجسماعية : تبدأ من فاتح 
يناير إلى 31 ديسم21 من كل سنة.

التسيي2 : السيد رشيد جابر مسي2 
للشركة ملدة غي2 محدودة.

تم إيداع السجل السجاري بمكسب 
بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2022 يوليو   15 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 24178.
126 P

NM EVENTS
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجسماعي : القنيطرة، 31 زنقة 
مرتي2 عبد السالم بن محمد مكسب 2 

فال فلوري إقامة رياظ زيسون
السجل السجاري رقم 63749 

بالقنيطرة
االسسثنائي  العام  الجمع  قرر 

بساريخ 18 يوليو 2022 :
سال  إلى  االجسماعي  املقر  تغيي2 
تجزئة ال21كة عمارة د رقم 16، طريق 

القنيطرة.
تعديل ومطابقة القانون الداخلي 

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2022 أغسطس   8 يوم  بالقنيطرة 

تحت رقم 92219.
127 P

STE ORGANIC AND BIO
SARL

رياض أوالد مطاع سكسور 01
رقم 277 تمارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بسمارة  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 
وضع  تم   ،2022 أغسطس   19 في 
القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات السالية :
التسمية : أرغنك اند بيو ش م م.

واألكالت  الخدمات   : الهدف 
سريعة.

: رياض أوالد مطاع  املقر الرئي�سي 
سكسور 01 رقم 277، تمارة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

قدره  بما  حدد   : املال  رأس 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 
االجسماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
السيد دمغي احمد ملدة غي2 محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبسم21   6 بساريخ  بسمارة  االبسدائية 
السجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

137127 بساريخ 7 سبسم21 2022.
128 P

L&O TRADING  
 SARL

برأسمال قدره : 100.000 درهم
املقر االجسماعي : رقم 4 تجزئة 
الذهبية شارع الحسن الثاني 

الصخي2ات تمارة
تغيي2 السوقيع

تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 
25 يوليو  بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2022 تقرر ما يلي :
املزدوج للسيد الحسين  اإلمضاء   

اولحيان والسيد ابريك بومعزة.
كما تم وضع نظام أسا�سي جديد 

مرفق بما سبق من السعديالت.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2022 يوليو   29 بسمارة بساريخ 
رقم 8620.  

129 P

RABA MATIK

SARL AU 

رأسمالها :  100.000  درهم

  املقر االجسماعي : 46 شارع عقبة

رقم 2 اكدال الرباط .

السجل السجاري : 124109، سال

ت ويت حصص
املصادقة على ت ويت حصص
تعيين مسي2 جديد للشركة 

بموجب عقد عرفي محرر بسال، 

السيد  قام   2022 يوليو   15 بساريخ 

 10000 بس ويت  السواتي  االله  عبد 

درهم   100 بقيمة  اجسماعية  حصة 

 RABA« للحصة والتي يملكها في شركة

.م.م ذات شريك وحيد  MATIK« ش 

السيد  درهم   ،100.000 رأسمالها 

حكيم بن دحمان.  

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تحرير  تم   2022 يوليوز   15 بساريخ 

محضر الشريك الوحيد لشركة.

ذات  ش.م.م   RABA MATIK

شريك وحيد، والذي قرر ما يلي :

ت ويت  عملية  على  املصادقة 

االله  عبد  السيد  بين  الحصص 

السواتي والسيد حكيم بن دحمان.

اسسقالة السيد عبد االله السواتي 

من مهامه كمسي2 للشركة،

بن  حكيم  السيد  وتأكيد  تعيين 

القاطن شارع ال21ازيل رقم   ، دحمان 

.الحامل  طنجة   3 شقة   1 طابق   26

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

للشركة  الجديد  املسي2   ،ZG76098

ملدة غي2 محدودة،     

تحيين القانون األسا�سي،

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بسال بساريخ 28 يوليو 2202 

تحت رقم126795.

السجل السجاري بسال 124109.

130 P
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 CLIMA PLUS
INTERNATIONAL

شركة محدودة املسؤولية
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
والتي  بالرباط،   2022 أغسطس   23

تحمل الخصائص السالية :
اسسي2اد   : االجسماعي  الهدف 
اصالح  الهواء،  املكي ات  وتصدير 

وتركيب مكي ات الهواء.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل السالي :
السيد محمد كمال الشليوي 250 

حصة.
السيد عبد الكريم الشليوي 500 

حصة.
السيد محمد امين العمراني 250 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
النصر  تجزئة   : االجسماعي  املقر 
املسسقبل شارع طارق ابن زياد عمارة 

ب تمارة.
محمد كمال الشليوي   : التسيي2 

مسي2.
رقم السجل السجاري : 137109.

131 P

 PHARMA &
BIOTECHNOLOGIES

SARL AU
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
والتي  بالرباط،   2022 أغسطس   17

تحمل الخصائص السالية :
االسسي2اد   : االجسماعي  الهدف 

والسصدير، أعمال البناء املسنوعة.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل السالي :

السيد الطالبي عبد الرحيم 1000 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

: من  فاتح يناير إلى  السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

النصر  تجزئة   : االجسماعي  املقر 

املسسقبل شارع طارق ابن زياد عمارة 

ب تمارة.

الرحيم  عبد   الطالبي   : التسيي2 

مسي2.

رقم السجل السجاري : 137107.

132 P

RISENAL
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تمت   ،2022 سبسم21   6 بالرباط يوم 

لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص السالية :

.RISENAL : التسمية

الهدف : مستشار، االتصاالت.

شارع   14  : االجسماعي  املقر 

أكدال،   04 رقم  الشقة  األشعري 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم.

اإلدارة : عهد تسيي2 الشركة السيد 

عبد الحق سخونتي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسم21.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل السجاري للمحكمة 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط،  السجارية 

2022، تحت رقم 128441.

133 P

 STE STAR AUTO
ACCESSOIRES

SARL AU
15 شارع األبطال رقم 4، أكدال، 

الرباط
قرر   ،2020 سبسم21   15 بساريخ 
السيد الحالبي حاميد تأسيس شركة 

ذات املواص ات السالية :
أوطو  سطار  شركة   : التسمية 
املسؤولية  ذات  شركة  أكسسواّر، 

املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط.
: حدد في مبلغ  رأس مال الشركة 
 500 على  موزعة  درهم   50.000

حصة من فئة 100 درهم.
قطع  أنواع  جميع  بيع   : الهدف 

الغيار.
99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ السأسيس.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى غاية 31 ديسم21.
: عهد إلى السيد الحالبي  التسيي2 

حاميد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بساريخ  بالرباط  السجارية  املحكمة 
عدد  تحت   ،2020 20 أكسوبر 

.146867
134 P

STAFF WORK
SARL

RC : 114949 
العام  الجمع  محضر  حسب 
4 أغسطس 2022  االسسثنائي بساريخ 

.STAFF WORK SARL لشركة
درهم والتي   100.000  : رأسمالها 
األبطال،  شارع   15 مقرها  يسواجد 

الشقة 4، أكدال، الرباط.
تقرر ما يلي :

بيع السيد الرشيدي حمزة بطاقسه 
AD239098  % 100 للحصص.

بطاقسه  مني2،  بوسيف  للسيد 
.CB29696

حمزة  الرشيدي  السيد  اسسقالة 
من التسيي2.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالرباط،  السجارية 

128410 بساريخ 5 سبسم21 2022.
134P مكرر

KECH CORNER
SARL AU

بموجب عقد عرفي بالرباط بساريخ 
2 أغسطس 2022، تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة مواص اتها 

كاآلتي :
 KECH CORNER  : التسمية 

.SARL AU
هدف الشركة : مقهى.

: حي الشري ية ج  املقر االجسماعي 
ه 2 عمارة 14 املحل 22 مراكش.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
السأسيس النهائي للشركة.

درهم مقسم   10.000  : رأسماله 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة.
تسيي2  مهمة  أسندت   : التسيي2 
الصادق  عبد  السيد  إلى  الشركة 

بوعيون.
الشركاء على  توزع   :  األرباح 
االحسياطات  الحساب  إلى  ترحل  أو   
االحسياطي  االقسطاع  بعد  الخاصة 

القانوني.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
15 أغسطس 2022، تحت  بمراكش 

رقم السجل السجاري 128207.
135 P

STE LET'S MASTER PRIVEE
SARL

تاسيس شركة
 STE LET’S  : الشركة  اسم 

.MASTER PRIVEE SARL
الص ة القانونية : ش.م.م.

: العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
 9 أغسطس 2022 بسال.
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الهدف االجسماعي : دروس الدعم 

والسقويم واللغات.
درهم   10.000  : راسمال الشركة 
مقسمة الى 100 حصة  من فئة 100 
للشريكين  الواحدة  للحصة  درهم 

على الشكل السالي :
املهدي الشبة .. 50 حصة.

مروان حمومي .... 50 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
لقصيبة  زنقة   : االجسماعي  املقر 
لالمينة  شارع  الغربي  بالد   9 رقم 

تابريكت سال.
التسيي2 : املهدي الشبة.

مروان حمومي.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

36591 باملحكمة االبسدائية بسال.
136 P

STE LABEL MED
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 400.000 درهم

مقرها االجسماعي : عمارة 46 شقة 
رقم 27 شارع عقبة اكدال الرباط

تص ية نهائية
تبعا ملحضر التسيي2 املنعقد بساريخ 

الشريك  قرر   ،2021 ديسم21   13

 ،LABEL MED لشركة  الوحيد 

 46 عمارة  ومقرها بالرباط،  ش.م.م. 

أكدال  عقبة  شارع   27 رقم  شقة 

الرباط ما يلي :

من  تص ية الشركة نهائيا ابسداء 

تاريخ 13 ديسم21 2021.

 اق ال السجل السجاري.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 سبسم21   5 يوم 

.128375
بمثابة مقسطف وبيان

مص ي الشركة
السيد زيات طارق

137 P

STE SHOP RAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : عمارة 30، شقة 
8، زنقة موالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط
بساريخ  بمقس�سى عقد عرفي حرر 
وضع  تم   ،2022 أغسطس  فاتح 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية خاصيتها كالسالي :
الهدف : للشركة االهداف السالية: 
املالبس  اسسي2اد  وشراء،  بيع 

الجاهزة الرجالية.
أكسسوارات املوضة.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  راسمال 
الى  مقسم  درهم    100.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للواحدة كلها ممنوحة للسيد الرامي 

عبد هللا.
التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيد الرامي عبد هللا مسي2 وحيد.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 يوم فاتح سبسم21 

.127334
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.162395
138 P

 STE INTER TECHNOLOGIE
MAROC

SARL
بمقس�سى عقد عرفي قررت شركة 
 INTER TECHNOLOGIE MAROC
مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL
الراسمال  ذات  ش.م.م.  محدودة، 

500.000 درهم ما يلي :
 30 رقم  االجسماعي  املقر  تحويل 
احمد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 
العنوان  الى  الرباط  حسان  الوكيلي 
السالم  رياض  اقامة  املحل  الجديد 
الطابق   126 رقم  شقة   B عمارة 

االر�سي طريق الرباط طنجة.

قرر السيد محمد عثماني الحامل 

 ،S637730 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  شروف  ايوب  والسيد 

 ،G614328 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وليد  لسيد  حصصهما  جميع  بيع 

املصطولي وأصبح هذا االخي2 املالك 

بقيمة الشركة  لالسهم   الوحيد 

  % 100 واملسي2 الوحيد للشركة.

عثماني  محمد  السيد  قرر 

اسسقالة من منصبه كمسي2 لشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

الى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

قرر السيد وليد املصطولي توسيع 

النشاط بضم االنشطة السالية :

االسسي2اد وتصدير، تاجي2 معدات 

الشحن والس ريخ.

مخسلف انواع السجارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم   

رقم  تحت  بالرباط،  السجارية 

127300 بساريخ 31 أغسطس 2022.
لبيان

139 P

االسساذ محمد الهم�سي

موثق بسال

مقر : 18 شارع فاس

الهاتف : 31/ 05.37.84.55.30

ال اكس : 05.37.84.55.29

STE AL HAIL ALQABIDA
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

االسسثنائي املنعقد بساريخ 11 سبسم21 

2017 تقرر ما يلي :

للشركة االجسماعي  املقر   تغيي2 

من   ،AL HAIL AL QABIDA SARL  

شقة  الطابق الثالث،  زنقة واد زيز، 

العنوان  الى  الرباط،  اكدال   ،7 رقم 

الخطابي،  الكريم  عبد  شارع  السالي 

الطابق  الف،  عمارة  شمس  اقامة 

 13 رقم  الشقة  العمارة،  من  االول 

املحيط الرباط.

كما تمت   صياغة نظام أسا�سي 

جديد مرفق بالسعديل أعاله.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بالرباط، بساريخ 13 ديسم21 

2017، تحت رقم 94173.

140 P

STE  DIRECT AK
SARL

راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجسماعي : شارع محمد 

الخامس عمارة الخر�سي الطابق 2 

بلقصي2ي

طبقا لعقد خاص بساريخ 22 يوليو 

ش.م.م.  تأسيس شركة،  تم   ،2022

ذات الص ات السالية :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

.STE DIRECT AK SARL

الشركة تهسم ب : أشغال مخسل ة 

ونقل  واالسسي2اد  تصدير  البناء،  أو 

البضائع.

محمد  شارع   : االجسماعي  املقر 

 2 الطابق  الخر�سي  عمارة  الخامس 

بلقصي2ي.

الرأسمال : لقد حدد في 500.000 

حصة   5000 على  مقسم  درهم 

اجسماعية ثمن كل واحدة 100 درهم.

حصة   4000  ... عادل  الخر�سي 

اجسماعية.

 1000  ... أمين  محمد  الخر�سي 

حصة اجسماعية.

التسيي2 : التسيي2 مخول للمسي2ان 

والخر�سي  عادل  الخر�سي  السيدان 

محمد أمين.

الربح : من الربح الصافي تخصم 5 

% لالحسياطات القانونية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ديسم21   6 االبسدائية ببلقصي2ي يوم 

رقم   ،291/22 رقم  تحت    ،2022

السجل السجاري 891.
من أجل النسخ والبيان

141 P
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STE BAMAFLEX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجسماعي : رقم 206 حي 
النهضة سيدي عالل البحراوي

تأسيس شركة
بساريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
بسال  املسجل   ،2022 ف21اير   25
وضع  تم   ،2022 ف21اير   28 بساريخ 

قوانين شركة ذات املميزات السالية :
 STE BAMAFLEX  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
حي   206 رقم   : الرئي�سي  املقر 

النهضة سيدي عالل البحراوي.
الهدف االجسماعي : تصنيع واصالح 

وبيع الخراطيم الهيدروليكية.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل السالي :
 1000  ... العزمي  بشي2  السيد 

حصة.
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد بشي2 العزمي ملدة غي2 محدودة.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.1195
142 P

 STE   IMMOKARA
 SARL AU

 بساريخ  20 يونيو 2022 و بموجب 
قرر  االسسثنائي  العام  الجمع  عقد 

الشركاء ما يلي :
الكريم  عبد  السيد  ت ويت 
يملكها  التي  حصة   500 القاسمي 
رشيد  السيد  ل ائدة  بالشركة 
للحصة  درهم   100 بـ  بنحميدة 

الواحدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 أغسطس   29 بساريخ  بسمارة  

تحت رقم 8767.

143 P

 STE  RAMOX
SARL AU

 بساريخ  19 يوليو 2022 و بموجب 
قرر  االسسثنائي   العام  الجمع  عقد 

الشريك الوحيد ما يلي:
 8900 إلى  الشركة  رأسمال  رفع 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

 890000 الشركة  رأسمال  ليصبح 

درهم 

إلى  الشركة  رأسمال  تخ يض 

درهم   100 بقيمة  حصة   2000

الشركة  رأسمال  ليصبح  للحصة 

200000 درهم  .

لـ  عبدوه   ياسين  السيد  ت ويت 

بالشركة  يملكها  التي  حصة    2000

 100 بـ  ملوكي  طارق  السيد  ل ائدة 

درهم للحصة الواحدة.

اسسقالة السيد ياسين عبدوه  من 

تسيي2 الشركة و تعيين السيد مخلص 

ملوكي كمسي2 جديد للشركة ملدة غي2 

محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

أغسطس 2022   30 بساريخ  بالرباط  

تحت رقم 127327 .

144 P

 STE  SLM CALL
 SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بساريخ  25يوليوز 2022م  بالقنيطرة  

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة  تحمل الخصائص السالية:

.SLM CALL   :  التسمية

 الهدف   :     مركز االتصال الهات ي 
:    مبنى إداري  العنوان السجاري  

أعمال  الثاني مركز  شارع حسن    8

الحسن الثاني القنيطرة.

حدد رأسمال     : الرأسمال      

مقسمة  درهم  في90.000   الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   900 إلى 

للحصة.
السيد  تعيين  تم     : التسيي2 
الدكالي  السيد  و  محمد  بوعالكة 
صالح الدين  كمسي2يين للشركة ملدة 

غي2 محدودة
املدة :   مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ السأسيس النهائي.
السنة املالية   :   من فاتح يناير إلى 
31 دجن21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .
      تم السقييد في السجل السجاري 
باملحكمة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
أغسطس   04 بساريخ   66197 رقم 

.2022
145 P

 STE   FIBONARCHI STUDIO
SARL AU

يوليو 2022 و بموجب   28 بساريخ 
 2022 عقد الجمع العام االسسثنائي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي:
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
السالي : الطابق األر�سي تجزئة الرياض 
 470 رقم  سكسور03  مطاع  أوالد 

تمارة.
تعديل البند 4 من قانون الشركة. 
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 ديسم21   07 بساريخ   بالرباط 

تحت رقم  128478  .
146 P

STE AMENAGEMENT ARJI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجسماعي : تجزئة االمل رقم 

14/1417 جرف امللحة

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

 ،2022 يوليو   18 بساريخ  املؤرخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 ،AMENAGEMENT ARIJ SARL AU

اميناجمو اريج، ش.م.م.ش.و. ما يلي :

باضافة  الشركة  غرض  توسيع 

النشاط السالي :

الدراسة ال نية وتحقيق السنمية 

واملساحات  والطرق  الحضرية 
واالنارة  الصحي  والصرف  الخضراء 

العامة وتن يذ وتصميم النوافي2.
378 شارع   تغيي2 العنوان القديم 
الحسن الثاني رقم 2 الرباط، للشركة 

لسثبيسه في العنوان الجديد :
تجزئة االمل رقم 1417/14 جرف 

امللحة.
من النظام  و4   3 تعديل املادتين 

االسا�سي.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2022 سبسم21   5 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 128365.
147 P

STE COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 N°48 RUE MOHAMED AL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99

FAX : 05.37.37.87.81

KENITRA 05.37.90.12.20

STE ZEN LAB
SARL

مقرها االجسماعي : تجزئة 116، 
املنطقة الصناعية الساكنية 

القنيطرة
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
 ZEN شركة  في  للشركاء  االسسثنائي 
بالقنيطرة  املنعقد  ش.ذ.م.م.   ،LAB

بساريخ 6 يوليو 2022، تقرر ما يلي :
ب  الشركة  راسمال  في  الزيادة 
900.000 درهم، لرفعه من 100.000 
وذلك  درهم،   1.000.000 الى  درهم 
9000 حصة اجسماعية من  باصدار 

فئة 100 درهم للواحدة.
الشركة  في راسمال  الزيادة  تمت 
طريق  عن  درهم    1.000.000 الى 
الجاهزة  الديون  مع  املقاصة 
على  الشركاء  ل ائدة  واملسسلزمة 
درهم،   900.000 بمبلغ  الشركة 
االكسساب  حقوق  على  الح اظ  مع 

الس ضيلية لجميع الشركاء.
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تعديل ال صلين 6 و7 من النظام 

االسا�سي.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبسدائية  باملحكمة  املحضر 

5 سبسم21 2022،  بساريخ  بالقنيطرة، 

الرقم  وتحت   ،92457 رقم  تحت 

رقم  تحت   ،  2022/3411 الت2تيبي 

الت2تيبي  الرقم  وتحت   ،92457
2022/3411 بملف السجل السجاري 

رقم 63891.

148 P

STE RISOMAP
SARL

تص ية الشركة
غي2  العام  الجمع  قرار  بمقس�سى 

العادي  املنعقد بالرباط بساريخ فاتح 

شركة  شركاء  قرر   ،2021 ديسم21 

RISOMAP ، ومقرها الرئي�سي اقامة 
زنقة   7 رقم  مابيال  شقة  الرباط 

االخالص يعقوب املنصور الرباط ما 

يلي :

السص ية املبكرة للشركة.

تعيين السيد املخسار رزق كمص ي 

للشركة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكسابة 

أغسطس   6 السجارية بالرباط بساريخ 

2022، تحت رقم 128433.

149 P

ETS HAKAM FRERES
شركة مساهمة

راسمالها : 35.000.000 درهم

مقرها االجسماعي : شارع الحسن 

الثاني، طريق الدارالبيضاء الرباط

السجل السجاري رقم : 11466 

الرباط

توسيع الغرض االجسماعي
تحيين النظام االسا�سي

العادي  غي2  العام  الجمع  قرر 

2022 يونيو   9 بساريخ   للمساهمين 

 ما يلي :

ليشمل  االجسماعي  الغر  توسيع 

شراء وبيع السيارات املسسعملة.

النظام  من   3 املادة  تعديل 

االسا�سي نتيجة لذلك.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

مكسب  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ فاتح سبسم21 2022، تحت رقم 

.127298

السجل  بسعديل  السصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكسابة  السجاري 

بساريخ  بالرباط،  السجارية  املحكمة 

فاتح سبسم21 2022، تحت رقم 6921 

من السجل الت2تيبي.
من أجل النشر واالشهار

املمثل القانوني

150 P

STE JARDIN ROUGE
.S.A

شركة مساهمة

تاسيس شركة
موقع  عرفي  عقد  بمقس�سى  

 ،2022 يناير   26 بساريخ  بمراكش 

واملسجل بمراكش، تم تاسيس شركة 

مساهمة باملميزات السالية :

 STE  : االجسماعية  التسمية 

.JARDIN ROUGE S.A

الشكل القانوني : شركة مساهمة 

ذات مجلس االدارة.

البور،  دائرة   : االجسماعي  املقر 

جماعة أوالد حسون دوار أوالد الزبي2 

مراكش.

الغرض االجسماعي :  ادارة املشاريع 

اسسقبال ال نانين املقيمين،  ال نية، 

والخدمات  االقامة  نقلهم،  وضمان 

اللوجيستية.

الشراء،  ال نية،  االعمال  انساج 

وتخزين  اسسي2اد  السصدير،  البيع، 

وتجارة جميع االعمال الحديثة.

سنة انطاقا من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

الراسمال االجسماعي : 1.000.000 
درهم.

: تم تعيين  أعضاء مجلس االدارة 
اعضاء مجلس ادارة الشركة االوائل 

االتية أسمائهم ملدة ست سنوات :
 JEAN LOUIS السيد 

.HAGUENAUER
 CHRISTIAN FISCHELE السيد 

. GARCIA
.OLIVIER SEGOT السيد

تعيين  تم   : الحسابات  مراقب 
كمراقب  وحيد،  نوال  السيدة 
حسابات للشركة للسنة االجسماعية 

االولى بعد تاسيس الشركة.
تعيين مسي2ي للشركة :

بناء على املداوالت بساريخ 26 يناير 
2022، تم تعيين أول أعضاء مجلس 

االدارة االتية اسمائهم :
واملدير  االدارة  مجلس  رئيس 
 JEAN LOUIS السيد   : العام 

.HAGUENAUER
 CHRISTIAN السيد   : مسصرف 

. FISCHELE GARCIA
 OLIVIER السيد   : مسصرف 

.SEGOT
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة السجارية بمراكش 
بساريخ 4 أغسطس 2022، تحت رقم 

.8419
السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
بساريخ  بمراكش  السجارية  للمحكمة 
رقم  تحت   ،2022 أغسطس   4

.128035
من أجل السخليص والنشر

رئيس مجلس االدارة

151 P

STE JARDIN D'ART
S.A

شركة مساهمة
تاسيس شركة

موقع  عرفي  عقد  بمقس�سى  
 ،2022 يناير   26 بساريخ  بمراكش 
واملسجل بمراكش، تم تاسيس شركة 

مساهمة باملميزات السالية :

 STE  : االجسماعية  التسمية 
.JARDIN D’ART S.A

الشكل القانوني : شركة مساهمة 
ذات مجلس االدارة.

البور،  دائرة   : االجسماعي  املقر 
جماعة أوالد حسون دوار أوالد الزبي2 

مراكش.
االسسغالل   : االجسماعي  الغرض 
الحمراء«  »الحديقة  ل  السجاري 
جميع  ادارة  املغرب،  بمراكش 
واملنقولة  والعقارية  ال نية  املشاريع 
والشخصية الالزمة لسن يذ املشروع.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 
تسجيلها بالسجل السجاري.

الراسمال االجسماعي : 1.000.000 
درهم.

أعضاء مجلس االدارة :
ادارة  مجلس  اعضاء  تعيين  تم   
الشركة االوائل االتية أسمائهم ملدة 

ست سنوات :
 JEAN LOUIS السيد 

.HAGUENAUER
 CHRISTIAN FISCHELE السيد 

. GARCIA
.OLIVIER SEGOT السيد

مراقب الحسابات : 
وحيد،  نوال  السيدة  تعيين  تم 
للسنة  للشركة  حسابات  كمراقب 
تاسيس  بعد  االولى  االجسماعية 

الشركة.
تعيين مسي2ي للشركة :

بناء على املداوالت بساريخ 26 يناير 
2022، تم تعيين أول أعضاء مجلس 

االدارة االتية اسمائهم :
واملدير  االدارة  مجلس  رئيس 
 JEAN LOUIS السيد   : العام 

.HAGUENAUER
 CHRISTIAN السيد   : مسصرف 

. FISCHELE GARCIA
 OLIVIER السيد   : مسصرف 

.SEGOT
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة السجارية بمراكش 
بساريخ 4 أغسطس 2022، تحت رقم 

.8417



17293 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

بساريخ  بمراكش  السجارية  للمحكمة 

رقم  تحت   ،2022 أغسطس   4

.128033
من أجل السخليص والنشر

رئيس مجلس االدارة

152 P

 STE TATIA MAISON DE
 BEAUTE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

 TATIA MAISON ان تقرير شركة
املحدودة   ،DE BEAUTE SARL AU
وحيد،  شريك   ذات  املسؤولية 
ومقرها  درهم   100.000 راسمالها 
8 عمارة  االجسماعي محل تجاري رقم 
الجمع  خالل  تمارة،  الؤلؤ  تجزئة   2
العام الغي2 العادي الذي انعقد بمقر 
الشركة بساريخ 25 أغسطس 2022 :

قرر ما يلي :
 TATIA الشركة  واغالق  تص ية 

.MAISON DE BEAUTE SARL AU
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بسمارة  االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 سبسم21   5 بساريخ 

.8811
للخالصة والسذكي2

153 P

 STE INTELLIGENTE DES
 TRAVAUX CONSTRUCTION

 ET AMENAGEMENT
بمقس�سى جمع عام اسسثنائي حرر 
قرر شركاء    19/08/2022 في الرباط 

شركة
 STE INTELLIGENTE  : التسمية
 DES TRAVAUX CONSTRUCTION

ET AMENAGEMENT ما يلي :  
زيادة رأس املال :

بمقدار  املال  رأس  زيادة 
لزيادة  مليون   درهم   1.400.000
درهم    100.000.00 من  املال  رأس 

إلى 1.500.000 درهم بإنشاء 14000 

درهم لكل   100 بقيمة  سهم جديد. 

سهم.

وسسحمل األسهم الجديدة األرقام 
وسسمنح   ،  15000 إلى   1001 من 

ا من هذه السنة املالية .
ً
حقوق

سيسم تن يذ زيادة رأس املال من 
خالل املساهمة النقدية.

من القانون   7 و   6 تعديل املواد 
األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 128437  بساريخ 6 سبسم21 

.2022
154 P

STE FIRIM PUB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجسماعي : السالم 1526 
الطابق االر�سي حي عبد هللا كنون 

حي السالم اكادير
 11 بساريخ  مداوالتها  اثر  على 
الجمعية  قررت   ،2022 أغسطس 
  FIRIM لشركة  العادية  غي2  العامة 
مقرها  ش.م.م.ش.و.ن   ،PUB
الطابق   1526 السالم  االجسماعي 
االر�سي حي عبد هللا كنون حي السالم 

اكادير، تحت رقم 43375 ما يلي :
حل الشركة بص ة مبكرة.

تعيين مص ي الشركة في شخص 
السيدة فضمة العسري.

السالم  السص ية  مقر  تحديد 
االر�سي حي عبد هللا  الطابق   1526

كنون حي السالم اكادير.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
باكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 سبسم21   5 بساريخ 

.118265
155 P

STE CST CORP MOROCCO
SARL AU

راسمالها : 3.000.000 درهم
مقرها االجسماعي : الحي الصناعي 

السقدم تجزئة د 7 الرباط
العادي  غي2  العام  الجمع  باسم 
تم   ،2021 سبسم21   3 املنعقد بساريخ 

تقرير ما يلي :

طريق  عن  راسمال   في  الزيادة 
دمج الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 
رفعه  أجل  من  درهم   3.000.000
الى  مقسمة  درهم   6.000.000 الى 
درهم   100 بقيمة  حصة   60.000

للواحدة.
عن  لراسمال  متزامن  تخ يض 
املت2اكمة  الخسائر  امسصاص  طريق 
على الشركة ب 3.000.000 وبالسالي : 
 3.000.000 راسمال  يصبح 
مقسم الى 30.000 حصة بقيمة 100 
النحو  على  موزعة  للواحدة  درهم 

السالي :
 CROSS SEAS TRADING شركة

CORP... 24.000 حصة.
 6000 تريكي  الحسن  السيد 

حصة.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 سبسم21   2 بساريخ 

.127349
للخالصة والبيان

156 P

مكسب األسساذ محمد ملكي
تجزئةاملنتزه قطعة رقم 114 عين الذئاب أن ا 

الدار البيضاء
الهاتف : 05.22.93.35.20
ال اكس : 05.22.93.35.21

REZK INVEST شركة
شركة ذات مسؤولية محمدودة

هبة حصص  عقد  بمقس�سى   -  I
اجسماعية بساريخ 4 يوليو 2022 وهب 
السيد عبد الواحد بنمو�سى ل ائدة 
السيد الغالي بنمو�سى، السيد زكرياء 
بنمو�سى  هللا  عبد  والسيد  بنمو�سى 
بحصص متساوية جزء من حصصه 
التي يملكها   (1250( االجسماعية أي  
ش.م.م   REZK INVEST شركة  في 
مقرها  درهم   5.000.000 رأسمالها 
محج   61 البيضاء  بالدار  االجسماعي 
اللة الياقوت مركز الرياض مسجلة 
 181.497 عدد  السجاري  بالسجل 
املرتبط  الجاري  الحساب  وكذا 

بالحصص االجسماعية في الشركة.

بمقس�سى عقد هبة حصص   -  II

 2022 يوليو   4 بساريخ  اجسماعية 

بنمو�سى  الواحد  عبد  السيد  وهب 

ل ائدة السيدة وسام بنمو�سى جزء 

من حصصه االجسماعية أي  )2000) 

 REZK INVEST التي يملكها في شركة

الجاري  الحساب  وكذا  ش.م.م 

في  االجسماعية  بالحصص  املرتبط 

الشركة.

III - بمقس�سى محضر الجمع العام 

االسسثنائي بساريخ 20 ماي 2022 قرر 

 REZK INVEST شركة  في   الشركاء 

ش.م.م ما يلي :

توفيق  املرحوم  وفاة  معاينة 

بنمو�سى.

املوافقة على عقود هبة الحصص 

االجسماعية.

توزيع جديد لرأسمال الشركة :

بنمو�سى  الواحد  عبد  السيد 

14.000 حصة.

 9500 بنمو�سى  محمد  السيد 

حصة.

 8500 بنمو�سى  خالد  السيد 

حصة.

 6500 بنمو�سى  سمي2  السيد 

حصة.

 2000 بنمو�سى  نجيبة  السيدة 

حصة.

 2000 بنمو�سى  وسام  السيدة 

حصة.

 1875 بنمو�سى  غالي  السيدة 

حصة.

 1875 بنمو�سى  زكرياء  السيدة 

حصة.

 1875 بنمو�سى  يحيى  السيد 

حصة.

 1875 بنمو�سى  هللا  عبد  السيد 

حصة.

املجموع : 50.00 حصة.

الواحد  عبد  السيد  اسسقالة 

بنمو�سى من مهامه كمسي2 للشركة.

إنهاء والية املرحوم توفيق بنمو�سى.
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بنمو�سى  خالد  السيد  تعيين 

كمسي2ين  بنمو�سى  سمي2  والسيد 

للشركة.

الشركة ملزمة بالسوقيع املن صل 

والغي2 املشت2ك للسيد خالد بنمو�سى 

والسيد سمي2 بنمو�سى وذلك في كل 

عقود التسيي2 واإلدارة املسعلقة بها.

بنمو�سى  خالد  للسيد  الت2خيص 

أو السيد سمي2 بنمو�سى بيع أي عقار 

املن صل  بالسوقيع  الشركة  تملكه 

والغي2 املشت2ك ألحدهما.

والسصريح  القانوني  اإليداع  تم 

بالسغيي2 لدى السجل السجاري بكسابة 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

 2022 أغسطس   2 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 833169 و 25681.
للخالصة والبيان

األسساذ محمد ملكي

157 P

مكسب األسساذ محمد ملكي

موثق

تجزئة املنتزه، قطعة رقم 114، عين الذئاب، 

أن ا، الدار البيضاء

الهاتف : 20 35 93 0522

ال اكس : 21 35 93 0522

YASAM INVEST
شركة محدودة املسؤولية

1 - بمقس�سى عقد ت ويت حصص 

 اجسماعية بساريخ 6 و22 يوليو 2022، 

ال هري  ال ا�سي  خالد  السيد  وهب 

ال ا�سي  ياسمين  اآلنسة  ل ائدة 

ال هري واآلنسة علياء ال ا�سي ال هري 

حصصه  جميع  متساوية  بحصص 

التي  حصة   125 أي  االجسماعية 

 YASAM INVEST شركة  في  يملكها 

شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

االجسماعي  مقرها  درهم   100.000

مرس  محج   26 البيضاء  بالدار 

مسجلة   ،3 رقم  شقة  السلطان، 

بالسجل السجاري رقم 381191 وكذا 

الحساب الجاري املرتبط بالحصص 

االجسماعية في الشركة.

 2 - بمقس�سى محضر الجمع العام 

يوليو  و22   21  ،9 االسسثنائي بساريخ 

2020، قرر الشركاء ما يلي :

املصادقة على عقد هبة الحصص 

االجسماعية.

توزيع جديد لرأسمال الشركة :

اآلنسة علياء ال ا�سي ال هري 187 

حصة ؛
ال هري  ال ا�سي  ياسمين  اآلنسة 

188 حصة ؛

السيدة ليلى الوازني 125 حصة ؛

السيد نجيب بنكي2ان 250 حصة ؛

السيدة سمي2ة شرايبي 250 حصة ؛

مجموع 1000 حصة.

الوازني  ليلى  السيدة  تأكيد مهام 

كمسي2ين  بنكي2ان  نجيب  والسيد 

للشركة وذلك ملدة غي2 محددة.

والسصريح  القانوني  اإليـداع  تم 

بالسغيي2 لدى السجل السجاري بكسابة 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 أكسوبر   16 بساريخ  البيضاء 

تحت رقمي 750178 و24366.

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

 2020 نوفم21   20 االسسثنائي بساريخ 

شركة   YASAM INVEST لشركة 
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 

االجسماعي  مقرها  درهم،   100.000

مرس  محج   26 البيضاء،  بالدار 

مسجلة   ،3 رقم  شقة  السلطان، 
قرر   381191 بالسجل السجاري رقم 

الشركاء ما يلي :

للشركة  االجسماعي  املقر  تغيي2 

مرس  محج   26 البيضاء  الدار  من 

الدار  إلى   3 رقم  شقة  السلطان، 

ماجوريل،  تجزئة   37  ،36 البيضاء 

الحي الحسني رقم 2.

والسصريح  القانوني  اإليداع  تم 

بالسغيي2 لدى السجل السجاري بكسابة 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بساريخ 31 مارس 2021 تحت 
رقمي 772649 و12451.
للخالصة والبيان

األسساذ محمد ملكي

158 P

ECOM-FIGHTERS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 أغسطس   24 بساريخ  بالرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص السالية :

.ECOM-FIGHTERS : التسمية

.SARL AU : الص ة القانونية

الهدف االجسماعي :

خدمة السجارة ؛

خدمة املعلومات السجارية ؛

املجلس االجسماعي.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل السالي :

 1000 اويري  الدين  نور  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

بزنقة  القاطن   : االجسماعي  املقر 
النهضة،  حي   ،12 رقم  الركادة، 

القرية، سال.

املسي2 : نور الدين اويري.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.36593

159 P

MIDI CAR
SARL

بمقس�سى عقد عرفي مسجل بالرباط 

تأسيس  تم    2022 يونيو   27 بساريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص السالية :

.MIDI CAR : التسمية

.SARL : الص ة القانونية

الهدف االجسماعي : كراء السيارات 

بدون سائق.

رأسمال الشركـة: 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل السالي :
 2000 اجطار  سمية  السيدة 

حصة ؛
 2000 احميدوش  حياة  السيدة 

حصة ؛
 1000 احميدوش  محمد  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 45 القاطن ب   : املقر االجسماعي 

شارع فرنسا شقة 8 اكدال الرباط.
املسي2 : حياة احميدوش.  

السجاري:  بالسجل  السقييد  رقم 
.162445

160 P

BESTCARE
 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجسماعي : 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق 2 الرقم 6، 
الدار البيضاء

بمقس�سى عقد عرفي بالدار البيضاء 
تم تأسيس شركة   2018 ماي   18 في 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية :
.BESTCARE SARL AU : التسمية

اسسي2اد   : االجسماعي  الهدف 
وتصدير اللوازم الطبية.

شارع   46  : االجسماعي  املقر 
الزرقطوني، الطابق 2 الرقم 6، الدار 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 
مقسم إلى 1000 حصة ب 100 درهم 

للواحدة وزعت كالسالي :
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 1000 فر�سي  سكينة  السيدة 

حصة.

سكينة  السيدة  عينت   : التسيي2 

فر�سي كمسي2ة وحيدة للشركة وملدة 

غي2 محدودة.

السنة السجارية : تبسدئ في فاتح 

كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

عام.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

 668141 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بساريخ 6 يونيو 2018.
للمسسخلص والبيان

161 P

NOMAC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجسماعي : 65، شارع املهدي 

بن21كة، السوي�سي، الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم : 

96651
اسسمرارية النشاط السجاري

بساريخ  مداوالت   بمقس�سى 

الجمعية  قررت   ،2022 يونيو   28

العامة املشت2كة فيما يخص الجمعية 

العامة غي2 العادية اسسمرارية نشاط 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط في 2 سبسم21 2022 

تحت رقم 127343. 
من أجل السلخيص والنشر

التسيي2

162 P

HB MARKET
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تقرر  بالرباط   2022 أغسطس   4

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك واحد بالخصائص السالية :

بي  »أش   : االجسماعية  التسمية 

ماركت«.

الشاون،  زنقة   : االجسماعي  املقر 

األس ل،  الطابق   ،6 رقم  املحل 

حسان، الرباط.

الغذائية  املواد  بائع   : الهدف 

بالسقسيط والجملة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها ال علي.

من  تبسدئ   : االجسماعية  السنة 

31 من ديسم21  فاتح يناير وتنسهي في 

من كل سنة.

في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 

 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

املدة  بنميلود  الحبيب  السيد  طرف 

غي2 محدودة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.162549

تم إيداع الطلب باملحكمة السجارية 

بالرباط بساريخ 7 سبسم21 2022 تحت 

الرقم 128521.

163 P

STE ELITE INGENIEURIE
SARL AU

العادي  الغي2  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بساريخ فاتح أغسطس 2022 

 STE ELITE INGENIEURIE لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

رأسمالها  وحيد  بشريك  املحدودة 

 : االجسماعي  مقرها  درهم   100.000 

 ،9 شقة  مليلية،  ساحة   1 حسان 

الرباط ما يلي :

تقرير  على  املوافقة  بعد   -  1

املص ي، تقرر إنهاء عملية السص ية.

 : ب  السص ية  مقر  تحديد   -  2

 ،9 شقة  مليلية،  ساحة   ،1 حسان 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت الرقم 128463.

164 P

AIRCRAFT ADVOCATES

SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 

حررت  بطنجة،   2022 أغسطس   9

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك واحد خصائصها كالسالي :

 AIRCRAFT  : االسم   -  1

.ADVOCATES

خدمات  تقديم   : الهدف   -  2

الطي2ان  ميدان  في  االستشارة 

 Prestation de services de(

.(consulting en aéronautique

: شارع موالي  - املقر االجسماعي   3

اسماعيل  موالي  إقامة   اسماعيل 

رقم 22 الطابق 5 رقم 19 طنجة.

ابسداءا من  سنة   99  : املدة   -  4

تاريخ السأسيس النهائي.

حدد   : االجسماعي  الرأسمال   -  5

إلى   مقسم  درهم   10.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  100حصة 

للواحدة، ودفعت بالكامل.

6 - التسيي2 : يقوم بتسيي2 الشركة 

أمريكي  فاريش  دفيد  جون  السيد 

الس ر  لجواز  الحامل  و   الجنسية 

رقم 589177695.

7 - السنة املالية : تبسدئ من فاتح 

ديسم21 من كل   31 يناير و تنسهي في 

سنة، ما عدا السنة املالية األولى التي 

الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديسم21.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  8

باملحكمة  الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بطنجة بساريخ فاتح سبسم21 

2022 تحت الرقم  256988.
قصد النشر واإلعالن

165 P

رحو ديستريبسيون ميديكامون
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر السجاري : سال الجديدة، إقامة 

بيتي 5، شقة 140

العام  الجمع  من  مقسطف 
 2022 يناير   25 بساريخ  االسسثنائي 
 RAHOU DISTRIBUTION لشركة 
ذات  شركة   MEDICAMENT
مص ي  قرر  محدودة  مسؤولية 

الشركة السيد رحو خالد ما يلي :
نشاط  وتص ية  توقيف   -  1

الشركة بص ة نهائية.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبسدائية سال بساريخ 

23 يونيو 2022 تحت رقم 39134.
166 P

 STE ISSAN DE TRAVAUX
DIVERS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 10.000 درهم
القيسارية الجديدة رقم 23، واملاس 

املركز، الخميسات
العام  الجمع  محضر  بموجب 
بساريخ  بالخميسات   االسسثنائي 

30 أغسطس 2022 تقرر ما يلي :
االجسماعي  الهدف  توسيع   -  1

للشركة بإضافة النشاط السالي :
جميع املعامالت السجارية.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بالخميسات  االبسدائية  باملحكمة 
بساريخ 8 سبسم21 2022 تحت رقم 335 

السجل السجاري رقم 25585.
167 P

 STE COMPTOIR AGRICOLE
AL MAAMOURA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

بمقس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 
القانون  تم وضع   ،2022 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :
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 STE  : االجسماعية  التسمية 

 COMPTOIR AGRICOLE AL

.MAAMOURA

الهدف االجسماعي :

واملواد  الكيماوية،  املواد  تسويق 

الزراعية والصناعية ؛

الطاقة  معدات  وبيع  اسسي2اد 

الشمسية واملكونات الكهربائية.

 5  ،4 محل رقم   :  املقر االجسماعي 

الطابق  املسماة  امللكية  وم26، 

5، سيدي عالل  األر�سي، عمارة رقم 

البحراوي، تي لت.

املدة االجسماعية : 99 سنة.

الرأسمال االجسماعي : حدد رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :

 1000 هللا  عبد  الجزولي  السيد 

حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيد الجزولي 

غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  هللا،  عبد 

محدودة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبسدائية بتي لت 

تحت رقم 1349.

168 P

STE BUSINESS BIGSIEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 
القانون  تم وضع   ،2022 يونيو   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 BUSINESS : التسمية االجسماعية

.BIGSIEL

الهدف االجسماعي : م اوض.

اسسي2اد وتصدير.
شارع   ،24 رقم   : املقر االجسماعي 

الرشاد،  حي  محمد،  سيدي  األمي2 

القرية، سال.

املدة االجسماعية : 99 سنة.

الرأسمال االجسماعي : حدد رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم موزع 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة وزعت كما يلي :

 1000 سهام  العظمة  السيدة 

حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي2 

العظمة سهام، كمسي2ة للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

السجاري  تم التسجيل في السجل 

لدى كسابة الضبط باملحكمة االبسدائية 

بسال تحت رقم 36563.

169 P

WARDA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم    2022 أغسطس   16

الشركة ذات املميزات السالية :

 WARDA  : االجسماعية  التسمية 

SERVICES ش.م.م ل.و.

وسيط مالي،   : الهدف االجسماعي 

تحويل واسسالم األموال.

إقامة بورقراق   : املقر االجسماعي 

3، حي ال سح، يعقوب  2 إقامة  بلوك 

املنصور، الرباط.

الرأسمال : 100.000 درهم مجزأة 

درهم  إلى 1000 حصة من فئة 100 

للحصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيي2 

ملدة  للشركة  كمسي2  بوتقبوت  أمين 

غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 30 أغسطس 

2022 تحت رقم 127256.

170 P

MICHOC
بموجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تقرر  البيضاء  بالدار   2022 ماي   8 

ما يلي :

تمديد غرض الشركة.

اقت2اح  على  العام  الجمع  قرر 

مجلس اإلدارة.

امسداد الغرض الشركة.

جميع  وتسويق  وتوزيع  تصنيع 

منسجات البسكويت وجميع املنسجات 

ذات الصلة واملعاونة.

باإلجماع  القرار  هذا  اعسماد  يسم 

أو  الحاضرين  املساهمين  قبل  من 

املمثلين بحق السصويت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  يسم 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

29 أغسطس 2022 تحت رقم 835767.

171 P

STE SIHAM INVEST
SARL AU

تأسيس شركة
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2022 أغسطس   25 بساريخ  البيضاء 

تم تأسيس شركة باملواص ات السالية :

 STE SIHAM INVEST : التسمية 

.SARL AU

شارع رحال   30  : املقر االجسماعي 

 ،5 الشقة  الطابق الثاني،  املسكيني، 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االجسماعي  الهدف 

العقاري والقيام بجميع أعمال البناء 

املخسل ة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال : 100.000 درهم.

السيدة سهام بجدة   : الحصص 

1000 حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيدة سهام 

بجدة، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

للشركة ملدة غي2  مسي2ة   Y193815

محددة.

من  تبسدئ   : االجسماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسم21.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  السجارية  باملحكمة  القانوني 

 2022 سبسم21   5 بساريخ  البيضاء 

 تحت رقم 836547 والسجل السجاري 

رقم 554467. 

172 P

ATA LIGHTING

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : طنجة، شارع 

طانطان، إقامة سليمان 4

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة ATA LIGHTING شركة محدودة 

 2022 يوليو   26 بساريخ  املسؤولية 

ذات امليزات السالية :

الديكور  ومواد  معدات  في  تاجر 

الداخلي ومعدات اإلضائة.

من  مكون  الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل السالي :

السيد الطيب احوزين 400 حصة ؛

السيدة محمد الطاهري 250 حصة ؛

السيد حمزة احوزين 200 حصة ؛

 150 بوخيمة  املصط ى  السيد 

حصة.

الشركة : مسي2ة من طرف السيد 

حمزة  والسيد  احوزين  الطيب 

احوزين.

مدة الشركة : محددة في 99 سنة 

ابسداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

السجارية بطنجة بساريخ 29 أغسطس 

2022 تحت رقم 130051.

173 P
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IMAL ARCHITECTURE
S.A.R.L 

تغيي2ات مخسل ة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 
ماي   16 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
 IMAL شركة  مساهمو  قرر   2022
التي   ،ARCHITECTURE S.A.R.L
واد   13 ب  االجسماعي  مقرها  يوجد 

بهت الشقة 8 إقامة أكدال الرباط :
1 - بيع الحصص االجسماعية : 

السيد بريك محمد علي بيع 600 
حصة إلى السيد محمد نزهاني ؛

السيد زرهوني العلمي حمزة بيع 
600 حصة إلى السيد محمد نزهاني.

2 - تغيي2 مسي2 الشركة : اسسقالة 
وزرهوني  علي  محمد  بريك  السيد 
وتعيين مسي2 الشركة  العلمي حمزة  

السيد محمد نزهاني.
من    : تغيي2 الص ة القانونية   -  3

.SARL AU إلى SARL
من  االجسماعي:  املقر  تغيي2   -  4
إقامة أكدال   8 واد بهت الشقة   13
الرباط إلى العنوان الحالي أمل 5 رقم 

187 مسي2ة الرباط.
 IMAL 5 - تغيي2 اسم الشركة : من
 IMAL إلى   ARCHITECTURE SARL

. ARCHI-DESIGN  SARL AU
6 - تغيي2 نشاط الشركة : 

للشركة  السجاري  النشاط  بإلغاء 
وأشغال  مصمم وإضافة مقاول بناء 

مخسل ة.
األساسية  القوانين  تغيي2   -  7

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 126537.
174 P

STE CLE RECYCLAGE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بالرباط، قد تم  19 أغسطس 2022 
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص السالية :

 STE CLE RECYCLAGE : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

الهدف االجسماعي : إعادة تدوير ؛

اسسي2ا وتصدير ؛ تجارة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

 1000 فراج  الحق  عبد  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شقة   58 عمارة   : املقر االجسماعي 
3A زنقة واد سبو، أكدال، الرباط.

التسيي2 : السيد عبد الحق فراج.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ  بالرباط  االبسدائية   باملحكمة 

5 سبسم21 2022 تحت رقم  162451.

175 P

ديوان األسساذة أمال العراقي

موثقة بالدار البيضاء

36 زنقة طاطا )بوان كاري سابقا) ممر السازي، 

E الطابق األول، سلم

الشركة املدنية العقارية
CASA CONCORDE

رأسمالها : 200.000 درهم

 مقرها االجسماعي : الدار البيضاء 

13 زنقة فولطي2  زاوية زنقة السيبيد

السجل السجاري : 298735

السعريف الضريبي : 1020017

بمقس�سى محضر للجمع العام   -  I

و8   3 بساريخ  للشركاء  العادي   غي2 

عاينوا   ،2022 أغسطس  و11 

واتخذوا القرارات السالية :

بن  الجوهري محمد  الرحم  وفاة 

الجوهري محمد بن محمد،  بناصر، 

الجوهري رحمة.

تعيين مسي2ين جدد.

إعادة تقسيم رأس املال للشركة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

- تم اإليداع القانوني بمصلحة   II

السجارية  باملحكمة  السجاري  السجل 

 بالدار البيضاء في 22 أغسطس 2022 

تحت رقم 835168.
للمقسطف والبيان

األسساذة أمال العراقي

موثقة

176 P

GOLDAPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : شارع بوركون، زنقة 

جع ر ابن حبيب، إقامة املشرق 2، 

الطابق األول، رقم 3، الدار البيضاء
رقم السجل السجاري : 468353 

الدار البيضاء 
رقم السعريف الضريبي : 45911166

ت ويت الحصص
بناءا على مقسضيات الجمع العام 

ديسم21   6 االسسثنائي املنعقد بساريخ 

تمت املصادقة على القرارات   2021

السالية :

ت ويت الحصة الوحيدة اململوكة 

من طرف السيد حسن بوتكراي الى 

السيد الهاشمي بوتكراي.

من  اململوكة  حصة   999 ت ويت 

 EXPERTE HOLDING  طرف شركة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ANOUAR  بشريك وحيد الى شركة

AL MOSTAKBAL شركة مساهمة.

بوتكراي  حسن  السيد  اسسقالة 

من مهامه كمسي2 للشركة.

بوتكراي  الهاشمي  السيد  تعيين 

كمسي2 جديد للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم وضعه بالسجل السجاري بالدار 

البيضاء بساريخ 26 يناير 2022 تحت 
رقم 810051.

ملخص قصد النشر

مسي2 الشركة

177 P

 INTERNATIONAL BISCUITS

  COMPANY
ex DIYAR AL YASSAMINE

 Société à responsabilité limitée

à Associé Unique

Au capital de 100.000 DH

 Siège social : Casablanca – 92,

Boulevard AL MOKAWAMA

 RC n° 286005 – Casablanca  IF

n° 14447821

ICE n°001512978000077

العادي  غي2  العام  الجمع  اتخذ 

القرارات   2022 يونيو   23 بساريخ 

السالية :

اجسماعية  حصة   1000 بيع   -  1

لشركة االجسماعية   الحصص  من 

  DIYAR AL YASSAMINE SARL-AU

التي يملكها السيد الهاشمي بوتكراي 

 ANOUAR في الشركة، ل ائدة شركة

.INVEST S.A

الهدف االجسماعي  في  السغيي2   -  2

والذي سيسم صياغسه على  للشركة، 

النحو السالي :

الهدف من الشركة، بشكل مباشر 

أو  املغرب  في  سواء  مباشر،  غي2  أو 

خارجه وسواء لن سها أو لآلخرين :

الصناعية  املعجنات  صناعة 

والكريمات  والحلويات  والشوكوالتة 

وجميع املنسجات الغذائية ؛

صناعة األغذية الزراعية؛

املباشرة  واملساهمة  االستثمار 

يسم  شركة  أي  في  املباشرة،  غي2  أو 

إنشاؤها أو قائمة بال عل عن طريق 

االكسساب في رأس املال أو عن طريق 

األسهم،  ملكية  وحيازة  اقسناء 

كمساهم أو شريك.

الشركة  اسم  تغيي2   -  3

إلى   »DIYAR AL YASSAMINE«

 INTERNATIONAL BISCUITS«

.»COMPANY

4 - تعديل املواد 2 و3 و6 و7 من 

النظام األسا�سي.



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17298

5 - تحديث النظام األسا�سي.

6 - صالحيات اإلجراءات الشكلية.

تم اإليداع بالسجل السجاري للدار 

 2022 أغسطس   3 بساريخ   البيضاء 

تحت رقم 833398.

178 P

IRISH Cream and Butter 
 Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au capital de 10.000 DH

  Siège social : Casablanca,

Résidence Al Amal 

Tranche 3 

 GH 6 Immeuble 21 Magasin 11 

 Madinat Errahma

 RC n° 538479

ICE n° 002967016000055 

إنشاء شركة
خاص  سند  شروط  بموجب 

وضع  تم   ،2022 يناير   28 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد : 

الشركة  تأخذ   : القانوني  الشكل 

شكل شركة محدودة املسؤولية ذات 

.(SARL-AU( .الشريك الوحيد

 IRISH Cream  : الشركة  اسم 

.and Butter

الهدف االجسماعي للشركة : 

والهدف من الشركة، هو، بصورة 

في  سواء  مباشرة،  غي2  أو  مباشرة 

املغرب أو في الخارج أو لن سه أو لغي2ه:

وشراء  وتصنيع  وتجهيز  إنساج 

وتخزين وتعبئة وبيع وتوزيع الحليب 

الغذائية  املنسجات  وجميع  املبست2 

وجميع منسجات الحليب املبست2 وغي2 

والزبدة  والقشدة  والحليب  املبست2 

والج1ن وجميع مشسقات الحليب ؛

تكامل الحلول اللوجستية لسموين 

وتخزين وتوزيع الحليب ومشسقاته ؛

واملادية  البشرية  املوارد  تحديد 

في  ثالثة  أطراف  عن  نيابة  ووضعها 

في  مباشرة  أو  الشركة  عمل  أماكن 

أماكن عمل العميل ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصورة 
تجارية أو صناعية أو مالية أو حرفية 
غي2  أو  للسحويل  قابلة  أو  زراعية  أو 
مباشرة  بصورة  تسصل  قد  منقولة 
بهدف  جزئيا  أو  كليا  مباشرة  غي2  أو 
ذي  أو  مماثل  بجسم  أو  الشركة 
ومن املرجح أن تعزز توسيعه  صلة، 
فضال عن أي املساهمة  أو تطويره، 
بأي وسيلة في أي شركات أو مشاريع 
أنشئت أو سسنشأ، لها أنشطة مماثلة 

أو ذات صلة.
البيضاء،  الدار   : املقر االجسماعي 
إقامات االمل، الشطر 3GH 6، املبنى 

21، املسجر 11، مدينة الرحمة. 
املدة : 99 سنة.

 رأس املال : 10.000 درهم.
 املساهمات النقدية : 

  MILK BRAND SA شركة   
10.000 درهم مغربي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21. 

وتدار  الشركة  تسي2   : التسيي2 
الهاشمي  السيد  مسي2ها  طرف  من 

بوتكراي ل ت2ة غي2 محدودة.
تسجيل  تم  القانوني:  اإليداع 
ملدينة  السجاري  السجل  في  الشركة 
الدار البيضاء بساريخ 30 مارس 2022 

تحت رقم 819594.
179 P

 L’UNIVERSELLE DES
CEREALES ET DENREES

par abréviation UCD
 Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 5.000.000 Dhs
 Siege social: Km 6,3 Boulevard
 My Ismail, Route de Rabat, Ain

 Sebaâ, Casablanca
RC : 249891CASABLANCA

IF : 40461850
ICE : 001448309000043

العادي  غي2  العام  الجمع  اتخذ 
القرارات   2022 يوليو  فاتح  بساريخ 

السالية :

اجسماعية  حصة   1000 بيع   -  1

لشركة  االجسماعية  الحصص  من 
 L’UNIVERSELLE DES CEREALES
 »UCD« باخسصار    ET DENREES
 CERLEG شركة  تملكها  التي 
الشركة   في   ENTREPOTS  SARL
 AGROFOOD شركة  ل ائدة 

.MAROC SA
2 - تعديل املواد 6 و 7 من النظام 

األسا�سي.
3 - تحديث النظام األسا�سي.

4 - صالحيات اإلجراءات الشكلية.
تم اإليداع بالسجل السجاري للدار 
 2022 أغسطس   3 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 833401.
180 P

LOCOMOTIVE INVEST
 Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 10 000 dhs
 Siège social : IKAMAT AL

 BOUSTANE, Immeuble B 12,
,2éme étage

 Appartement 8, Sidi Moumen, 
 Casablanca

 RC n° 553145
ICE n° 003131846000005

إنشاء شركة 
خاص  سند  شروط  بموجب 
بساريخ 11 أغسطس 2022، تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد : 
الشركة  تأخذ   : القانوني  الشكل 
شكل شركة محدودة املسؤولية ذات 

.(SARL AU( الشريك الوحيد
 LOCOMOTIVE  : الشركة  اسم 

.INVEST
الهدف االجسماعي للشركة : والهدف 
من الشركة، هو، بصورة مباشرة أو غي2 
مباشرة، سواء في املغرب أو في الخارج أو 

لن سه أو لغي2ه :

املساهمة بطريقة مباشرة أو غي2 

مباشرة في كل الشركات سواء كانوا في 

وذلك  أو ثم انشاؤهم،  طور االنشاء 

عن طريق االكسساب أو اقسناء األسهم، 

بص ة مساهم أو شريك ؛

املساهمة كي ما كان نوعها في أي 

عملية أو في رأس مال أي شركة كي ما 

كان هدفها االجسماعي ؛

تسيي2 وت ويت املساهمات ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصورة 

تجارية أو صناعية أو مالية أو حرفية 

غي2  أو  للسحويل  قابلة  أو  زراعية  أو 

مباشرة  بصورة  تسصل  قد  منقولة 

بهدف  جزئيا  أو  كليا  مباشرة  غي2  أو 

ذي  أو  مماثل  بجسم  أو  الشركة 

ومن املرجح أن تعزز توسيعه  صلة، 

فضال عن أي املساهمة  أو تطويره، 

بأي وسيلة في أي شركات أو مشاريع 

أنشئت أو سسنشأ، لها أنشطة مماثلة 

أو ذات صلة.

البيضاء،  الدار   : الجسماعي  املقر 

اقامة البسسان، عمارة ب 12، الطابق 

الثاني، الشقة 8، سيدي مومن. 

املدة : 99 سنة.
 رأس املال : 10.000 درهم.

املساهمات النقدية : 

 10.000 بوتكراي  إبراهيم  لسيد 

درهم مغربي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21. 

تسي2 الشركة وتدار من   : التسيي2 

طرف مسي2ها لسيد إبراهيم بوتكراي 

ل ت2ة غي2 محدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

ملدينة  السجاري  السجل  في  الشركة 

أغسطس   22 بساريخ  البيضاء  الدار 

2022 تحت رقم .835200.

181 P

IRISH
SARL AU

Capital de 10.000 Dhs

 Siège social : résidence Al Amal

 tranche 3 GH 6 immeuble

 21 magasin 11 MADINAT

ERRAHMA Casablanca

 RC n° 538403

ICE n° 003031309000056

إنشاء شركة 
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خاص  سند  شروط  بموجب 

وضع  تم   ،2022 يناير   28 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد : 

الشركة  تأخذ   : القانوني  الشكل 

شكل شركة محدودة املسؤولية ذات 

.(SARL-AU( .الشريك الوحيد

.IRISH : اسم الشركة

الهدف االجسماعي للشركة : 

والهدف من الشركة، هو، بصورة 

في  سواء  مباشرة،  غي2  أو  مباشرة 

املغرب أو في الخارج أو لن سه أو لغي2ه:

وشراء  وتصنيع  وتجهيز  إنساج 

وتخزين وتعبئة وبيع وتوزيع الحليب 

الغذائية  املنسجات  وجميع  املبست2 

وجميع منسجات الحليب املبست2 وغي2 

والزبدة  والقشدة  والحليب  املبست2 

والج1ن وجميع مشسقات الحليب ؛

تكامل الحلول اللوجستية لسموين 

وتخزين وتوزيع الحليب ومشسقاته ؛

واملادية  البشرية  املوارد  تحديد 

في  ثالثة  أطراف  عن  نيابة  ووضعها 

في  مباشرة  أو  الشركة  عمل  أماكن 

أماكن عمل العميل ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصورة 

تجارية أو صناعية أو مالية أو حرفية 

غي2  أو  للسحويل  قابلة  أو  زراعية  أو 

مباشرة  بصورة  تسصل  قد  منقولة 

بهدف  جزئيا  أو  كليا  مباشرة  غي2  أو 

ذي  أو  مماثل  بجسم  أو  الشركة 

ومن املرجح أن تعزز توسيعه  صلة، 

فضال عن أي املساهمة  أو تطويره، 

بأي وسيلة في أي شركات أو مشاريع 

أنشئت أو سسنشأ، لها أنشطة مماثلة 

أو ذات صلة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجسماعي 

إقامات االمل، الشطر 3GH 6، املبنى 

21، املسجر 11، مدينة الرحمة. 

املدة : 99 سنة.
 رأس املال: 10.000 درهم.

 املساهمات النقدية : 

 MILK BRAND SA شركة 

10.000 درهم مغربي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21. 

وتدار  الشركة  تسي2  التسيي2: 
الهاشمي  السيد  مسي2ها  طرف  من 

بوتكراي ل ت2ة غي2 محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
ملدينة  السجاري  السجل  في  الشركة 
الدار البيضاء بساريخ 30 مارس 2022 

تحت رقم 819402. 
182 P

 IRISH TRADE
INTERNATIONAL

SARL AU
Capital de 10.000 Dhs

 Siège social : résidence Al Amal
 tranche 3 GH 6 immeuble
 21 magasin 11 MADINAT

ERRAHMA Casablanca
 RC n° 538403

ICE n° 003031309000056
إنشاء شركة 

بموجب شروط سند خاص بساريخ 
النظام  وضع  تم   ،2022 يناير   28
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد : 
الشركة  تأخذ   : القانوني  الشكل 
شكل شركة محدودة املسؤولية ذات 

.(SARL AU( الشريك الوحيد
 IRISH TRADE  : الشركة  اسم 

.INTERNATIONAL
الهدف االجسماعي للشركة : 

وشراء  وتصنيع  وتجهيز  إنساج 
وتخزين وتعبئة وبيع وتوزيع الحليب 
الغذائية  املنسجات  وجميع  املبست2 
وجميع منسجات الحليب املبست2 وغي2 
والزبدة  والقشدة  والحليب  املبست2 

والج1ن وجميع مشسقات الحليب ؛
تكامل الحلول اللوجستية لسموين 

وتخزين وتوزيع الحليب ومشسقاته ؛
واملادية  البشرية  املوارد  تحديد 
في  ثالثة  أطراف  عن  نيابة  ووضعها 
في  مباشرة  أو  الشركة  عمل  أماكن 

أماكن عمل العميل ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصورة 

تجارية أو صناعية أو مالية أو حرفية 

غي2  أو  للسحويل  قابلة  أو  زراعية  أو 

مباشرة  بصورة  تسصل  قد  منقولة 

بهدف  جزئيا  أو  كليا  مباشرة  غي2  أو 

ذي  أو  مماثل  بجسم  أو  الشركة 

ومن املرجح أن تعزز توسيعه  صلة، 

فضال عن أي املساهمة  أو تطويره، 

بأي وسيلة في أي شركات أو مشاريع 

أنشئت أو سسنشأ، لها أنشطة مماثلة 

أو ذات صلة.

البيضاء،  الدار   : الجسماعي  املقر 

 ،GH 6  3 الشطر  االمل،   إقامات 

املبنى 21، املسجر 11، مدينة الرحمة. 

املدة : 99 سنة.
 رأس املال : 10.000 درهم.

 املساهمات النقدية : 

 MILK BRAND SA شركة   

10.000 درهم مغربي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21. 

وتدار  الشركة  تسي2   : التسيي2 

الهاشمي  السيد  مسي2ها  طرف  من 

بوتكراي ل ت2ة غي2 محدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

ملدينة  السجاري  السجل  في  الشركة 

الدار البيضاء بساريخ 30 مارس 2022 

تحت رقم 819403.

183 P

 FIRME D’ETUDES ET

 TECHNOLOGIE ET DE

PRODUCTION
» FIRTEP «

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 450.000 درهم

املقر االجسماعي : شارع الحسن 

 الثاني، عمارة رقم 425 ، املحل 
رقم 1، الرباط

رقم السجل السجاري : 40141 

الرباط

ت ويت الحصص

بناءا على مقسضيات الجمع العام 

 االسسثنائي املنعقد بساريخ 2 ماي 2022 

تمت املصادقة على القرارات السالية :

اململوكة  حصة   4275 ت ويت 

 LAAYOUNE شركة  طرف  من 

ذات  شركة   DISTRIBUTION

مسؤولية محدودة بشريك وحيد الى 

السيد ياسين وحامد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.             
السجاري  بالسجل  وضعه  تم 

 2022 أغسطس   2 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 126892.
ملخص قصد النشر

مسي2 الشركة

184 P

CABINET CONSIEL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسمال : 500.000 درهم

 1، شارع الشهيد ضياء الرحمان، قطاع 1 

بلوك ج، السوي�سي، الرباط

SALA AUTO SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

رأسمال : 6.500.000 درهم

كم 2، طريق الرباط، القنيطرة، سال

للشركة  العام  الجمع  بمقس�سى 

تقرر   ،2022 يونيو   10 بساريخ   عقد 

ما يلي :

تعيين وصالحيات املسي2 :

للسيد  التسيي2  صالحيات  نهاية 

عالء الحطاب في 30 يونيو 2022.

تجديد صالحيات التسيي2 للسيد 

عالء الحطاب إلى غاية 30 يونيو 2023.

صالحيات  ت ويض   : السوقيع 

السوقيع االجسماعي ل :

السيد عالء الحطاب :

يسعلق  فيما  محدود  غي2  توقيع 

بالخدمات البنكية ؛

يسعلق  ما  كل  في  من صل  توقيع 

باإلجراءات االعسيادية إلدارة الشركة.
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السيج محمد  مع  توقيع مشت2ك 

كي2ي عن أي التزام له عالقة بشراء 

أو بيع العقارات، االئسمان، ومعامالت 

اإلدارية  املعامالت  باسسثناء  الرهن 

اليومية املسعلقة بنشاط الشركة.

صالحية   : كي2ي  محمد  السيد 

مع  حدود  بال  املن رد  السوقيع 

الصالحيات األكث2 شموال.

الوكالة للقيام باإلجراءات.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 

بساريخ  بسال  االبسدائية   باملحكمة 

27 يوليو 2022 تحت رقم  39355.

185 P

مجزئوا سطات

شركة ذات مسؤولية محدودة

حرر  عرفي  محضر  بمقس�سى 

بسطات بساريخ 16 و23 يونيو 2021، 

تم االت اق على ما يلي :

تغيي2 املقر االجسماعي للشركة إلى 

العنوان السالي :

سطات، حي القسم، بلوك 1، زنقة 

سناء، الطابق األر�سي، الرقم 24.

وفاة السيد محمد عرامة، شريك 

ومسي2 للشركة.

االجسماعية  الحصص  تقسيم 

في  املذكورين  ورثسه  على  للهالك 

املحضر العرفي أعاله.

إلى  الشركة  مسي2  عنوان  تغيي2 

العنوان السالي :

الذهب،  واد  تعاونية  سطات، 

ال رح 2، الرقم 80.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري لدى كسابة الضبط باملحكمة 

االبسدائية بسطات بساريخ 7 يونيو 2022 

تحت رقم 22/182.
من أجل الخالصة والبيان

املسي2

186 P

 EASYWAY EDUCATION &

    IMMIGRATION
 Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs

 SS : 31 angle  med diouri et rue

 mly abderrahmen  résidence

Mach Allah 69  4 étage  kenitra

تكوين شركة ذات مسئولية محدودة 
يوم  تبعا لعقد عرفي بالقنيطرة  

شركة  إنشاء  تم   2022 أبربل     26

ذات مسئولية محدودة، ذات املميزات 

السالية :

اسم    أخذت  الشركة   : االسم 

 EASYWAY EDUCATION &

.IMMIGRATION

التسيي2  في  إرشادات   : األهداف 

والسوجيه الدرا�سي ؛

املالية،   السجارية،  العمليات  كل 

املرتبطة  والصناعية،  والعقارية 

بأهداف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

الشركة.
زاوية محمد   31  : املقر االجسماعي 

الديوري وزن ة موالي عبد الرحمان 

 4 الطابق   69 هللا  ماشاء  اقامة 

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.
رأسمال : حدد في 100.000 درهم 

اجسماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :

  50000 عي�سى  تحرير  السيدة 

درهم ؛

  50000 بنياسين  لبنى  السيدة 

درهم.

السنة   : االجسماعية  السنة 

االجسماعية تبسدئ من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديسم21 من كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

السيدة  تحرير عي�سى.

باملائة   5 خصم  بعد   : األرباح 

يوزع  أو  الباقي  القانوني،  لالحسياط 

يؤجل حسب قرارات الجمعية العامة  

العادية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
يوم   91528 رقم  تحت   بالقنيطرة 

30 ماي 2022.
عن النسخة و النص

187 P

تأمين الصخيرات
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات عضو واحد
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
جميع  وضع  بعد   ،2022 ماي   20
اصول والتزامات الشخص الطبيعي 
األسا�سي  النظام  فإن  الشركة،  في 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
النحو  على  خصائصها  واحد  عضو 

السالي :
اسم : تأمين الصخي2ات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذاع عضو واحد.

أو  السأمين   : الشركة  غرض 
)وكيل  الرسملة  شركات  أو  االدخار 

السأمين).
تجزئة   : الرئي�سي  املكسب 
 1 رقم  فاء  عمارة  العساريس  عين  

الصخي2ات.
تكوينها  يوم  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.
تم تحديد رأس املال   : رأس املال 
بمبلغ 20.000 درهم، وهي مقسمة إلى 

200 سهم بقيمة 100 درهم للسهم.
مالك  اولقايد  محمد  السيد 
سهم تشكل راس مال الشركة   200

بالكامل.
تم تعيين السيد محمد   : التسيي2 
أولكيد، مغربي الجنسية، من مواليد 
وحامل  بالقنيطرة،   1971 ف21اير   8
مديرا   ،Q752040 رقم   CIN رقم 

للشركة ل ت2ة غي2 محددة.
في  تبدأ كل سنة   : املالية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديسم21.
تم اإليداع القانوني لدى محكمة 
االبسدائية بسمارة ومسجل في السجل 
بساريخ  137145  السجاري تحت رقم 

 7 سبسم21 2022.
188 P

IFLO-TRAV
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بالدار   2022 أغسطس   23 بساريخ 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املسؤولية املحدودة.
.IFLO-TRAV : التسمية

الهدف : مقاول في البناء واألشغال 
املخسل ة.

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

 100.000 في  حدد   : الراسمال 
درهم مقسمة ل 1000 حصة، 500 
القرمودي  الحسين  للسيد  حصة 
و500 حصة لسيد محمد القرمودي 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
التسيي2 : تم تعيين السيد الحسين 
القرمودي  ومحمد  القرمودي 

كمسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة األولى تبسدئ 

من تاريخ التسجيل.
السجاري  السجل  في  السقييد  تم 
 554345 رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بساريخ 2 سبسم21 2022.
189 P

CITY KM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمال : 100.000 درهم
مقرها االجسماعي : الدار البيضاء، 
33 شارع الحسن صغي2، الطابق 

الثاني
ذات السجل السحليلي 451673

السجل الت2تيبي 
002362864000057

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
 ،2022 مارس   18 االسسثنائي بساريخ 
ذات  شركة   ،CITY KM لشركة 

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي :
الحوالة  إيصاالت  املصادقة على 
 BULLETINS DE TRANSFERTS
من  أجريت  التي  اجسماعية  لحصة 
 IMMOVERT CAPITAL طرف شركة
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ل ائدة شركاء جدد.
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للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

االسا�سي  للنظام  قانوني  تعديل 

للشركة املت2تب على ذلك.

تم لدى كسابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 سبسم21   7 بساريخ 

.29366
ملخص قصد النشر والبيان

190 P

AKAR BUSINESS CENTER
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

الحصص  ت ويت  وعقد  االسسثنائي 

 22 بساريخ  املحين  األسا�سي  والنظام 

يوليو 2022، تم ما يلي :

40 حصة اجسماعية التي في  نقل 

حوزة السيدة عادلة قريون من 800 

إلى  تمسلكها  التي  اجسماعية  حصة 

السيد يسين القادري.

نقل 260 حصة اجسماعية التي في 

حوزة السيدة عادلة قريون إلى السيد 

محمد عادل قريون.

نقل 240 حصة اجسماعية التي في 

حوزة السيدة عادلة قريون إلى السيد 

جاد قريون.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل ال صول التي شملها السغيي2.

القانوني لدى كسابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكمة السجاية في الرباط 

تحت رقم   ،2022 سبسم21   7 بساريخ 

.128487

191 P

N Y C IMPORT
SARL AU

تأسيس  على  االت اق  تم  لقد 

شركة حسب املعطيات السالية :

 N Y C IMPORT التسمية : شركة

.SARL AU

املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4، أكدال، الرباط.

السيارات  وشراء  بيع   : الهدف 

واجزاء  واملسسعملة  الجديدة 

السيارات.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس.

في  املال  راس  حدد   : الراسمال 

100.000 درهم.

تسي2 من طرف السيد   : التسيي2 

ملهيم خالد.

املزداد سنة 26 يناير 1968 بالدار 

البيضاء أن ا.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

السجارية بالرباط في 27 يوليو 2022، 

تحت رقم 126716.

192 P

DIGIGLOBAL
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بالرباط   2022 أغسطس   15 بساريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص السالية :

.DIGIGLOBAL : التسمية

الهدف : منسج أفالم سينمائية.

 6 إقامة بيتي   : العنوان السجاري 

عمارة 03 شقة 87 سال الجديدة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة مناص ة في حوزة 

والسيد  الكدميوي  لحسن  السيد 

منصف الزكاري.

السيد عالء  تعيين  تم   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  الوزاني 

محددة.

سنة من   99 عمر الشركة   : املدة 

تاريخ السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة األولى تبسدئ 

من تاريخ التسجيل.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحكمة االبسدائية بسال تحت رقم 

39513 بساريخ 6 سبسم21 2022.

193 P

DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS

 COMPTABLES CONSEIL DEPARTEMENT

JURIDIQUE ET FISCAL

 BUREAU 7, RESIDENCE DUEX PALMIERS,

 ANGLE AVENUE DES FAR N°44 ET RUE

MAAMORA N°162, KENITRA

TEL : 0530008984

 HOURTI GHARB

SUCCURSALE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  وضع  تم  قد  القنيطرة 

الخصائص  تحمل  لشركة  األسا�سي 

السالية :

 HOURTI GHARB  : التسمية 

SUCCURSALE

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.

املعلوميات   : االجسماعي  الهدف 

واالسسغالل  التسيي2،  في  )مقاول 

ال الحي).

املشاركة املباشرة وغي2 املباشرة في 

جميع العمليات املالية واملنقولة وفي 

جميع املنشآت السجارية والصناعية.

رأس املال : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة موزعة على الشكل السالي :

محمد اليوبي : 10 حصص.

 STE HORTI GHARB SARL AU

90 : حصة.

من  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تاريخ التسجيل في السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال، الرباط.

التسيي2 : محمد اليوبي.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.162027

194 P

DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS

 COMPTABLES CONSEIL DEPARTEMENT

JURIDIQUE ET FISCAL

 BUREAU 7, RESIDENCE DUEX PALMIERS,

 ANGLE AVENUE DES FAR N°44 ET RUE

MAAMORA N°162, KENITRA

TEL : 0530008984

ZISYTAR
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  وضع  تم  قد  القنيطرة 
الخصائص  تحمل  لشركة  األسا�سي 

السالية :
ZISYTAR : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
في  مقاول   : االجسماعي  الهدف 
السجاري  واالسسغالل  التسيي2، 

والصناعي.
املشاركة املباشرة وغي2 املباشرة في 
جميع العمليات املالية واملنقولة وفي 
جميع املنشآت السجارية والصناعية.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
من  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تاريخ التسجيل في السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع  الزاوية   : االجسماعي  املقر 
طارق ابن زياد وابن أبي زرع الطابق 

األر�سي األهرام املكسب 5 القنيطرة.
التسيي2 : طارق بولكوط.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.66125

195 P

HAFASSOU
SARL

فسخ الشركة
بمقس�سى محضر القرار االسسثنائي 
بسمارة بساريخ 30 يونيو 2022 للشركة 

تقرر ما يلي :
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فسخ الشركة ابسداء من 30 يونيو 
وتعيين السيدة سعاد ورات   ،2022
مقر  تعين  كما  للشركة،  مص ية 
السص ية باملقر االجسماعي للشركة : 6 
شارع ضاية عوة الطابق 4 شقة رقم 

16 أكدال الرباط.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسمارة  االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ 18 أغسطس 2022 تحت رقم 

.1635
196 P

MANSOURI-OUBIROU-
TRAVAUX MANOUBIT

SARL
فسخ الشركة

القرار  محضر  بمقس�سى 
يوليو   15 بساريخ  بسمارة  االسسثنائي 

2022 للشركة تقرر ما يلي :
فسخ الشركة ابسداء من 15 يوليو 
وتعيين السيد سعيد اوبي2و   ،2022
مقر  تعين  كما  للشركة،  مص ي 
 : السص ية باملقر االجسماعي للشركة 
جنان املنصور تامسنة الشقة رقم 1 

عمارة رقم 51 تمارة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ 25 أغسطس 2022 تحت رقم 

.6840
197 P

فيطا كوم
مكسب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت
30، زنقة لبنان، الشقة رقم 8، حي املحيط 

الرباط
الهاتف : 05.37.72.30.12

STE HAMERI EVENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 
الشقة 4 أكدال، الرباط
الحل املسبق للشركة

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
الشركة  قرر شركاء   2022 يوليو   21

»HAMERI EVENT SARL« ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

قبالل  البيشي2  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

فسخ عقد توطين الشركة.

تحديد مقر السص ية في العنوان 

 4 الشقة  األبطال  شارع   15  : السالي 

أكدال، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

السجل   128430 رقم  تحت   2022

السجاري رقم 129395 بالرباط.

198 P

مكسب االسساذة أسماء خوالني حسني

موثقة ب اس

شارع السالوي، إقامة النخيل، الطابق األول، 

رقم 1

MAISON BOUANANIE
تسيي2 حر

تلقسه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

حسني،  خوالني  أسماء  األسساذة 

 28 أبريل و   21 موثقة ب اس بساريخ 

يوليو 2022،

الزعري،  محمد  السيد  أعطى 

 MAISON« للشراكة  مسي2  بص سه 

 100.000 رأسمالها   »BOUANANIE

درهم، ومقرها االجسماعي ب اس، رقم 

21، درب بن سالم، الطالعة الك21ى، 

اآلتية  الشركاء  بين  تجمع  والتي 

الزعري،  محمد  السيد   : أسماؤهم 

جوطي  الطاهري  األحد  عبد  السيد 
حسني والسيد عبد العزيز الطاهري 

الضريبي  السعريف  حسني،  جوطي 

رقم 16908879.

مولودي  الرزاق  عبد  للسيد 

تسيي2 حر  والسيد يوسف بوحايك، 

لألصل السجاري الذي هو عبارة عن 

 ،21 رقم  مسسغل ب اس،  دار إيواء، 

الك21ى،  الطالعة  سالم،  بن  درب 

مقيد بالسجل السجاري ب اس تحت 

رقم  تحت  واملرخص   59248 رقم 

4965، وذلك ملدة ثمانية )08) أشهر 

ابسداء من تاريخ فاتح ماي 2022.

الشروط  تحت  العقد  إبرام  تم 

واملسطلبات املس ق عليها بين الطرفين.
ألجل الخالصة والبيان

مكسب االسساذة أسماء خوالني حسني

موثقة ب اس

199 P

MhM AUDIT

EXPERTISE - CONSEIL - FISCALITE

D4U CONSULTING
السجل السجاري : 162419

الص ة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد

األسا�سي  القانون  بمقس�سى   -  I

 2022 أغسطس   11 بساريخ  املؤرخ 

اسم  تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 

محدودة   »D4U CONSULTING«

املسؤولية ذات شريك وحيد خاصيتها 

كالسالي :

 D4U«  : التسمية 

CONSULTING« محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

الشركة تمارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب وخارجه :

خارجية  بمصادر  االسسعانة 

املعلومات  تكنولوجيا  لعمليات 

إدارة البنية السحسية،   : مثل   ،(ITO(

وصيانة  ال21مجيات،  وتطوير 

السطبيقات...

تعهيد األنشطة املسعلقة باملعرفة 

 : مثل  املحددة،  واملعرفة  والخ21ة 

البيانات،  وتحليل  السوق،  أبحاث 

والنشر املسخصص.

جميع األعمال الخارجية املسعلقة 

واالتصاالت  الشبكات  بمجاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

جميع  تأجي2،  حيازة،  إنشاء، 

تشغيل  تركيب،  السجارية،  األعمال 

جميع املؤسسات، األعمال، املسعلقة 

بواحد أو آخر من األنشطة املحددة.

أخذ وحيازة أو اسسخدام أو نقل 

االخت2اع  وبراءات  العمليات  جميع 

املسعلقة بهذه األنشطة.

مباشر  بشكل  الشركة  مشاركة 
املعامالت  جميع  في  مباشر  غي2  أو 
املالية أو العقارية أو األوراق املالية 
أو  السجارية  املؤسسات  جميع  وفي 
الصناعية التي قد تكون ذات صلة 
بغرض الشركة أو أي غرض مشابه 

أو ذي صلة.
الشركة  مقر   : االجسماعي  املقر 
شارع   15  : السالي  العنوان  في  حدد 

األبطال الشقة 4 أكدال، الرباط.
تأسست الشركة   : املدة القانوني 
تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

السأسيس النهائي لها.
رأسمال   : االجسماعي  الرأسمال 
الشركة حدد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
مساهمة أنجزت نقدا ل ائدة الشركة 

من طرف :
 DATA4YOU ال رنسية  الشركة 

100.000 درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 
شارع   88 ب  القاطن  يونس  لوري 
 ،TOURCOING ،5 كندي، شقة رقم
مزداد  الجنسية  مغربي  فرنسا، 
بساريخ 8 يونيو 1985 حامل للبطاقة 

.X255292 الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني والسقييد   -  II
املحكمة  لدى  السجاري  بالسجل 

السجارية بالرباط تحت رقم 6995.
200 P

 AVANZIT TECHNOLOGIE
MAROC

S.A
شركة مساهمة

رأسمالها 15.000.000 درهم
املقر االجسماعي : 3 زنقة زرهون 

السوي�سي - الرباط
تسجيل فرع جديد في السجل 
 AVANZIT السجاري لشركة

TECHNOLOGIE MAROC ش.م
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بساريخ  املنعقدة  ملداوالت  طبقا 
نسخة  وضعت   ،2022 يونيو   20
باملحكمة  الضبط  بكسابة  منه 
سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 
)رقم   128424 رقم  تحت   2022
قرر   ،(53435 السجاري  السجل 
أعاله،  املذكورة  الشركة  مساهمو 
رأسمالها 15.000.000 درهم ومقرها 
زرهون  زنقة   3 بالرباط،  االجسماعي 
السجل  في  تسجيل  السوي�سي، 
السجاري للشركة، فرع الكائن بالدار 
البيضاء 7 تجزئة الكولين ب رقم 8 

مدخل ا.
عين السيد علي ناوي مسي2 لهذا 

ال رع.
بمثابة مقسطف وبيان

»فيدكس«

201 P

MA VAPE MOBILE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االجسماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسان، 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقس�سى   -  I
تم   2022 يوليو   28 بساريخ  بالرباط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات السالية :
 MA VAPE MOBILE« : التسمية 

.»SARL
بشكل  الشركة  هدف   : الهدف 
إما لن سها أو  مباشر أو غي2 مباشر، 
للمشاركة، أو لطرف ثالث في املغرب 

وفي جميع البلدان :
غي2  للمنسجات  بالسقسيط  البيع 
اإللكت2ونية  واملنسجات  الغذائية، 
ومنسجات  تسطلب موافقات،  التي ال 
وعلى نطاق أوسع جميع   ،VAPING
املنسجات التي يمكن بيعها في مساجر 
الهاتف املحمول املسجولة وفي املساجر 

الثابتى وعلى مواقع الويب.

السجارة بجميع أشكالها والسصنيع 

 - الجملة   - السجزئة   - والبيع  والشراء 

والسمسرة  اإلنشاء   - الجملة  شبه 

واالسسي2اد  والسمثيل  والوساطة 

وخاصة  املنسجات  لجميع  والسصدير 

وضع  وعلى  املنسجات  جميع 

الخصوص جميع املنسجات الخاصة 

باملدخنين.

االلكت2ونية،  السوائل  تصنيع 

والسوسيم،  والسعبئة،  والخالئط، 

الجملة  وشبه  بالجملة  والبيع 

في  املصنعة  للمنسجات  والسقسيط 

املغرب، وفق القواعد املعمول بها.

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

او  الشركات  جميع  في  للشركة، 

التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

طريق  عن  والسيما  إنشاؤها،  سيسم 

شركات جديدة أو مساهمات  إنشاء 

أوراق  أو رعاية أو اشت2اكات أو شراء 

مالية أو حقوق اجسماعية أو عمليات 

في  جمعيات  أو  تحال ات  أو  اندماج 

مشاركة.

العمليات  جميع  عامة  وبص ة 

التي لها ارتباط مباشر أو غي2 مباشر 

والتي  أعاله  املبنية  الغايات  بإحدى 

تنمية  على  تساعد  أن  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس. 

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

- الرباط.
درهم موزع   10.000  : رأس املال 

على 100 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم حررت كلها وأسندت للشركاء 

كالسالي :

 STE »SANDRA BIBAS

HOLDING« SARL AU : 99 حصة.

 SANDRA BIBAS Ep السيدة 

GUIDICI : 1 حصة.

املجموع : 100 حصة.

السيدة  عينت   : التسيي2 

 SANDRA BIBAS Ep GUIDICI

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

فاتح  من   : االجسماعية  السنة 

إن أول سنة  ديسم21،   31 إلى  يناير  

 31 يوم  تنسهي  سوف  اجسماعية 

ديسم21 2022.

لسكوين االحسياطي   %  5  : األرباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 
السجاري  السجل  )رقم   ،128413

.(162455
بمثابة مقسطف وبيان

املسي2

202 P

OPTIMUS ENERGY 
SARL

RC de RABAT N° : 162369

تأسيس
األسا�سي  القانون  بمقس�سى   -  I

 2022 يوليو   19 بساريخ  املؤرخ 

اسم  تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 

 »OPTIMUS ENERGY SARL«

شركة خاصيتها كالسالي :

 OPTIMUS«  : التسمية 

ENERGY« محدودة املسؤولية.

الشركة تمارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب وخارجه.

والسدريب  واالستشارة  الدراسة 

مجال  في  السحويلية  والصناعة 

العمليات الصناعية.

ك اءة الطاقة والسنمية املسسدامة 

والبحوث.

توفي2 الخ21اء االستشاريين.

قطاع  في  املعدات  وشراء  بيع 

النشاط املذكور أعاله.

عند  موطن   : االجسماعي  املقر 

 30 عمارة   »TEK EQUIPEMENT«

لوكيلي،  أحمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان، الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

السأسيس النهائي لها.

رأسمال   : االجسماعي  الرأسمال 

الشركة حدد في مبلغ 100.000 درهم 

 100 من  حصة   1000 إلى  مقسم 

ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقدا ل ائدة الشركة 

من طرف :

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

 400 فيصل  مدرك  ابو  السيد 

حصة.

السيد عنون كمال : 150 حصة.

السيد غازي محمد : 150 حصة.

 150  : مخسار  الغزواني  السيد 

حصة.

 150  : أمينة  شقي2ي  السيدة 

حصة.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

رقم  بلوك  ب  القاطن  كمال  عنون 

ح ي م الرباط املغرب،   2 أمل   340

 25 بساريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

ف21اير 1985 حامل للبطاقة الوطنية 
.GN131164 رقم

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

السجارية  املحكمة  لدى  السجاري 

بالرباط تحت رقم 6926.

203 P

STE SAINDONAL ROSE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

برأسمال : 99.000 درهم

املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

 18 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

قد تأسست شركة   2022 أغسطس 

والتي تحمل الخصائص السالية :

.SAINDONAL ROSE : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجسماعي : الشراء والبيع 

أشكاله  بجميع  والسمثيل  والسوزيع 

لجميع املنسجات والبضائع واملعدات 

واملواد املسعلقة بالجمال والجماليات.
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بيع مسسحضرات السجميل.
بيع باملراسلة.

بيع على الخط، على األنت2نت.
السداول.

اسسي2اد وتصدير.
جميع  في  الشركة  مشاركة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العمليات 

لغرض الشركة.
رأسمال الشركة : 99.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجسماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.
التسيي2  مهمة  أنيطت   : التسيي2 
ل ت2ة  دوناتوس  السيد عزاموس  إلى 

غي2 محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بالسجل السجاري بالرباط.
رقم السجل السجاري : 162453.

204 P

شركة بيست تيلي كومبيوتر 
سرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

 يقدر رأسمالها 500.000 درهم
العنوان : زاوية زنقة سبو وشارع 

عقبة عمارة 73 شقة رقم 15 الطابق 
4 - أكدال - الرباط

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
22 يوليو 2022 بالرباط ات ق الجمع 
العام لشركة »بيست تيلي كومبيوتر 
مسؤولية  ذات  شركة  سرفيس« 
يقدر  وحيد،  لشريك  محدودة 
مقرها  درهم،   500.000 رأسمالها 
االجسماعي بالعنوان السالي : زاوية زنقة 
شقة   73 عمارة  عقبة  وشارع  سبو 

رقم 15 الطابق 4 - أكدال - الرباط.
الجمع  قبل   : الحصص  ت ويت 
العام لشركة »بيست تيلي كومبيوتر 

سرفيس« ما يلي :

ت ويت 5000 حصة من فئة 100 

درهم من السيد اورقية مصط ى إلى 

السيد محمد أمين هاللي.

 5000 املجموع  يصبح  وهكذا 

أمين  محمد  السيد  ل ائدة  حصة 

هاللي.

الجمع  قبل   : املسي2  اسسقالة 

العام لشركة »بيست تيلي كومبيوتر 

السيد  املسي2  اسسقالة  سرفيس« 

اورقية مصط ى.

الجمع  قرر   : مسي2 جديد  تعيين 

العام لشركة »بيست تيلي كومبيوتر 

تعيين السيد محمد أمين  سرفيس« 

هاللي كمسي2 جديد للشركة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبسدائية بالرباط 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 

.6985

205 P

وهاكري
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسمالها ب 10.000 درهم

العنوان : رقم 11 بلوك 1 شارع 

كندافة اليوس ية الشرقية الرباط

إنهاء تص ية الشركة
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

11 يوليو 2022 بالرباط ات ق الجمع 

»وهاكري« شركة ذات  العام لشركة 

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

درهم   10.000 ب  رأسمالها  يقدر 

بالعنوان  االجسماعي  مقرها  ويوجد 
السالي : رقم 11 بلوك 1 شارع كندافة 

على ما  الرباط،  اليوس ية الشرقية 

يلي :

 : املص ي  تقرير  مصادقة   -  1

املص ي  تقرير  على  املصادقة  تمت 

الذي يوضح أن شركة »وهاكري« في 

وضعية مالية قانونية تجاه اآلخرين 

مموليها  تجاه  دين  أي  لها  وليس 

والخواص.

2 - صالحية املص ي : قرر الجمع 

الكاملة  الصالحية  إعطاء  العام 

للسيد الرياحي رشيد بص سه املص ي 

لشركة »وهاكري«.

الحظ   : السص ية  إغالق   -  3

الجمع العام اإلغالق النهائي لشركة 

»وهاكري«.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبسدائية بالرباط 

5 سبسم21 2022 تحت رقم 6986.
لالستشارة والسنبيه

صوفاديكوم

206 P

KALUNART
SARL

كاليناغط

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

تم تأسيس شركة  يوليو 2022،   29 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالسالي:

 »KALUNART«  : التسمية 

»كاليناغط«.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

والتسيي2  االستشارات   : الهدف 

اإلداري.

أرض  تجزئة   5  : االجسماعي  املقر 

حسوني شقة 1 تابريكت سال.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

ما مجموع 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

 : ووارادي  محمود  محمد  السيد 

200 حصة.

 200  : طي ور  مصط ى  السيد 

حصة.

املنصوري  سامية  السيدة 

العزوزي : 200 حصة.

السيدة سارة طي ور : 200 حصة.

السيد محمد طي ور : 200 حصة.

املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيدة سارة   : التسيي2 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  طي ور 
مسي2ة للشركة ملدة   AA37748 رقم 

غي2 محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  االبسدائية  للمحكمة  السجاري 
رقم  تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ 

.36639
207 P

 SOCIETE UNICINQ
HOLDING

SARL
رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجسماعي : مركز األعمال 
رياض إقامة س 2 جناح الجنوب 

شارع الرياض الرباط
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بعض  تغيي2  تم   ،2022 يوليو  فاتح 

خصائص الشركة كالسالي :
االجسماعي  املقر  تحويل   -  1
رياض  األعمال  مركز  من  للشركة 
شارع  الجنوب  جناح   2 س  إقامة 
 : إلى العنوان السالي  الرياض الرباط، 
تجزئة القصر املنطقة الصناعية واد 

إيكم صخي2ات.
من القانون   4 تغيي2 ال صل   -  2

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبسم21   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128516.
208 P

DRAGAGE DES PORTS
شركة مساهمة

يبلغ رأسمالها 245.061.000 درهم
املقر االجسماعي : 5 زنقة شجرة الدر 

حي النخيل الدار البيضاء
السجل السجاري بالدار البيضاء رقم 

43963
إقالة املدير العام املنسدب

بمقس�سى مداوالت مجلس اإلدارة 
بساريخ 24 أغسطس 2022، تم :
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ابن  الحليم  عبد  السيد  إقالة 
كمدير  مهامه  من  االندل�سي  عطية 
أغسطس   8 عام منسدب اعسبارا من 
الصالحيات  فإن  وبالسالي   ،2022
التي منحت له من قبل الرئيس تعس21 

باطلة وكأن لم تكن.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ فاتح  السجارية بالدار البيضاء 

سبسم21 2022 تحت رقم 836371.
من أجل السلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

209 P

 SATYS SEALING &
PAINTING MAROC

شركة مساهمة
يبلغ رأسمالها 5.984.100 درهم

املقر االجسماعي : هنكار 3600، خليج 
رقم 1، املنطقة الصناعية للخطوط 

امللكية املغربية مطار محمد 
الخامس النواصر - الدار البيضاء

السجل السجاري بالدار البيضاء رقم 
288431

تجديد مدة مهام  املدير العام
بمقس�سى مداوالت مجلس اإلدارة 
تم تجديد   ،2022 مارس   23 بساريخ 
بلعسيك  محمد  السيد  مهام  مدة 
خمس  وملدة  العام  املدير  بص سه 
الجمعية  بانعقاد  تنسهي  سنوات 
العامة التي سسبث في حسابات السنة 

املالية املنتهية في 30 سبسم21 2025.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بساريخ فاتح  السجارية بالدار البيضاء 

سبسم21 2022 تحت رقم 836368.
من أجل السلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

210 P

 M2H NEGOCE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  
  رأسمالها : 100.000  درهم

املقر االجسماعي : أمل 5 الرقم 669 
املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط
تأسيس 

فاتح  بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة  تمت    2022 أغسطس  

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 M2H  : السجاري  التسمية 

.NEGOCE

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أو  املخسل ة  األشغال   : الهدف 

البناء. تاجر.

العمليات  جميع  عامة  بص ة 

السجارية املرتبطة بص ة مباشرة أو 

غي2 مباشرة بنشاط الشركة.

الرقم   5 أمل   : االجسماعي  املقر 

669 املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط.
رأس املال : 100.000 درهم )مائة 

ألف درهم) مقسمة إلى 1.000 )ألف)  

درهم  )مائة)   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

السو�سي  ايت  السيد   : التسيي2 

خالد ملدة غي2 محدودة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ   بالرباط   السجارية  باملحكمة 

س.ت.  رقم  تحت   .06/09/2022

.162509

211 P

 BAMITEC
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  

  رأسمالها 100.000  درهم.

املقر االجسماعي : الطابق الثاني رقم  

6 بالعمارة رقم 27 تجزئة السعادة 

عين عسيق تمارة.

تأسيس 
بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 

25 أغسطس  2202  تمت املصادقة 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 .BAMITEC : التسمية السجارية
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املخسل ة  األشغال    :  الهدف 

أو البناء. تاجر.
العمليات  جميع  عامة  بص ة 
مباشرة  بص ة  املرتبطة   السجارية 

أو غي2 مباشرة بنشاط الشركة.
الثاني  الطابق   : االجسماعي  املقر 
تجزئة   27 رقم  بالعمارة   6 رقم 

السعادة عين عسيق تمارة.
رأس املال : 100.000 درهم )مائة 
ألف درهم) مقسمة إلى 1.000 )ألف)  
درهم  )مائة)   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

: السيد بركاش مصط ى  التسيي2 
ملدة غي2 محدودة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بساريخ   بسمارة  االبسدائية  باملحكمة 
س.ت  رقم  تحت   .05/09/2022

.137123
212 P

 GTM FER
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  
  رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجسماعي : أمل 5 الرقم 669 
املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط
تأسيس 

بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تمت املصادقة    2022 5 أغسطس  
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 
وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :
.GTM FER : التسمية السجاري

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف :  تاجر. األشغال املخسل ة 
أو البناء.

العمليات  جميع  عامة  بص ة 
مباشرة  بص ة  املرتبطة   السجارية 

أو غي2 مباشرة بنشاط الشركة.

الرقم   5 أمل   : االجسماعي  املقر 

669 املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط.
رأس املال : 100.000 درهم )مائة 

ألف درهم) مقسمة إلى 1.000 )ألف)  

درهم  )مائة)   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

السيد مطيع عز الدين   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ   بالرباط   السجارية  باملحكمة 

س.ت.   رقم  تحت   .06/09/2022

.162475

213 P

 S2SM
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  

  رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجسماعي : أمل 5 الرقم 669 

املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط

تأسيس 
فاتح  بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة  تمت   2022 أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

.S2SM : التسمية السجاري

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أو  املخسل ة  األشغال   : الهدف 

البناء. تاجر.

العمليات  جميع  عامة  بص ة 

السجارية املرتبطة بص ة مباشرة أو 

غي2 مباشرة بنشاط الشركة.

الرقم   5 أمل   : االجسماعي  املقر 

669 املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط.
رأس املال : 100.000 درهم )مائة 

ألف درهم) مقسمة إلى 1.000 )ألف)  

درهم  )مائة)   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.
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املدة : 99 سنة بعد السأسيس.
التسيي2 : السيد الحمرو�سي عزيز 

ملدة غي2 محدودة.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بساريخ   بالرباط   السجارية  باملحكمة 
س.ت.   رقم  تحت   .06/09/2022

.162469
214 P

.I.N.S TRADING CO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 50.000 درهم

املقر االجسماعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، رقم 4، القنيطرة
السجل السجاري رقم 65461

رفع رأسمال الشركة
الجمع  محضر  بمقس�سى 
بالقنيطرة  العادي  الغي2  العام 
لشركة   ،2022 يوليو   11 بساريخ 
 I.N.S TRADING CO - SARL«
الوحيد    الشريك  قرر   ،»AU 

ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من 50.000 
مع قبول  درهم،   100.000 درهم إلى 
شريك جديد في شخص السيد حسن 
بن وانس الحامل لجواز الس ر رقم 

.16AT50240
فاطمة  السيدة  اسسقالة  قبول 
تسيي2  مهام  من  أكليم  الزهراء 
بن  حسن  السيد  وتعيين  الشركة 
الزهراء  فاطمة  والسيدة  وانس 
ثالث  ملدة  للشركة  مسي2ان  أكليم 
سنوات قابلة للسجديد وذلك بإمضاء 

من صل لكل واحد من املسي2ين.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
و   16  ،15  ،7  ،2 تغيي2 ال صول 

17 من القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92086 بساريخ 25 يوليو 2022.
215 P

STE S-BAN COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجسماعي : 27 تجزئة املسسقبل 
- القنيطرة

ت ويت حصص اجسماعية
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
26 أغسطس 2022 ومصحح  بساريخ 
بمدينة  واملسجل  اإلمضاءات 
السغيي2ات  إحداث  تم  القنيطرة 

السالية :
1 - ت ويت الحصص االجسماعية :
350 حصة اجسماعية  تم ت ويت 
سعد  السيد  طرف  من  اململوكة 
اجسماعية  حصة   150 و  الصباني 
محسن  السيد  طرف  من  اململوكة 
ح يظ  السيد  ل ائدة  الصباني 

معزواز بما مجموعه 500 حصة.
الرأسمال : رأسمال الشركة محدد 
الشركاء  ل ائدة  درهم   100.000 في 
رقم  ب.ت.و  الصباني  سعد  السيد 
G555371، بما قدره 15.000 درهم 
ب.ت.و  الصباني  محسين  السيد  و 
 35.000 بما قدره   ،D308394 رقم 
درهم والسيد ح يظ معزواز ب.ت.و 
 50.000 قدره  بما   ،G287378 رقم 
حصة   1.000 على  مقسمة  درهم، 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كالسالي :
 150  : الصباني  سعد  السيد 

حصة.
 350  : الصباني  محسين  السيد 

حصة.
 500  : معزواز  ح يظ  السيد 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

ح يظ  السيد  تعيين   : املسي2 
 G287378 رقم  ب.ت.و  معزواز 
مسي2ا وشريكا للشركة وذلك ملدة غي2 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  باملحكمة  القانوني 
ملدينة  السجاري  السجل  بمصلحة 

 2022 سبسم21   6 بساريخ  القنيطرة 

تحت رقم 59445.
لإليداع والبيان

216 P

TRIPLE BBB STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : 47، زنقة عمرو بن 
العاص، إقامة إسماعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة
تأسيس

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

املواص ات السالية :
 TRIPLE BBB«  : التسمية 

.STUDIO« SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
47، زنقة عمرو   : املقر االجسماعي 
بن العاص، إقامة إسماعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة.
الهندسة   : الشركة  موضوع 

املعمارية.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجسماعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكستبة وموزعة على الشركاء.

املدة : 99 سنة.
التسي2  : أسند إلى السيدة مروى 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بركاش 
الشيماء  والسيدة   G683934 رقم 
بنزكري الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.G640831
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحكمة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 66453 بساريخ 5 سبسم21 2022.
217 P

SOCIETE GOLD AWAY
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجسماعي : مسجر بالطابق 
األر�سي بزاوية شارع اإلمام علي وزنقة 

إبن بطوطة، القنيطرة
السجل السجاري رقم 50713
ت ويت حصص اجسماعية

وتعيين مسي2 جديد

بمقس�سى محضر الجمع العام الغي2 

 ،2022 أغسطس   29 العادي بساريخ 
 ،»GOLD AWAY - SARL« لشركة 
 شركة ذات مسؤولية محدودة، تقرر   

ما يلي :
مجموع  ت ويت  على  املصادقة 
 1000 مجموعه  ما  أي  الحصص، 
درهم   100 بقيمة  اجسماعية  حصة 
توفيق  السيد  ملك  في  للحصة 

الشريف كالسالي :
ل ائدة  اجسماعية  حصة   500

السيد لحسن بول دام.
ل ائدة  اجسماعية  حصة   500

السيد املهدي بول دام.
توفيق  السيد  اسسقالة  قبول 
الشركة  تسيي2  مهام  من  الشريف 
بول دام  لحسن  السيد  وتعيين 
مسي2ان  بول دام،  املهدي  والسيد 
للشركة ملدة غي2 محدودة مع تحويل 
ذات  شركة  إلى  الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92482 بساريخ 6 سبسم21 2022.
218 P

SANTA TERRA DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجسماعي : 15، زنقة سبو، 
املعامالت »ال شوب«، مكسب رقم 2، 

القنيطرة
السجل السجاري رقم 56839
ت ويت حصص اجسماعية

وتعيين مسي2 جديد
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
أغسطس   29 بساريخ  العادي  الغي2 
 SANTA TERRA« لشركة   ،2022
شركة   ،»DU MAROC - SARL
تقرر    محدودة،  مسؤولية   ذات 

ما يلي :
املصادقة على ت ويت 600 حصة 
اجسماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
بلبطاح  الدين  نور  السيد  ملك  في 
 100 حصة اجسماعية بقيمة  و400 
درهم للحصة في ملك السيدة سعاد 

السايك ل ائدة السيد أسامة اوتروت، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G756274
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قبول اسسقالة السيد نور الدين 

الشركة  تسيي2  مهام  من  بلبطاح 

وتعيين السيد أسامة اوتروت، مسي2 

وحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

92114 بساريخ 27 يوليو 2022.

219 P

 SOCIETE AUTO

 PERFORMANCES PIECES

ACCESSOIRES
SARL AU

برأسمال 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : تجزئة 97 حي 

الصناعي الساكنية القنيطرة

تص ية مسبقة
بساريخ  بمقس�سى عقد عرفي حرر 

تقرر  بالقنيطرة   2021 ديسم21   24

ما يلي :

من  ابسداء  للشركة  فسخ مسبق 

تاريخ 24 ديسم21 2021.

يونس  اليسع  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة.

محل السص ية هو : تجزئة 97 حي 

الصناعي الساكنية القنيطرة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحكمة  الضبط 

 2022 يونيو   28 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 92131.
للضبط والنشر

220 P

 SEENERGY BUILD AND

CONNECT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 4 شارع النوبيال 

تجزئة 4 قطاع 17 بلوك I حي رياض 

الرباط

تأسيس

بمقس�سى عقد عرفي سجل   : أوال 
 ،2022 أغسطس   9 بساريخ  بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القانون  حرر 
تحمل  محدودة  املسؤولية  ذات 

املواص ات السالية :
 SEENERGY BUILD«  : التسمية 
 »AND CONNECT SARL AU
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد.
أعمال  مقاول   : الشركة  هدف 

البناء.
االستشارات اإلدارية.

املقر االجسماعي : 4 شارع النوبيال 
تجزئة 4 قطاع 17 بلوك I حي رياض 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأس املال االجسماعي : حدد رأس 
املال في مبلغ 100.000 درهم موزع 
على 1000 حصة بقيمة 100 درهم 
للحصة الواحدة موزعة بين شريك 

واحد على الشكل السالي :
 1000  : يوسف  افقي2  السيد 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
املسي2 السيد افقي2 يوسف.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  ديسم21   31 إلى 
تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل بالسجل السجاري.
كافة  تسديد  تم   : الحصص 
 100.000 قدره  بما  نقدا  الحصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بالرباط  للضرائب  العامة  باملديرية 
وتم   2022 أغسطس   11 بساريخ 
السجارية  باملحكمة  الشركة  تسجيل 
26 أغسطس 2022  بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 162309.
للخالصة والبيان

221 P

باتيرا
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
تم  بسمارة   2022 أغسطس   19   
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة  وذات الشريك الوحيد التي 

تحمل الخصائص السالية :

التسمية : باتي2ا.
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
في  مقاول   : االجسماعي  الهدف 

مجال البناء.
املقر االجسماعي : تمارة، إقامة رقم 
الكريم  عبد  شارع   ،4 شقة   ،3108

الخطيب، الوفاق.
حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
درهم   100.000 رأسمال الشركة في 

حصة اجسماعية   1.000 إلى  موزعة 
بقيمة 100 درهم كلها بحوزة السيد 

أحمد بوكالطة.
السيد أحمد بوكالطة،   : التسيي2 
 R218828 الوطنية  البطاقة  رقم 

إقامة   3 شقة  د2  بعمارة  القاطن 
ساحة زعي2 السوي�سي الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسمارة  باملحكمة االبسدائية  القانوني 
رقم   تحت   2022 يونيو   5 بساريخ 

السجل السجاري 137125.
222 P

SOCIETE DURCOPLAST
شركة ديركوبالست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الكائن مقرها االجسماعي ب 265 
شارع موالي اسماعيل - الدار 

البيضاء
العام  الجمع  لقرار  وفقا   : أوال 
يوليو  فاتح  في  املؤرخ  االسسثنائي 
وباقت2اح من هيئة التسيي2،   ،2022
ديركوبالست،  شركة  شركاء  ات ق 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم،   180.000 قدره  برأسمال 
ب  ب  االجسماعي  مقرها  الكائن 
الدار   - شارع موالي اسماعيل   265

البيضاء، على ما يلي :
مسي2  شريك  وفاة  تأكيد   -  1

بالشركة.
2 - تأكيد هبات األسهم.

السيد يوسف مهدي  تعيين   -  3
السليماني كمسي2 قانوني جديد.

األساسية  القوانين  تحيين   -  4

ثم  مادة  كل  باعسماد  للشركة 

للقوانين  الكامل  النص  ذلك  بعد 

األساسية الجديدة بعد وفاة شريك 

مسعددة  شركة  من  واالنسقال  مسي2 

األشخاص إلى شركة فردية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

أغسطس   9 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 833953.
املسي2

223 P

SOCIETE MICLAINE
شركة ميكالن

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الكائن مقرها االجسماعي ب 265 

شارع موالي اسماعيل - الدار 

البيضاء

العام  الجمع  لقرار  وفقا   : أوال 

االسسثنائي املؤرخ في 21 يونيو 2022، 

ات ق  التسيي2،  هيئة  من  وباقت2اح 

ذات  شركة  ميكالن،  شركة  شركاء 

برأسمال قدره  املسؤولية املحدودة، 

مقرها  الكائن  درهم،   100.000

موالي  شارع   265 ب  ب  االجسماعي 

ما  على  البيضاء،  الدار   - اسماعيل 

يلي :

مسي2  شريك  وفاة  تأكيد   -  1

وشريك بالشركة.

املوقعين،  قائمة  تعديل   -  2

النظام  من   6 املادة  واسسكمال 

باالشت2اكات،  املسعلقة  األسا�سي 

وتعديل املادة 7 من النظام األسا�سي 

املادة  وتعديل  املال،  برأس  املسعلقة 

من  املسي2ين  بسعيين  املسعلقة   16

النظام األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

أغسطس   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 833756.
املسي2

224 P
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SOCIETE DEMNART

شركة دمنارت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الكائن مقرها االجسماعي ب 120 

زنقة نيشاكرا رحال - الدار البيضاء

العام  الجمع  لقرار  وفقا   : أوال 

االسسثنائي املؤرخ في 29 يونيو 2022، 

ات ق  التسيي2،  هيئة  من  وباقت2اح 

ذات  شركة  دمنارت،  شركة  شركاء 

برأسمال قدره  املسؤولية املحدودة، 

مقرها  الكائن  درهم،   100.000

نيشاكرا  زنقة   120 ب  االجسماعي 

رحال - الدار البيضاء، على ما يلي :

مسي2  شريك  وفاة  تأكيد   -  1

بالشركة.

2 - تأكيد هبات األسهم.

3 - تعيين مسي2 قانوني جديد.

4 - تعديل قائمة املوقعين، املادة 

املسعلقة  األسا�سي  النظام  من   5

بالرأسمال،  املسعلقة   6 باالشت2اكات 

بسعيين  املسعلقة   15 املادة  وتعديل 

املسعلقة   41 املسي2ين، وتعديل املادة 

النظام  من  والسلطات  باإلجراءات 

األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

أغسطس   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 833755.
املسي2

225 P

KITANA’S INVEST

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بسال تم تأسيس   2022 3 أغسطس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواص ات  ش.م.م  وحيد  بشريك 

السالية :

 KITANA’S INVEST  : التسمية 

.SARL AU

محل   : االجسماعي  الهدف 

للمأكوالت.

بجانب مسجد   : االجسماعي  املقر 

 2 الغ ار شارع محمد الخامس رقم 

لعيايدة سال.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

انس  السيد   : الشركة  مسي2 

كسانو، ل ت2ة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ  بسال 

رقم 39515.

226 P

GIL ALFA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

تأسيس  تم  بسال   2022 يوليو   26  

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواص ات  ش.م.م  وحيد  بشريك 

السالية :

.GIL ALFA SARL AU : التسمية

الهدف االجسماعي : منعش عقاري.

شارع األمي2   24  : املقر االجسماعي 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

عبد  السيد   : الشركة  مسي2 

السالم عبدالوي، ل ت2ة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ  بسال 

رقم 39516.

227 P

SOCIETE DOUNIA ZAD
شركة دنيازاد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الكائن مقرها االجسماعي ب 265 

شارع موالي اسماعيل
 الدار البيضاء

العام  الجمع  لقرار  وفقا   : أوال 
يوليو  فاتح  في  املؤرخ  االسسثنائي 
وباقت2اح من هيئة التسيي2،   ،2022
شركة  دنيازاد،  شركة  شركاء  ات ق 
برأسمال  ذات املسؤولية املحدودة، 
قدره 220.000 درهم، الكائن مقرها 
موالي  شارع   265 ب  االجسماعي 
ما  على  البيضاء،  الدار   - اسماعيل 

يلي :
مسي2  شريك  وفاة  تأكيد   -  1

وشريك بالشركة.
2 - تعيين مسي2ين قانونيين.

4 - تعديل قائمة املوقعين، املادة 
املسعلقة  األسا�سي  النظام  من   6
من   7 املادة  وتعديل  باالشت2اكات، 
النظام األسا�سي املسعلقة برأس املال، 
بسعيين  املسعلقة   15 املادة  وتعديل 

املسي2ين من النظام األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
أغسطس   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 834056.
املسي2

228 P

SOCIETE CENTRALUCIA
شركة سونت2الوسيا

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الكائن مقرها االجسماعي ب 265 
شارع موالي اسماعيل - الدار 

البيضاء
العام  الجمع  لقرار  وفقا   : أوال 
االسسثنائي املؤرخ في 13 يونيو 2022، 
ات ق  التسيي2،  هيئة  من  وباقت2اح 
شركة  سونت2الوسيا،  شركة  شركاء 
برأسمال  ذات املسؤولية املحدودة، 
قدره 100.000 درهم، الكائن مقرها 
موالي  شارع   265 ب  ب  االجسماعي 
على البيضاء،  الدار   -  اسماعيل 

 ما يلي :

مسي2  شريك  وفاة  تأكيد   -  1
وشريك بالشركة.

املوقعين،  قائمة  تعديل   -  2
النظام  من   6 املادة  واسسكمال 
باالشت2اكات،  املسعلقة  األسا�سي 
وتعديل املادة 7 من النظام األسا�سي 
املادة  وتعديل  املال،  برأس  املسعلقة 
من  املسي2ين  بسعيين  املسعلقة   16

النظام األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
أغسطس   8 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 833754.
املسي2

229 P

 STE BAYTA TRANS
 SARL AU

العام  اإلسسثنائي  الجمع  I-قرر 
املنعقد في  21 يوليو 2022 .

إجسماعية  حصة   1000 ت ويت 
من طرف السيدة الخضروني بعيسة  
إلياس  الخضروني  السيد  ل ائدة 

)1000) حصة.
السيدة  إسسقالة  وتقرر 
السيد  وتعيين  بعيسة  الخضروني 
الخضروني إلياس مسي2 للشركة كما 
ثم تذويب القانون األسا�سي وتعديله.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بتيقلت 
15 أغسطس  467 بساريخ  تحت عدد 

.2022
للنسخ والبيان

الوكيل

230 P

 STE AGRO BAHRAOUI
 SARL

العام  اإلسسثنائي  الجمع  I-قرر 
املنعقد في  21 يوليوز 2022 .

إجسماعية  حصة   450 ت ويت 
من طرف السيدة أوالد بلحاج مينة  
 (450( فالق  زهور  السيدة   ل ائدة 
القانون  تذويب  ثم  كما  حصة, 

األسا�سي و تعديله.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
الضبط باملحكمة االبسدائية بتيقلت 
غشت   15 بساريخ   465 عدد  تحت 

.2022
للنسخ و البيان

الوكيل

231 P

 STE CHERRAJ LAHCEN
 GARDIENNAGE

SARL AU
I.بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املنعقد في 21 يوليو 2022:
ذات  شركة  -تص ية 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 STE CHERRAJ LAHCEN
تص يتها  مقر   GARDIENNAGE
 311 تجزئة القدس رقم  االجسماعي  

د تي لت.  
الضبط  بكسابة  اإليداع  II.تم 
تحت  بتي لت  االبسدائية  باملحكمة 

عدد 458 بساريخ 28 يوليو 2022.
232 P

 STE RMMNET
SARL AU

I.بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املنعقد في 21 يوليو 2022:

مسؤولية  ذات  شركة  تص ية   -
 STE وحيد  بشريك  محدودة 
مقر تص يتها االجسماعي    RMMNET

تجزئة القدس رقم 311 د تي لت.  
الضبط  بكسابة  اإليداع  II.تم 
تحت  بتي لت  االبسدائية  باملحكمة 

عدد 457 بساريخ 28 يوليو 2022.
233 P

LIEL TEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال : 100.000.00 درهم

وعنوان مقرها اإلجسماعي : بلوك رقم 
7 رقم 22 القامرة ح.ي.م 10120 

الرباط املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري 

148303

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

 2022 يوليو   4 اإلسسثنائي املؤرخ في 

قرر الشركاء شركة LIEL TEC الشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

تغيي2 تسمية الشركة :

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

اإلسسثنائي تم تغيي2 تسمية الشركة 

.LIEL TEC إلى LIEL TEC من

تمت املصادقة   : ت ويت حصص 

على :

أسول  الحسين  السيد  ت ويت 

500حصة إجسماعية من أصل 500 

الروكي  نجية  السيدة  ل ائدة  حصة 

بساريخ 4 يوليو 2022.

أسول  املهدي  السيد  ت ويت 

500حصة إجسماعية من أصل 500 

الروكي  نجية  السيدة  ل ائدة  حصة 

بساريخ 4 يواليو 2022.

إسسقالة وتعيين مسي2مع صالحية 

السوقيع.

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

الحصص  بس ويت  اإلسسثنائي 

اسسقالة  قبول  تم  أعاله  املذكورة 

السيدالحسين أسول واملهدي أسول 

من مهمة التسيي2 مع تعيين السيدة 

مع  وحيدة  كمسي2ة  نجية  الروكي 

اعسماد توقيعها الوحيد إلتمام جميع 

العمليات اإلدارية والبنكية.

تحويل الشكل القانوني :

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

الحصص  بس ويت  اإلسسثنائي 

الشكل  تغيي2  تم  أعاله  املذكورة 

املسؤولية  ذات  القانوني من شركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبسم21 

 127295 رقم  عدد  تحت   2022

السجل السجاري رقم 148303.

234 P 

 TOP MATERIEL MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال : 100.000.00 درهم

عنوان مقرها اإلجسماعي: شقة 108 
عمارة L قطاع 4 إقامة سكيكينة حي 

الوفاق تمارة 12000 تمارة املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري 

135819
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
 2022 يوليو   4 اإلسسثنائي املؤرخ في 
 TOP MATERIEL قررالشركاء شركة
الشركة ذات املسؤولية   MEDICAL

املحدودة.
على  إضافة الشعار السجاري بناء 
تم  اإلسسثنائي  العام  الجمع  محضر 
T23. إضافة الشعار السجاري لشركة

.MA
تمت املصادقة   : ت ويت حصص 

على :
 10 حلوط  رشيد  السيد  ت ويت 
 500 أصل  من  إجسماعية  حصة 
حلوط  محمد  السيد  ل ائدة  حصة 

بساريخ 4 يوليو 2022.
إسسقالة وتعيين مسي2 مع صالحية 

السوقيع : 
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
اإلسسثنائي تم قبول إسسقالة السيد 
اوبركة نجيب من مهمة التسيي2 مع 
تعيين السيدة مومن ثورية كمسي2ة 
وحيدة مع اعسماد توقيعها أو توقيع 
السيد محمد حلوط بص سه شريك  
اإلدارية  العمليات  جميع  إلتمام 
للسيد  الوحيد  السوقيع  واعسماد 
محمد حلوط إلتمام جميع العمليات 

البنكية.
لنشاط  األنشطة  بعض  إضافة 

الشركة : 
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
اإلسسثنائي تم توسيع نشاط الشركة 

إلى ما يلي :
اإلسسي2اد،  أنشطة  جميع 
السصدير، السصنيع، السغلييف البيع 
واألعمال  السخزين  السوزيع  بالجملة 
بغرض عالقة  لها  التي  املوكلة 

 الشركة فيما يسعلق باألجهزة الطبية، 

املخس21  في  التشخيصية  الكواشف 

ومسسحضرات  الغذائية  املكمالت 

السجميل.

والبيئة  الجسم  صحة  منسجات 

املعدات  ال عالة  الخام  املواد 

والت2كيبات دون اعسبار هذه القائمة 

شاملة وذلك وفقا لألحكام التشريعية 

والسنظيمية املعمول بها.

تسويق جميع األجهزة اإللكت2ونية 

ولوزام املكسب.

الخدمات السجارية والسبادالت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   5 بساريخ  بسمارة  اإلبسدائية 

السجل   8804 رقم  تحت   2022

السجاري رقم 135819.

235 P

STATION ESSKHIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 15 شارع 

األربطال شقة 4 أكدال 10000 

الرباط املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري 

158907

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

اإلسسثنائي املؤرخ في 21 يوليو 2022 

 STATION شركة  الشركاء  قرر 

املسؤولية  ذات  الشركة   ESSKHIRI

املحدودة.

تغيي2 تسمية الشركة :

العام  الجمع  محضر  على  بناء 

اإلسسثنائي تم تغيي2 تسمية الشركة 

 POOL إلى STATION ESSKHIRI من

METIER واملسؤول عن اإلمضاء هو 

السيد محمد املساتي والسيد الطيب 

الصخي2ي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبسم21 

 127294 رقم  عدد  تحت   2022

السجل السجاري رقم 158907.

236 P
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 PRO WORK IN

VENTRE D’AFFAIRS

AGN PROD
S.A.R.L 

تغيي2ات مخسل ة                                                   
على إثر مداوالت الجمعية العامة 

فاتح  بساريخ  املنعقدة  اإلسسثنائية 

مساهمو  قرر   ،2022 أغسطس 

السغيي2ات      AGN PROD شركة 

السالية:

الشركة  من  املنهي:   املقر  تغيي2 

التي سبق تأسيسها في  30  عمارة  8  

شارع موالي احمد لوكيلي حسان إلى 

شقة   10 العنوان الجديد في عمارة 
زنقة ضاية عوا أكدال   2 طابق   10

الرباط.

تغيي2 القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ف21اير   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 137803.

237 P

 FCP ALPHA BANQUES

FUND
صندوق تدبي2 أموال مشت2كة

»ريد  على قرار مجلس إدارة  بناء 

بسغيي2   ،« ماناجمنت  أسيت  ميد 

تسمية صندوق تدبي2 أموال مشت2كة  

»FCP.ALPHA BANK FUND«  ل » 

 ،»FCP ALPHA BANQUES FUND
الصندوق  تدبي2  نظام  تجديد  تم 
رخص له من طرف الهيئة  املذكور، 

 30 املغربية لسوق الرساميل بساريخ 

 GP22097 رقم  تحت   2022 يونيو 

ومميزاته كالسالي:

التسمية : صندوق أموال مشت2كة 

. FCP ALPHA BANQUES FUND«

سنة اعسبارا من تاريخ   99  : املدة 

الضبط  بكسابة  القانوني  اإليداع 

حاالت  باسسثناء  السجارية  باملحكمة 

الحل املسبق أو السمديد.

البنك   : لديها  املودع  املؤسسة 

الشعبي مقره 101 شارع الزرقطوني 

الدار البيضاء.

مؤسسة السدبي2: شركة »ريد ميد 

مقرها  الكائن  ماناجمنت«  أسيت 

شارع املهدي بن بركة السوي�سي   57

الرباط.

مكسب   : الحسابات  مدقق 

الكائن  ماروك«  »برايس  السدقيق 

للدار  املالي  القطب  ب21ج  مقره  

الدور الساسع    57 القطعة  البيضاء 

الحي  أن ا  البيضاء  الدار  حي  عشر 

من  ممثل  الدارالبيضاء،   الحسني 

طرف السيد محمد رقيبات.

السقديمات االصلية  : 1.000.000 

حصة    1.000 على  مقسمة  درهم 

درهم   1.000 واحدة   كل  قيمة 

مكتسبة نقدا.

تعلق    : الحصص  شراء  إعادة 

»صندوق  عندما يضل صافي أصول 

أكث2  خالل  مشت2كة«  أموال  تدبي2 

من شهرين أقل من النصف األدنى 

من   31 ال صل  في  عليه  املنصوص 

رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهي2 

1ـ93ـ213.

بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ 07 سبسم21 2022، تحت رقم 

.128499
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 STE. MAJMOUAT MADARIS

MANARAT AL MAARIF
SARL A.U

تجزئة االنبعاث رقم 32 قيادة عين 

الشقف فاس 

السغيي2
بمقس�سى الجمع العام املنعقد في 

الشريك  قرر   2022 أغسطس  فاتح 

 MAJMOUAT لشركة  الوحيد 

 MADARIS MANARAT AL

MAARIF   ما يلي :

الحصص  من   %  100 ت ويت 

درواس  السيد  ل ائدة  اإلجسماعية 

بوجمعة.

بوجمعة  درواس  السيد  تعيين 

السيد  واسسقالة  للشركة  مسي2ا 

ملياني موالي .

تغيي2 املقر الرئي�سي :

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كسابة الضبط باملحكمة 

أغسطس   31 السجارية ب اس بساريخ 

2022 تحت رقم 3572/021.
بمثابة مقسطف وبيان
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RAHMA GANOTHERAPIE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 

بالدارالبيضاء بساريخ 28 يوليو 2022 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص السالية :

 RAHMA  : التسمية 

.GANOTHERAPIE SARL AU

وتوزيع  بيع    : اإلجسماعي  الهدف 

شبه  واملنسوجات  الغذائية  مكمالت 

طبية.

 10000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

درهم للحصة الواحدة تملكها   100

كلها السيدة فائز سومية موزعة على 

الشكل السالي :

السيدة فائز سومية 100 حصة.

من  ابسداء  سنة   99: املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   410  : اإلجسماعي  املقر 

 1 شقة  حماد  إقامة  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.

املسي2ة :السيدة فائز سومية.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.553773

املحكمة السجارية بالدارالبيضاء.
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األسساذ دحمان املزرياحي 
موثق بطنجة

2 ملسقى شارع محمد الخامس وشارع 
الزرقطنوني إقامة جوهرة الزرقاء رقم 6 طنجة

STE. MILLENNIUM INVEST
SARL
ش.م.م

ت ويت حصص إجسماعية
تحيين القانون األسا�سي للشركة

تلقاه  توثيق  عقد  بمقس�سى 
موثق  املزريحي  دحمان  األسساذ 
تقرر   2022 يونيو  و17   15 بطنجة 
 MILLENNIUM املسماة  بالشركة 
INVEST SARLشركة ذات املسؤولية 
املحدودة رأسمالها 200.000.0 درهم 
شارع   128 مقرها اإلجسماعي بطنجة 
العزيزية)شارع  الزهرة  فاطمة  اللة 
بالسجل  املقيدة  سابقا)،  وجدة 
 75305 السجاري بطنجة تحت عدد 

ما يلي :
ل ائدة  حصة)   989( تحويل 
 INVEST املسماة  الشركة 
ل ائدة   HOLDING S.A.R.L AU
السيد احمد كرفتي من طرف الشركة 

.ARBAI INVEST S.A.R.L.AU
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 
موثق  املزرياحي  دحمان  األسساذ 
تم   2022 15يونيو  بساريخ  بطنجة 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
يوم  تم  السجاري  بالسجل  القيد 
 6826 العدد  تحت   2022 يوليو   4
للسجل الت2تيبي باملحكمة اإلبسدائية 

بطنجة.
األسساذ دحمان املزرياحي

 موثق بطنجة

240Pمكرر

األسساذ دحمان املزرياحي 
موثق بطنجة

2 ملسقى شارع محمد الخامس وشارع 
الزرقطنوني إقامة جوهرة الزرقاء رقم 6 طنجة

STE. TANJA MARINA F&B
SARL
ش.م.م

ت ويت حصص إجسماعية
إسسقالة مسي2

تعيين مسي2 جديد
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تحين القانون األسا�سي للشركة
تلقاه  توثيق  عقد  بمقس�سى 

موثق  املزرياحي  دحمان  األسساذ 
تقرر   2022 يونيو  و17   15 بطنجة 

 TANJA MARINA بالشركة املسماة 

F&B شركة ذات املسؤولية املحدودة 
درهم   1.000.000.00 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي بطنجة مرينا ميناء 

املقيدة   ،1 رقم  مدينة محل  طنجة 

بالسجل السجاري بطنجة تحت عدد 

75329 ما يلي :

ل ائدة  حصة)   999( تحويل 

 ARBAI INVEST املسماة   الشركة 

S.A.R.L.AU وتحويل )حصة واحدة) 

من  باديش  سعيد  السيد  ل ائدة 

 MILLENNIUM الشركة  طرف 

.INVEST SARL

قبول إسسقالة املسي2 في الشركة 

السيد احمد كرفتي.

باديش  سعيد  السيد  تعيين 

كمسي2 وحيد.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

موثق  املزرياحي  دحمان  األسساذ 

تم   2022 يونيو   17 بساريخ  بطنجة 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

يوم  تم  السجاري  بالسجل  القيد 

 6827 العدد  تحت   2022 يوليو   4

للسجل الت2تيبي باملحكمة اإلبسدائية 

بطنجة.
األسساذ دحمان املزرياحي

 موثق بطنجة
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ST. DREAM FABRICS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
إنشاءالقانون  تم   2022 يوليو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

كما  مميزاتها  وحيد  شريك  محدودة 

يلي:

ST. DREAM FABRICS : التسمية

. SARL AU

الهدف :
العمل   مالبس  وصنع  خياطة 
املالبس  جميع  وصباغة  تطريز 

الجاهزة من أقمشة أو جلد.
ولوازم  سسائر  أغطية،  إنساج 
لل نادق،  جلد  أو  أقمشة  من 
املقاهي  املطاعم  املستش يات، 

واملنازل.
جميع  والسصدير  اإلسسي2اد 
واملالية  السجارية  املعامالت 
املنقولة  وغي2  واملنقولة  والصناعية 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
تعزيز  أو  الشركة  تطوير  بغرض 

تطويرها.
الرأسمال : رأسمالها  100.000.00 

درهم.
السيد  الشركة  يسي2  التسيي2: 

محمد كديرة ملدة غي2 محدودة.
ابن  شارع   59  : اإلجسماعي  املقر 

سينا شقة 11 أكدال الرباط.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  السجاري 
بساريخ  162401 رقم  تحت   بالرباط 

 2 سبسم21 2022.
242 P

مكسب األسساذ املصط ى بلحسن
موثق

تمارة 166 شقة رقم 4 شارع موالي ادريس األول 

شركة بودربيمو
ش.م.م

السأسيس
بمقس�سى عقد رسمي تلقاه األسساذ 
بلحسن املصط ى موثق بسمارة بساريخ 
القانون  وضع  تم  ماي2022   10
مسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها األساسية كالسالي :
التسمية : بودربيمو ش.م.م.

الغرض اإلجسماعي :
اإلنعاش العقاري.

تهيئة جميع املشارع ذات الطابع 
والسكني  والصناعي  السجاري 

واسسغاللها.
املساهمة في كل ما يدخل في هدف 

الشركة.
السصدير واإلسسي2اد.

السالم  حي   : اإلجسماعي  املقر 

سكسور 1 رقم 64 سال.

املدة : 99 سنة.

محدد   : اإلجسماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000.00 في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

كليا  اكسسابها  تم  الواحدة  للحصة 

قيمتها نقدا من طرف الشركاء  وأداء 

والسيدة  بودربيال  فاطمة  السيدة 

الت2يكي  رانيا  والسيدة  الت2يكي  غيثة 

والسيدة نرجس الت2يكي.

السيي2 : تسي2الشركة من السيدة 

فاطمة بودربيال.

كسابة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 

بسال  اإلبسدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2022 يوليو   25 بساريخ 

.535
للخالصة والبيان
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MISSANIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم   2022 يوليو   28 بساريخ  بالرباط 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات السالية :

.MISSANIDA :اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع اإلجسماعي : 

خضروات.

توزيع املنسجات الغذائية.

تجارة الجملة للنسحات الغذائية.

تجارة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السقييد في السجل السجاري.

جرير  ابن  شارع   11 رقم   : املقر 

بطنة سال.

درهم   100.000.00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص :
 200 االمي2ي  ميسان  السيدة 

حصة.
السيداحمد االمي2ي 200 حصة.

السيدة امنة عبايدية 200 حصة.
صويريج  عباس  ماجد  السيد 

االمي2ي 200 حصة.
اسيد علي االمي2ي 200 حصة.

التسيي2 : السيدة ميسان االمي2ي 
تم تعيينها كمسي2ة للشركة ل ت2ة غي2 

محددة.
السجل السجاري رقم 36607.

إلى  يناير  فاتح  :من  املالية  السنة 
31 ديسم21 من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة السجارية بالرباط.

244 P

REITOP HOLDING
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأس املال : 10.000 درهم

املقر اإلجسماعي:  ملسقى طريق 
القاهرة وزنق غاندي إقامة املنزه 

شقة رقم 20 الرباط
بمقس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
اإلت اق  تم   2022 أغسطس   25
القانون األسا�سي لشركة  على وضع 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالة :
 REITOP  : اإلجسماعية  التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   HOLDING

محدودة بشريك وحيد.
الشركة لها   : املوضوع اإلجسماعي 

موضوع:
قابضة مالية :

طريق  ملسقى   : اإلجسماعي  املقر 
املنزه  إقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة 

شقة رقم 20 الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
رأس املال : 10.000 درهم مقسة 
درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 
للواحدة محررة كليا وموزعة كاآلتي: 
 100 أجل  من  بوتيي  نايل  السيد 

حصص.
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التسيي2 : تم تعيين كمسي2 السيد 

السيد  محدودة  غي2  ملدة  للشركة 

نايل بوتيي من جنسية مغربية حامل 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

يناير   2 بساريخ  مزداد   BE918987

الجزائر  زنقة   34 ب  قاطن   ،2000

الطابق 7 الدارالبيضاء.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بساريخ  بارباط  السجارية   املحكمة 

8 سبسم21 2022 تحت رقم 128558.
للخالصة والبيان
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SOTRAV BUSINESS
S.A.R.L.AU

سوتراف بيزنيس ش.م.م.ش.و

برأسمال : 100.000 درهم

5 زنقة السيام الطابق 1 الشقة 1 

ديور الجامع الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
شريك وحيد

بساريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 

 5 أغسطس 2022 ومسجل بالرباط 

وضع  تم   2022 أغسطس   9 بساريخ 

محدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 

كالسالي :

بيزنيس  سوتراف   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

ملباركي  يونس  السيد   : الشركاء 

الشريك   AB616059 عدد  ب.و 

الوحيد.

أهداف الشركة : 

األعمال املسنوعة.

التسويق وإدارة األعمال.

وتأجي2  وتصدير  واسسي2اد  تجارة 

جميع اآلآلت واملعدات أو آلة األعمال 

البناء.

زنقة السيام   5  : املقر اإلجسماعي 

الجامع  ديور   1 الشقة   1 الطابق 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.

درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسم إلى 1000 حصةمن فئة 100 
درهم للسيد يونس ملباركي ب.و عدد 

.AB616059
:تم اخسيار السيد يونس  التسيي2 
ملباركي ب.و عدد AB616059 لسمثيل 
وتسيي2 الشركة ملدة غي2 محددة تبعا 

لل صل15 من القانون األسا�سي.
السنة اإلجسماعية:  من فاتح يناير 

إلى 31 ديسم21.
األرباح : %5 مخصص لإلحسياطي 
القانوني والباقي يقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.
تسجيل  تم  السجاري  السجل 
ملدينة  السجاري  بالسجل  الشركة 
رقم   162537 عدد  تحت  الرباط 

اإليداع القانوني 128509.
مقسطف وبيان لإلشهار
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ABUAKAR PROTHERS CO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم   2022 أغسطس   23 بساريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة  تحمل الخصائص السالية :

 ABUAKAR  : التسمية 
.PROTHERS CO SARL

تاجر أو وسيط اسسي2اد   : الهدف 
وتصدير  يمارس السجارة  بشكل عام.

السجارة بشكل عام تاجر.
العنوان السجاري  : 5 زنقة السيام 
1 ديور الجامع  1 شقة  الطابق األول 

الرباط.
:حدد رأسمال الشركة  الرأسمال 
مقسمة  درهم   100000.00 في   
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
القادر عثمان يوسف ابوعك كمسي2 

اللشركة ملدة غي2 محدودة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

السحاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحكمة السجارية بالرباط تحت رقم 
162535 بساريخ 7 سبسم21 2022.

247 P

STE MEDITAC
SARL AU

بعد عقد الجمع العام غي2 العادي 
للشركة بساريخ فاتح أغسطس 

2022، املوجودة باملقر السالي 15 
شارع االبطال الشقة رقم 4 اكدال 

الرباط.
بيع الحصص االجسماعية : السيد 

مصط ى ايديري يبيع 1000 
حصة اجسماعية يمسلكها بالشركة 
MEDITAC للسيد محمد املراحي.

اسسقالة املسي2 وتعيين مسي2 جديد.
اسسقالة السيد مصط ى ايديري 

وتعيين السيد محمد املراحي، كمسي2 
جديد للشركة.

تم االيداع القانوني باملحكمة 
السجارية بالرباط بساريخ 4 أغسطس 

2022، تحت الرقم 126990.
248 P

STE SOHATECO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 2.290.000 درهم

مقرها االجسماعي : الرباط حسان 
13 زاوية زنقة الريش ومهدية الشقة 

رقم 3
الس21ع بالحصص

الجمع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
العام االسسثنائي املنعقد بساريخ فاتح 

أغسطس 2022، تقرر ما يلي :
الس21ع ب 1459 حصة بقيمة 100 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيدة هشيمي سعاد لصالح السيد 

هشيمي أمين.
وضع نظام أسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من السعديالت.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2022 سبسم21   7 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 128514.
وهذا بمثابة مقسطف وبيان

249 P

عقد تسيير تجاري

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

بين  بسيزنيت   2021 أغسطس   11

الجنسية  املغربي  عثمان  املح وظ 

بدوار  الساكن   1969 في  املزداد 

اقليم  تيغمي  جماعة  ادعثمان 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  تيزنيت 

بوجمعة  والسيد    JE40004 رقم 

املزداد  الجنسية  املغربي  بوعالل 

بدوار  الساكن  في12/10/1974 

تسكدال أنزي اقليم تيزنيت والحامل 

.JE122846 للبطاقة الوطنية رقم

على  والت2ا�سي  االت اق  عقد 

تجزئة   8 رقم  بعنوان  تسيي2املحل 

اليغ بمدينة تيزنيت واملعد لبيع املواد 

الغدائية من طرف بوجمعة بوعالل 

شهريا  درهم   500 مبلغ  على  وات قا 

تبسدئ  سنوات  ثالث  التسيي2  ومدة 

وتنسهي في   ،2021 أغسطس   11 من 

11 أغسطس 2024.

250 P

 CENTRE LEXILANGE

 INTERBATIONAL PRIVE

ش.د.م.م

الطابق الثاني الشقة رقم 1-18 

و17-1 اقامة برج بزاوية شارع محمد 

الخامس و شارع  الجيش امللكي  

بني مالل

الغي2  العام  املحضر  بمقس�سى 

بمقر  27 ماي 2022،  العادي بساريخ 

 CENTRE LEXILANGE« شركة 

   INTERBATIONAL PRIVE

القرار  اتخذ املساهمون   ش.د.م.م.  

السالي  :

 تغيي2 الهدف االجسماعي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ مالل  بني   االبسدائية 

 24 أغسطس 2022، تحت رقم 816.

251 P
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 CENTRE DOUBLE S PRIVE
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

الدار  في  موثق  عقد  بموجب 
يوليو 2022   20 بساريخ يوم  البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
 CENTRE DOUBLE S محدودة 

PRIVE SARL  للمعايي2 السالية: 
 CENTRE DOUBLE S االسم: 

. PRIVE
إقامة  سومية  زنقة  العنوان: 
حي   22 الرقم   5 الطابق   ،3 شهرزاد 

النخيل، الدار البيضاء.
نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
املجال: أنشطة دعم السدريس.

سنة انطالقا من تاريخ   99 املدة: 
السأسيس.

رأس املال: رأس املال يبلغ 10000 
درهم )عشرة أالف درهم)100 حصة 

من 100 درهم محررة كليا.
تخصيص رأس املال : 100 حصة 

للسيدة خديجة اد ناصر.
اإلدارة: تم تعيين السيدة خديجة 
غي2  ملدة  الشركة  كمديرة  ناصر  اد 

محددة.
مركز  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  الجهوي  االستثمار 

يوم 1 غشت 2022.
252 P

 STE TYE AND MAILLE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات مساهم واحد

تأسيس شركة
الدار  في  موثق  عقد  بموجب 
 2022 يوليوز   6 بساريخ يوم  البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
 TYE واحد  مساهم  ذات  محدودة 
للمعايي2   AND MAILLE SARL AU

السالية: 
. TYE AND MAILLE :االسم

إقامة  سومية  زنقة  العنوان: 
حي   22 الرقم   5 الطابق   ،3 شهرزاد 

النخيل، الدار البيضاء.

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات مساهم واحد.

جميع  وتسويق  توزيع  املجال: 

املسعلقة  والخدمات  املنسجات 

باملالبس

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

السأسيس.
يبلغ  املال  رأس  املال:  رأس 

100.000 درهم 100 حصة من 100 

درهم محررة كليا.

100حصة  املال:  تخصيص رأس 

للسيد كريم السازي.

كريم  السيد  تعيين  تم  اإلدارة: 

غي2  ملدة  الشركة  كمدير  السازي 

محددة.

مركز  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  الجهوي  االستثمار 

يوم 1 غشت 2022.

253 P

 STE ENVIRONNEMENT

COM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجسماعي : فضاء السعادة 

طريق زعي2 كم 3.5 شقة رقم 7 

سوي�سي الرباط
راسمال : 200.000 درهم

السجل السجاري رقم : 86565

تعيين مسي2
بمقس�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املؤرخ ب 21 يونيو 2022 : 

املطيع  علي  السيد  تعيين  تم 

تبعا  وحيد  كمسي2  بكندا  القاطن 

القالة مسي2.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.2022

االيداع  وتم   128454 رقم  تحت 

اليوم  ن س  في  بالسعديل  السصريح 

تحت رقم 7078.
لالشارة والبيان

254 P

STE CITY VILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجسماعي : فضاء السعادة 

طريق زعي2 كم 3.5 شقة رقم 7 

سوي�سي الرباط
راسمال : 200.000 درهم

السجل السجاري رقم : 86565

تعيين مسي2
بمقس�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املؤرخ ب 21 يونيو 2022 : 

املطيع  علي  السيد  تعيين  تم 

تبعا  وحيد  كمسي2  بكندا  القاطن 

القالة مسي2.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.2022

االيداع  وتم   128454 رقم  تحت 

اليوم  ن س  في  بالسعديل  السصريح 

تحت رقم 7078.
لالشارة والبيان

254 P

 STE CITY VILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجسماعي : زنيت سانت2 زاوية 

النخيل حي الرياض  الرباط
راسمال : 1.000.000 درهم

السجل السجاري رقم : 131893

تعيين  مسي2

بمقس�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املؤرخ ب 21 يونيو 2022 : 

املطيع  علي  السيد  تعيين  تم 

تبعا  وحيد  كمسي2  بكندا  القاطن 

القالة مسي2.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

سبسم21   6 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.2022

االيداع  وتم   128460 تحت رقم 

اليوم  ن س  في  بالسعديل  السصريح 

تحت رقم 7084.
لالشارة والبيان

255 P

STE AVENIR BUILDING
SARL

 مقرها االجسماعي : عمارة 
رقم R+2C60K، شقة رقم 2 

الطابق الثاني قطعة ارض 24 هكسار 
قطاع 4 تمارة
تاسيس شركة

تم  خاص،  عرفي  عقد  بموجب 
النظام االسا�سي لشركة ذات  انشاء 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

السالية :
 STE AVENIR  : التسمية 

.BUILDING SARL
املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيل 

الشركة في السجل السجاري.
ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة.
السجزئات  تطوير   : الغرض 

العقارية.
 60 رقم  عمارة   : االجسماعي  املقر 
الطابق الثاني   2 ، شقة رقم   R +2C
قطعة ارض 24 هكسار قطاع 4 تمارة.

درهم   100.000  : الراسمال 
مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 100 
درهم لكل حصة كلها مكستبة ومحررة 

وموزعة على الشركاء : 
400 حصة لسيد ميمون ال ونتي.
300 حصة لسيد محمد ال ونتي.
300 حصة لسيد هشام خرموش.
التسيي2 : السيد ميمون ال ونتي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجاري  بالسجل  بسمارة  االبسدائية 

رقم 137057.
256 P

 STE TWBUREAU
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجسماعي : املركز السجاري 

انوال محل رقم 11 املركز تمارة
بسمارة،  عرفي  عقد  بمقس�سى 
قرر   ،2022 أغسطس   30 بساريخ 
 ،TWBUREAU شركة  شركاء 
ش.ذ.م.م.ش.و. شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد ما يلي:
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اسسقالة السيد وديع تينماللي من 

مهامه في الشركة كمسي2.

أزدوفال  سمي2  السيد  تعيين 

غي2  زمنية  ملدة  للشركة  كمسي2 

محدودة.

تعديل القانون االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

8821 في  االبسدائية بسمارة تحت رقم 

7 سبسم21 2022.

257 P

فيداركو

زنقة مصط ى املعاني رقم 357 

الدار البيضاء

STE PALMIERS SUR MER
.S.A

شركة مساهمة 
راسمالها : 302.000 درهم

مقرها االجسماعي : حي بالطو زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة موريو 

الطابق 5 الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 105849

قرار االسسمرارية
املخسلط  العام  الجمع  قرر 

ماي   20 في  املنعقد  للمساهمين 

2022، اسسمرار أنشطة الشركة رغم 

الوضعية الصافية التي تقل عن 1/4 
راسمال الشركة.

تم انجاز االيداع بكسابة الضبط 

بالدارالبيضاء  السجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2022 أغسطس   30 في 

.835947

عن موجز وبيان

الرئيس املدير العام 

258 P

STE PESHEVAR TRAV
SARL AU

الجمع  محضر  بمقس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثناء   العام 

قرر شريك شركة   ،2022 أبريل   11

ذات  شركة   ،PESHEVAR TRAV

وحيد بشريك  محدودة   مسؤولية 

 ما يلي :

تعديل عنوان مقر الشركة ليصبح 
 24 رقم   6 عمارة  الياسمين  اقامة 

اقامة  عن  عوضا  سال  السالم  حي 
حي  أ   23- رقم   6 عمارة  الياسمين 

السالم سال.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يونيو   28 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2022، تحت رقم 39183.

259 P

 STE BESTCARE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك  وحيد
راسمالها :  100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الرقم 6 

البيضاء

بالبيضاء  عرفي  عقد  بمقس�سى 

قرر الشريك   ،2021 سبسم21   13 في 

 BESTCARE SARL لشركة  الوحيد 

AU، ما يلي :

تمديد الهدف االجسماعي للشركة 

من خالل : تصنيع واسسي2اد وتصدير 

لالسسخدام  الكواشف  وتوزيع 

التشخي�سي في املخس21 وأجهزة طبية.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

بالبيضاء، تحت رقم 794989 بساريخ 

4 أكسوبر 2021.
للمسسخلص والبيان

260 P

 STE BESTCARE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك  وحيد
راسمالها :  100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الرقم 6 

البيضاء

في  بمقس�سى عقد عرفي بالبيضاء 

الشريكة  قررت   ،2020 ف21اير   18

الوحيدة السيدة سكينة فر�سي.

لحسن  للسيد  أسهمها  كل  بيع 

البقالي.

فر�سي  سكينة  السيدة  اسسقالة 

وتعيين السيد لحسن البقالي كمسي2 

وحيد للشركة وملدة غي2 محدودة.

تمديد الهدف االجسماعي للشركة 

املسسلزمات  في  استشارات  الى 

واملستهلكات الطبية.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

بالبيضاء، تحت رقم 733993 بساريخ 

11 مارس 2020.
للمسسخلص والبيان

261 P

STE BATEV
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجسماعي : 43 تجزئة لال 

مريم حي شماعو سال

بمقس�سى الجمع العام الساسي�سي 

تم   ،2022 يناير   27 بساريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

الوحيد   الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية :

 ،BATEV شركة   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف : االعمال املخسل ة للبناء، 

االشهار والسجارة.

لال  تجزئة   43  : االجسماعي  املقر 

مريم حي شماعو سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداء من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجسماعي  الراسمال 

 500.000 في  االجسماعي  الراسمال 

حصة   5000 على  مقسمة  درهم، 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشكل السالي :

 .. اعليوي  ال ساح  عبد  السيد 

5000 حصة.

املجموع ............ 5000 حصة.
أسندت مهمة التسيي2   : التسيي2 
اعليوي،  ال ساح  عبد  السيد  الى 
محدودة  غي2  ملدة  وحيد  كمسي2 

.BATEV لشركة
االسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب ال صل 96-05.
للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبسدائية بسال تحت الرقم 

39507 بساريخ 5 سبسم21 2022.
262 P

 STE OFFICE ESSENTIEL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجسماعي : 14 زنقة االشعري 
شقة رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس شركة
 STE OFFICE  : التسمية 

.ESSENTIEL SARL
الهدف : بيع وشراء معدات ولوازم 

املكسب، أعمال الطباعة.
زنقة   14   : االجسماعي  املقر 
االشعري شقة رقم 4 أكدال الرباط.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الشركة في 10.000 درهم.

سروري  السيد   : الشركة  تسيي2 
حمزة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم السجل 

السجاري 162543.
263 P

 STE   QA TECHNIC
MOROCCO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 14 زنقة االشعري 
شقة رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس شركة
 STE QA TECHNIC  : التسمية 

.MOROCCO SARL AU
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الدراسات  مكسب   : الهدف 
واالبحات.

زنقة   14   : االجسماعي  املقر 
االشعري شقة رقم 4 أكدال الرباط.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الشركة في 100.000 درهم.

ياسين  السيد   : الشركة  تسيي2 
بونو.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم السجل 

السجاري 162589.
264 P

 STE BINOM
ELECTRONIQUE

SARL
راسمالها : 200.000 درهم

مقرها االجسماعي : طريق الجديدة 
لساس ة دوار لكوشة الدارالبيضاء

ق ل السص ية
بموجب محضر اجسماع الجمعية 
9 ديسم21  العامة غي2 العادية بساريخ 
2022، قرر الشريك الوحيد للشركة 
BINOM ELECTRONIQUE، ما يلي:

املوافقة على تقرير السص ية.
وابراء  للسص ية  النهائي  االغالق 
 JEAN PHILIPPE ذمة املص ي السيد

.ANDRE FRANCOIS GUGLIELM
وت ريغه من واليسه.

لدى  القانوني  االيداع  سيسم 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

بالدارالبيضاء.
265 P

STE SAVOIR FAIRE DE BABA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها االجسماعي : طريق تادلة رقم 

201 الشقة رقم 2 خني رة
تاسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
تاسيس   تم   2022 أغسطس   24  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواص ات السالية :

 SAVOIR FAIRE التسمية : شركة

.DE BABA

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة بشريك وحيد.

املقر االجسماعي : طريق تادلة رقم 

201 الشقة رقم 2 خني رة.

السصدير  النسيج،   : الغرض 

واالسسي2اد.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 

درهم موزع الى 1000 حصة موزعة 

على الشكل السالي :

السيد الحسين حمو�سي .... 1000 

حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيد الحسين حمو�سي وذلك ملدة 

غي2 محددة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 

االبسدائية  باملحكمة  الضبط  كسابة 

 ،2022 سبسم21   5 بساريخ  بخني رة 

السجل   ،2022/384 رقم  تحت 

السجاري رقم 4503.

266 P

ATLAS ARTIC
ش م م ش و

تاجر مسسلزمات املكاتب، أجهزة 

الكمبيوتر، املعدات السقنية، 

الشبكات وال21امج، أشغال مخسل ة، 

م اوضة
رقم 4 حي رياض السالم، خني رة

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2022 19 يوليو 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواص ات السالية :

.ATLAS ARTIC التسمية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة بشريك وحيد.
املقر االجسماعي : رقم 4 حي رياض 

السالم، خني رة.

مسسلزمات  تاجر   : الغرض 

املعدات  أجهزة الكمبيوتر،  املكاتب، 

أشغال  الشبكات وال21امج،  السقنية، 

مخسل ة، م اوض.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 
درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل السالي :
جمال أمكي2 1000 حصة.

التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 
السيدة أمكي2 ح يظة ذلك ملدة غي2 

محددة.
تم لدى كسابة   : اإليداع القانوني 
الضبط باملحكمة االبسدائية بخني رة 
بساريخ فاتح سبسم21 2022، تحت رقم 

.2022/381
السجل السجاري رقم 4497.

267 P

LOUBNA FASHION
ش م م

تصنيع وتجارة املالبس
زنقة شهاب رقم 520 الدار الحمراء 

سال
السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
9 أغسطس 2022، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة باملواص ات 

السالية :
.LOUBNA FASHION : التسمية
مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 

محدودة.
املقر االجسماعي : زنقة شهاب رقم 

520 الدار الحمراء، سال.
الغرض : تصنيع وتجارة املالبس.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل السالي :
 500 املزموك  لوبنة  السيدة 

حصة.
السيد أمين عماري 500 حصة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيدة لوبنة املزموك وذلك ملدة غي2 

محددة.
تم لدى كسابة   : اإليداع القانوني 
بسال  االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ فاتح سبسم21 2022، تحت رقم 

.39492
السجل السجاري رقم 36589.

268 P

 STE DE TRANSPORT

REGIONAUX - SOTREG
شركة مساهمة

رأسمالها : 56.000.000 درهم

املقر االجسماعي : خريبكة، ملسقى 

شارع الحسن الثاني وشارع 2 مارس

السجل السجاري عدد 1967 خريبكة

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

املخسلط املنعقد في 23 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :

 ،13-6.1  ،13-1 تعديل ال صول 

القانون  من  و29-2   28-2  ،13-6.4

للقوانين  وفقا  للشركة  األسا�سي 

املعدل للقانون رقم  و19.20   20.19

17.95 املسعلق بشركات املساهمة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بخريبكة بساريخ 31 أغسطس 2022، 

تحت رقم 388.

269 P

ATLAS CLOUD SERVICES
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.000.000 دهم

املقر االجسماعي : جامعة محمد 

السادس لل نون السطبيقية، تجزئة 

660، حي موالي رشيد بن جرير

السجل السجاري رقم 2343 بن جرير

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

املخسلط املنعقد في 27 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :

 ،17-I، 14-I ال صول  تعديل 

وII-17 من القانون األسا�سي للشركة 

املؤرخ ب   19.20 وفقا للقانون رقم 

14 يوليو 2021، املعدل للقانون رقم 

17.95 املسعلق بشركات املساهمة.

بكسابة  القانوني،  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة االبسدائية بابن 

تحت   ،2022 سبسم21   6 جرير بساريخ 

رقم 311.

270 P
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UM6P VENTURES
شركة مساهمة

رأسمالها : 163.000.000 دهم

املقر االجسماعي : جامعة محمد 
السادس لل نون السطبيقية، تجزئة 

660، حي موالي رشيد بن جرير
السجل السجاري رقم 1965 بن 

جرير
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
املخسلط املنعقد في 29 يونيو 2022، 

تقرر ما يلي :
 ،17-I، 14-I ال صول  تعديل 
وII-17 من القانون األسا�سي للشركة 
املؤرخ ب   19.20 وفقا للقانون رقم 
14 يوليو 2021، املعدل للقانون رقم 

17.95 املسعلق بشركات املساهمة.
بكسابة  القانوني،  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة االبسدائية بابن 
تحت   ،2022 سبسم21   6 جرير بساريخ 

رقم 312.
271 P

WANADOO MULTI-
SERVICES
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
24 يونيو 2022 بالرباط، والتي تحمل 

الخصائص السالية :
تقديم   : االجسماعي  الهدف 

الخدمات.
درهم   10.000  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل السالي :

السيد مبوم بوكاري 100 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
الساسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
: من فاتح يناير إلى  السنة ا ملالية 
31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 1 48 شقة  رقم   : املقر االجسماعي 

شارع فال ولد عمي2 أكدال، الرباط.
التسيي2 : السيد مبوم بوكاري.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.162517

272 P

STE TAKE MASTER AUTO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 

وضع  تم   ،2022 أغسطس   25 في 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات السالية :

الهدف : كراء السيارات.
املقر : رقم 2 زنقة عنبية ممر 11 

الرياض، الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
قدره  بما  حدد   : املال  راس 

 1000 مقسم على  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 

االجسماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

من األرباح   %5 تؤخذ في   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

رشد  عماد  السيد   : الحصص 

1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيي2 

طرف السيدة ماجدة رشد ملدة غي2 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل السجاري 162287.

273 P

 STE LUXURY BONAT CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقس�سى محضر مؤرخ بالرباط في 

تم وضع القوانين   ،2022 سبسم21   9

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات السالية :
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر : رقم 2 زنقة عنبية ممر 11 

حي الرياض، الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

قدره  بما  حدد   : املال  راس 

 1000 مقسم على  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 

االجسماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

من األرباح   %5 تؤخذ في   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

مصط ى  السيد   : الحصص 

بوغروم 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 

غي2  ملدة  بوغروم  مصط ى  السيد 

محدودة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل السجاري 162563.

274 P

شمس الحسابات ائسمانية املحاسبة

شقة 3 عمارة 2 )شركة السبغ) طريق القنيطرة 

سال

SOTEMSA
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي : الرباط، عمارة 30، 

شقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان

مسجلة بالسجل السجاري رقم 

144129

تمديد السوطين والزيادة في رأسمال 
الشركة

فاتح  بساريخ  االجسماع  بمحضر 

الوحيد  الشريك  قرر   ،2022 يونيو 

ما يلي :

تمديد مدة توطين عنوان الشركة 

 18 من  أشهر إضافية ابسداء   6 ملدة 

في   2022 نوفم21   18 إلى   2022 ماي 

 30 عمارة   : السابق  العنوان  ن س 

لوكيلي   احمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان الرباط.

 3 بساريخ   : االجسماعي  بمحضر 

الوحيد  الشريك  قرر   ،2022 يونيو 

ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
درهم   500.000 درهم إلى   100.000
حصة من فئة   4000 وذلك بسحرير 
درهم مسجلة ومحررة بالكامل   100
مقايضة مع بعض الديون املسسحقة 
محسوى  تغي2  وبالسالي  الشركة  على 

البنود رقم 6 و7 من قانون الشركة.
تعديل ومطابقة القانون األسا�سي 

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
8 سبسم21 2022، تحت  بالرباط يوم 

رقم 128535.
275 P

H B A TRAV
SARL AU

الرأسمال : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 
وضع  تم   ،2022 أغسطس   11
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :
 H B A  : االجسماعية  التسمية 

.TRAV
مقاول في   ،1  : الهدف االجسماعي 

األشغال أو األعمال املخسل ة.
مقاول في الت2كيب الضوئي.

شارع   24 رقم   : االجسماعي  املقر 
الرشاد  حي  محمد  سيدي  األمي2 

القرية، سال.
املدة االجسماعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.
في  حدد   : االجسماعي  الراسمال 
مبلغ 100.000 درهم موزع على 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

وزعت كما يلي :
السيد ن اتي احمد : 1000 حصة.
السنة االجسماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسم21 من كل سنة.
تم تعيين السيد ن اتي   : التسيي2 
احمد، كمسي2 وحيد للشركة وكموقع 
وحيد على الوثائق البنكية ملدة غي2 

محدودة.
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تم إيداع السجل السجاري بمكسب 
بسال  االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 سبسم21   5 بساريخ 

.36625
276 P

 Sté ECOLE AZ EL FATH
 PRIVE

SARL
 AU CAPITAL DE  1.780.000

DHS
 Siège Social : AVENUE HASSAN

II RUE IBN HAOUKAL.RABAT
مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بالرباط في 8 أغسطس 2022، وطبقا 
االسسثنائي  العام  الجمع  ملقسضيات 
 ECOLE AZ املنعقد بالرباط لشركة
EL FATH PRIVE’’ SARL’’ شركة ذات 
املصادقة  تمت  املحدودة  املسؤولية 

على ما يلــــــي: 
اجسماعية  حصة   8900 ت ويت 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة 
من طرف السيد بن شكري أمين اي 

مجموع الحصص التي يملكها.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
ذات املسؤولية املحدودة الى، شركة 
ذات  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
مالءمة القانون االسا�سي ملا سلف 

من السغيي2ات املذكورة.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحكم  لدى  الضبط 
تحت   2022 سبسم21   5 بالرباط يوم 

رقم 128405.
277 P

 LAVE TAPIS
SARL AU 

رأس مالها : 100.000 درهم
املقر االجسماعي: 08 مكرر زنقة 

الرايس سباطة القبيبات الرباط 
مسجل  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم   ،2022 أغسطس   31 بالرباط في 
لشركة  العادي  الغي2  العام  الجمع 
تقرر  ش.و،  ش.م.م   Lave Tapis

ما يلي :

الزيادة في راس املال الشركة من 

 1.000.000 الى  درهم   100.000

ودالك بإصدار 9000 حصة جديدة 

من قيمة 100 درهم للحصة الواحدة 

وذلك  بكاملها  وسددت  اكسسبت 

بمعادلتها مع ديون جارية ومسسحقة 

في حوزة الشريك واملسي2 الوحيد.

مالءمة القانون األسا�سي للشركة 

لهذا السغيي2 خصوصا ال صول 6 و7 

من القانون السأسي�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 يوم 

.128467

278 P

MOONREL شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجسماعي : 6 زنقة ضاية 

عوا الطابق الرابع شقة 16 أكدال، 

الرباط

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 

للجمع العام   2022 يونيو   16 بساريخ 

 MOONREL لشركة  العادي  الغي2 

زنقة   6 ش م م مقرها االجسماعي ب 

 ،16 الرابع شقة  الطابق  ضاية عوا 

أكدال، الرباط.

تم اإلقرار باألغلبية على ما يلي :

حل مبكر للشركة.

الدين  بدر  كريم  السيد  تعيين 

مص ي للشركة.

 6  : تحديد مقر لسص ية الشركة 

زنقة ضاية عوا الطابق الرابع شقة 

16، أكدال، الرباط.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بساريخ   7132 رقم  تحت  بالرباط 

7 سبسم21 2022.
للخالصة والبيان

279 P

KING PNEU
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 300.000 درهم

رقم السجل السجاري : 65723

 HAY 1442 : املقر االجسماعي

MANZAH CYM RABAT

حل أولي للشركة
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تقرر حل   ،2021 ماي   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   300.000 رأسمالها 

 HAY  1442 االجسماعي  مقرها 

.MANZAH CYM RABAT

 1442 ب  السص ية  مقر  وحدد 

 ،HAY MANZAH CYM RABAT

اكرومة  طاهر  السيد  وعين  املغرب 
القصبة  االندلس  رياض   : عنوانه 

الرياض،  حي   15 شقة   10 اقامة   1

الرباط.

وعند االقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسص ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 128570.

280 P

PARENTAL CAR
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 500.000 درهم

رقم السجل السجاري : 89801

 1442 1er ETAGE : املقر االجسماعي

 OLM HAY MANZAH CYM

RABAT

حل اولي للشركة
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تقرر حل   ،2019 ماي   24 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة مبلغ 
وعنوان  درهم،   500.000 رأسمالها 

 1442 1er ETAGE مقرها االجسماعي

 OLM HAY MANZAH CYM

.RABAT

 1442 ب  السص ية  مقر  وحدد 

 1er ETAGE OLM HAY MANZAH

وعين السيد  املغرب،   CYM RABAT

رياض   : عنوانه  بلعرجة  هشام 

شقة   17 إقامة   2 االندلس القصبة 

15 حي الرياض الرباط.

الحدودة  االقسضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  امل روضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املسعلقة بالسص ية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 128572.

281 P

ائسمانية أس ار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 0537729760

الهاتف النقال : 0662744337

INTERINF
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد

تأسيس  تم  بمقس�سى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد.

 INTERINF  : االجسماعي  اللقب 

.SARL AU

الشركاء : السيد احمد املعروفي ب 

و ط A436679 ب 200 سهم.

املسي2 : السيد احمد املعروفي.

رأس املال : 20.000 درهم.

املعلومات  خدمات   : النشاط 

السجارية.

الشقة   ،30 عمارة رقم   : العنوان 

زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   7 يوم  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 7147.

السجل السجاري رقم 162553.

282 P
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KOPAYSAGES
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تمت   ،2022 سبسم21   7 بالرباط يوم 
لشركة  السأسي�سي  القانون  صياغة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص السالية :
.KOPAYSAGES : التسمية

وتصميم  دراسات   : الهدف 
الحدائق واملساحات الخضراء.

املقر االجسماعي : 14 زنقة األشعري 
الشقة رقم 04 أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الراسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلدارة 
السيد خليل وشن.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 ديسم21.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل السجاري للمحكمة 
سبسم21   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 128523.
283 P

STE ADVANCED SUPPLY
SARL AU

راسمالها : 1.000.000 درهم
RC N° 151989

االسسثنائي  العام  الجمع  قرر 
يوليو   7 بساريخ  واملنعقد  للشركة، 

2021، الحل النهائي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
سبسم21   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 128561.
284 P

STE H M A TOURS
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
قرر الجمع  بسال،   2022 14  يونيو 
 H M A لشركة  االسسثنائي  العام 

TOURS ما يلي :

حميد  الخي2ي  السيد  أسهم  بيع 

ل ائدة السيد املي2ي محمد.

حميد  الخي2ي  السيد  أسهم  بيع 

ل ائدة السيد مسرور علي.

تجزئة  من  العنوان  تحويل 

 23G محل رقم  06 الياسمين عمارة 

 47 رقم   03 بلوك  سال  السالم  حي 

اليوس ية الغربية، الرباط.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

يوليو   25 بساريخ   161745 بالرباط 

.2022

285 P

INNOVABUILDING

SARL AU

RC : 66417

العنوان : زاوية زنقة معمورة وشارع 

موالي عبد الرحمان إقامة ال21كة 

مكسب رقم 2 س، القنيطرة

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى  تم 

تأسيس شركة   ،2022 23 أغسطس 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص السالية :

 INNOVABUILDING  : التسمية 

.SARL AU

أشغال   : االجسماعي  الهدف 

مخسل ة والبناء.

زنقة  زواية   : االجسماعي  املقر 

معمورة وشارع موالي عبد الرحمان 

س   2 رقم  مكسب  ال21كة  إقامة 

القنيطرة.

 100.000  : االجسماعي  الرأسمال 

درهم.

سيمو  أيت  تعيين  تم   : التسيي2 

سعيد مسي2 قانوني للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبسدائية ملدينة 

القنيطرة بساريخ فاتح سبسم21 2022، 

تحت رقم 92423.

286 P

UMR DISTRIBUTION
SARL

السجل السجاري بسال رقم 32013

ICE N° 002607948000032

 UMR طبقا ملحضر الجمع العام 

.DISTRIBUTION SARL AU

 2022 سبسم21   7 بساريخ  املسجل 

بالرباط.

درهم   100.000 راسمالها 

إقامة زهرة  ومقرها االجسماعي بسال 

الليمون عمارة دال الشقة 05 طريق 

القنيطرة.

تقرر ما يلي :

السص ية املسبقة للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسداية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 سبسم21   9 بساريخ 

.39549

287 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE - ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE -

ORGANISATION STRUCTURELLE

 LES NUITS DE CHAM
SARL AU

في  حرر  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تأسيس  تم   ،2022 22 أغسطس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ش م 

م بالخصائص السالية :

 LES NUITS DE : االسم السجاري

.CHAM SARL AU

غرفة القهوة   : الهدف االجسماعي 

والشاي.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة ب 100 درهم 

للحصة الواحدة، مقسمة كاآلتي :

 1000 اكبيدة  سعد  السيدة 

حصة.

ال سح  ودادية   : االجسماعي  املقر 

رقم 06 الدار الحمراء تابريكت سال.

التسيي2 : السيد سعد اكبيدة.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبسم21   5 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2022، تحت رقم 36613.
288 P

WWW EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 0522484724

 MAUTASSIN HAUTE
 COUTURE

السجل السجاري رقم 263507
املساهم  قرارات  أحكام  موجب 
 MAUTASSIN شركة  في  الوحيد 
في  مسجلة   HAUTE COUTURE
فقد   ،263507 سجل السجاري رقم 

تقرر :
 1.000.000 املال من  زيادة راس 
درهم إلى 5.000.000 درهم املال من 
 5.000.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم بدمج الحساب الجاري :
امسداد الغرض املؤس�سي للشركة :
السقليدية  املغربية  البسط 

املصنوعة يدويا.
إنساج وشراء وبيع السجاد املغربي، 

السقليدي والسصدير.
تصنيع وشراء وبيع أي منسج حرفي 

مغربي والسصدير.
إق ال فرع الشركة الكائن في 05 
الدار  معارف  مسكاوية  ابن  شارع 

البيضاء.
السعديل النسبي للنظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
رقم  تحت   ،2022 أغسطس   16

.834682
289 P

WWW EURODEFIS.COM
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 0522484724
سجل السجاري رقم 102507

D3MED ENGINERING
بموجب أحكام الجمع العام غي2 
العادي بساريخ 15 يوليو 2022 لشركة 
مسجلة   ،D3MED ENGINERING

في سجل السجاري رقم 102507.
قرر الشركاء ما يلي :

املوافقة على الس21ع باألسهم.
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السيد أنطونيو الغانغا في صالح 
السيد الحرشيلي م ضل.

املوافقة على السنازل الجزئي عن 
األسهم السيد الهرتشيلي م ضل في 

صالح السيد م ساح عبد العزيز.
السيد  املساعد  املدير  اسسقالة 

أنطونيو جانجا.
تعيين مدير مشارك جديد السيد 

م ساح عبد العزيز.
السعديل النسبي للنظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022، تحت رقم 255992.
290 P

CONSORT MAROC
سجل السجاري : 79583

زيادة رأس املال
نقل مقر االجسماعي

القرارات  أحكام  بموجب 
بساريخ  الوحيد  للمساهم  االسسثنائي 
 CONSORT 17 مارس 2022 لشركة
اتخذ   ،RC 79583 في   MAROC

القرارات السالية :
من  ليصبح  املال  رأس  زيادة 
100.000 درهم إلى 500.000 درهم، 

من خالل دمج األرباح املحسجزة.
العنوان  إلى  الرئي�سي  املقر  نقل 
شارع اتحاد األمم شارع إينو   : السالي 
وشارع  الخطاب  بن  عمر  شارع  اين 

أبطال الرباط.
النظام  في  املقابل  السعديل 

االسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022، تحت رقم 125511.
291 P

STE HYPE MERCH
SARL AU

رقم السجل السجاري : 162397
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقس�سى 
تم وضع   2022 أغسطس   11 بساريخ 
القوانين االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املمزات السالية :

الهدف : االستشارات اإلدارية.
)السجارة  مسنوعة  أعمال  مقاول 

االلكت2ونية.
املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

محدودة من طرف :
يونس الهنيتي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية بالرباط  الضبط باملحكمة  
بساريخ فاتح سبسم21 2022، تحت رقم 

.127335
292 P

STE ENOPPS
 SARL AU

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
22 يونيو 2022 تم إنشاء شركة ذات 

الخصائص السالية : 
 STE ENOPPS SARL  : التسمية 

.AU
املقر : ا 59 زنقة الخنساء الطابق 

3 رقم 7 حي النخيل الدارالبيضاء. 
االستشارات   : الشركة  غـرض 

اإلدارية
درهم   100.000  : الرأسمال 
من  نقدية  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100درهم  :
اريزي سعــيد : 1000 حصة. 

التسيي2 في شخص اريزي سعــيد. 
باملركز  وضع  القانوني  اإليداع 

الجهوي لالستسمار بالدار البيضاء. 
 رقم السجل السجاري تحت عدد 

 .551871
 مقسطف قصد اإلشهار

293 P

CHADRI PACK الشركة
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى   
تم وضع   2022 أغسطس   30 بساريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات السالية : 

 CHADRI PACK التسمية
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 
:  صناعة االكياس الغي2  الهدف 

منسوجة.
تكاديرت  دوار   : االجسماعي  املقر 

نعبادو دراركة اكادير 
في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
 500 ش يق  لخواتري  السيد 

حصة.
السيد تغرمت ادريس 500 حصة.
ادريس  تغرمت  السيد   : التسيي2 
مسي2ان  ش يق  لخواتري  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محددة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
 2022 سبسم21   06 بساريخ  بأكادير 

تحت رقم 118293.
املسي2

294 P

AGRISMOKA الشركة
تأسيس

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
القوانين  تم وضع   2022 مارس   07
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات السالية :
.AGRISMOKA التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية. 

مشاريع  وانشاء  الهدف دراسة 
السقي بالسنقط.

دوارتكاديرت   : االجسماعي  املقر 
الدراركة اكادير.

في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
 1.000 إلى  مقسم  درهم   100.000
املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية : 
 500 بوحليم  يوسف  السيد 

حصة.
 500 زغبوش  يوسف  السيد 

حصة.

بوحليم  يوسف  عين   : التسيي2 
مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
تحت   2022 أبريل   20 بأكادير بساريخ 

رقم 109465.
295 P

 STE ASIAN FOODS AND
GOODS S.A.R.L

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد   بموجب 
5 أغسطس 2022 بأكادير، تم وضع 
املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤلية ذات الخصا ئص السالية : 
 STE ASIAN FOODS : التسمية 

AND GOODS S.A.R.L ش.م.م.
: محل بقالة  الهدف اال جسما عي 

شبه بالجملة. 
 C/O N°261  : االجسماعي  املقر 
 BLOC Ce IMM FOUK ELKOUDIA

.TIKIOUINE AGADIR
مبلغ  في  محدد   : الراسمال 

100.000 درهم مقسم كما يلي 
محمد أمين فريحي 600 حصة.

أميمة فريحي 200 حصة.
مونية موحيد 200 حصة.

املدة : تسعة وتسعون سنة.
من  الشركة  ستسي2   : التسيي2 
طرف السيد محمد أمين فريحي ملد ة 

غي2 محدود. 
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 أغسطس   31 بساريخ  بأكادير 

تحت رقم 118192.
296 P

GROUPE BOUDRADEV
السأسيس

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
تأسيس  تم   2022 أغسطس   24  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي : 
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 Groupe شركة   : التسمية 

.BoudraDev

املوضوع : املواد الغذائية.

مقرها االجسماعي : زنقة الكرم رقم 

20 حي رياض السالم أكادير. 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 

 100.000 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم. 

السيد   : الشركة  في  املساهمون 

صالح بودرة.

اإلدارة : السيد صالح بودرة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 ديسم21 من كل سنة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ فاتح سبسم21 2022 تحت رقم 

.118241

297 P

FIDUCIAIRE ANZI

 LECHERIA TROPICANA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

تأسيس شركة 
 26 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2022 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية : 

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 LECHERIA  : التسمية 

 TROPICANA

الهدف االجسماعي : مجبنة، قاعة 

شاي واملأكوالت الخ ي ة.

درهم،   100.000  : املال  رأس 

مقسم كالسالي : 

 1000 بوعدي  بشرى  للسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

السيدة بشرى بوعدي   : التسيي2 

كمسي2ة وحيدة ألجل غي2 محدود.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
األول  الطابق   : املقراإلجسماعي 

بلوك 15C حي الداخلة – أكادير.
: السجاري  السجل   رقم 

.AGADIR  -  52677 

بمكسبة   : القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة السجارية بأكادير بساريخ فاتح 

سبسم21 2022 تحت رقم 118239.

298 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 SAMO NETTOYAGE
بمقس�سى القانون األسا�سي بساريخ 

تم تأسيس شركة   ،2022 يونيو   13

باملواص ات  املسؤولية  محدودة 

: 
ُ
السالية

 STE SAMO  : التسمية 

.NETTOYAGE

الهدف : أشغال السنظيف.  

املقر االجسماعي : تجزئة أمالل رقم 

182 حي تراست إنزكان. 

99 سنة ا ابسدءا من تاريخ   : املدة 

السأسيس.
رأسمالها : 100.000 درهم.

لكل من السيدة سارة   : التسيي2 

بنباري والسيد محمد أمدالس. 

لكل من السيدة سارة   : اإلمضاء 

بنباري والسيد محمد أمدالس.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   

االبسدائية انزكان بساريخ 31 أغسطس 

2022 تحت رقم 1680. 

299 P

FERTINEGOCE SARL/ AU
تأسيس

بمقس�سى الجمع العام السأسي�سي 
 بساريخ 20 أغسطس 2022، تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات السالية : 
 FERTINEGOCE : تسمية الشركة

.SARL/ AU
مبلغ راس املال : 100.000 درهم. 
السيدة نعيمة   : الشريك الوحيد 
ومزدادة  الجنسية  مغربية  بوترمات 
 1985 يوليو   7 بويجان تزنيت بساريخ 
العمارة  تافوكت  بإقامة  واملقيمة 
الدشي2ة إنزكان،بطاقتها   11 رقم   19

.J424464 الوطنية
العقاري  الوعاء   : املقر االجسماعي 
غزالن الرقم 13 الطابق الثاني طريق 

مراكش الجديدة.
غرض الشركة : 

تجارة املنسوجات املسعلقة بصحة 
النباتات.

99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
مغربية  بوترمات  نعيمة  السيدة 
يوليو   7 بساريخ  مزداداة  الجنسية 
تافوكت  بإقامة  واملقيمة   1985
الدشي2ة   11 رقم   19 العمارة 

.J424464 إنزكان،بطاقتها الوطنية
السنة االجسماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسم21.
تم تسجيل الشركة بالجديدةتحت 

رقم 19769.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   31 السجارية بالجديدة في 

2022 تحت رقم 29166.
300 P

 ENTECH PROCESS شــركة 
 SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسمـــالها 100.000 درهم

مقرها اإلجسماعي : رقم 25، بلوك 
B1، الطابق الرابع

إقـامـة ياسـمـيـن، الحي الصـناعـي، 
أكـاديـر

تـأسـيـس شــركة

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

وضع  تم   2022 أغسطس   26  

السأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية تحمل الخصائص السالية : 

 ENTECH  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

.»PROCESS »SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الـشـكـــل 

محدودة.

الـمـوضـــــوع :

الصناعية  املعدات  إسسي2اد 

والزراعية.

الصناعية  املعدات  تسويق 

والزراعية.

املعدات  وصيانة  تركيب  أعمال 

الصناعية والزراعية.

العمليات  جميع  عامة  وبص ة 

غي2  أو  مباشرة  بص ة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

25، بلوك  الـمـقـر اإلجسمـاعي : رقم 

إقـامة ياسـمـين،  الطابق الرابع،   ،B1

الحي الـصـناعـي، أكاديـر.

ابسداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 

 100.000  : الشركـــة  رأسمـــال 

حصة من   1.000 درهم مقسم على 

فئة 100 درهم.

الشركاء ومساهمتهم :

 50.000 إيمان  العلمي  السيدة 

درهم مقابل 500 حصة.

 50.000 املهدي  العلمي  السيد 

درهم مقابل 500 حصة.

 5 يسم اقسطاع نسبة %   : األربـــــــــاح 

من األرباح لالحسياط القانوني والباقي 

يوزع او  سواء  حسب تقرير الشركاء 

ينقل.

من  الشركة  تسي2   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف كل من السيدة العلمي إيمان 

والسيد العلمي املهدي.

حــق اإلمــضــاء : أعطي حق اإلمضاء 

اإلجسماعي والبنكي املن صل لكل من 

السيدة العلمي إيمان والسيد العلمي 

املهدي.
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السنـــة اإلجسمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسم21.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 05 املحكمة السجارية ألكادير بساريخ 

سبسم21 2022 تحت رقم  118266.
للـخـالصـة البـيـان

الـمــســيــــرون

301 P

شركة مركب سيدي ورزك 

ش.م.م ش.و
 STE COMPLEXE SIDI WARZEG

SARL A.U

مسسوطنة لدى شركة تماريس 

كونسلسين ش م م ش و, مكسب 
رقم 04، الطابق األول، دارالرايس 

1,شارع 29 ف21ار تال21جت أكادير

السجل السجاري رقم 52743

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

2 أغسطس 2022 تم تأسيس شركة 

شريك  املحدودة  املسؤولية  دات 

وحيد. 

التسمية : مركب سيدي ورزك.

دات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك وحيد.

الهدف : 

 تسيي2 واسسغالل املخيم والكرفانات

والضيافة في الهواء الطلق.

مسسوطنة   : االجسماعي  املقر 

ش  كونسلسين  تماريس  شركة  لدى 

الطابق   ،04 مكسب رقم  م م ش و, 

األول، دارالرايس 1، شارع 29 ف21اير 

تال21جت أكادير.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم موزعة كما يلي : 

 1000 املوساوي  عمر  -السيد 

حصة.

عمر  السيد  عين   : التسيي2 

املوساوي كمسي2 وحيد للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري. 

السنة االجسماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسم21 من كل سنة. 

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ 

.3275
302 P

شــــركة ليتل باسيو ش.م.م
» SOCIETE LITTLE PATIO SARL «

رأس مالها 100.000 درهم
املقر االجسماعي : مكسب رقم 53 

الطابق الرابع قسارية املامونية شارع 
حسن بونعماني ف.ش 500 حي 

الداخلة اكادير.
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى   -  1
تم  م،   2022 أغسطس   10 بساريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالسالي : 
ليسل باسيو ش.م.م    «  : التسمية 

.STE LITTLE PATIO SARL
 53 مكسب رقم   : املقر االجسماعي 
الطابق الرابع قسارية املامونية شارع 
حي   500 ف.ش  بونعماني  حسن 

الداخلة اكادير.
الهدف االجسماعي : 

 GESTION إدارة وتسيي2 املطعم. 
 & EXPLOITAION D’UN

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

الواحدة يملكها كل من : 
السيد ياسين املقيتي 500 حصة.
السيد عمر ابواللن 500 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسم21.

العام  الجمع  بمقس�سى   -  2
ماي   27 بساريخ  املؤرخ  السأسي�سي 

2022م، قررا الشركاء ما يلي : 

ياسين  السيد  عين   : التسيي2 

السعريف  لبطاقة  الحامل  املقيتي 
رقم JB306759 والسيد عمر ابواللن  

رقم  السعريف  لبطاقة  الحامل 

JB282091 مسي2ان للشركة ملدة غي2 

محدودة. لشركة  ليسل باسيو ش.م.م. 

البنكي  اإلمضاء   : البنكي  اإلمضاء 
املقيتي  ياسين  السيد  بين  مقسم 

والسيد عمر ابواللن.
- لقد تم اإليداع القانوني لدى   3
 05 املحكمة السجارية بأكادير بساريخ 
سبسم21 2022م تحت رقم  118268 

- السجل السجاري : 52711.
303 P

MERAVI SARL
تأسيس

بمقس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 
تم تأسيس شركة   ،2022 أغسطس 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات السالية : 
.MERAVI SARLتسمية الشركة

مبلغ راس املال : 100.000 درهم. 
الشركاء : 

املجد،  ابو  العزيز  عبد  السيد 
الدار   1959 ف21اير   13 مواليد  من 
البيضاء، مقيم بشارع الخرطوم رقم 

07 الحي السويسري أكادير.
املسؤولية  ذات   VIVAS شركة 
رقم  السجاري  السجل  املحدودة 
شارع طارق   32 والكائنة ب   29225

ابن زياد الحي الصناعي أكادير.
 5 رقم  عقار   : االجسماعي  املقر 
32 شارع طارق ابن زياد  املكسب رقم 

الحي الصناعي أكادير.
اإلسسغالل   : الشركة  غرض 

ال الحي وتربية األبقار.
99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.
التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف:

املجد،  ابو  العزيز  عبد  السيد 
الحي   07 مقيم بشارع الخرطوم رقم 

السويسري أكادير.
السنة االجسماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسم21.
 تم تسجيل الشركة ذات املسؤولية

املحدودة بأكادير تحت رقم 52727
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 سبسم21   6 السجارية بأكادير في 

تحت رقم 118283.
304 P

MEDIATRI SARL
تأسيس

بمقس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 
تم تأسيس شركة   ،2022 أغسطس 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات السالية : 
 MEDIATRI  : الشركة  تسمية 

.SARL
مبلغ راس املال : 100.000 درهم.

الشركاء : 
املجد،  ابو  العزيز  السيدعبد 
الدار   1959 ف21اير   13 مواليد  من 
البيضاء، مقيم بشارع الخرطوم رقم 

07 الحي السويسري أكادير.
املسؤولية  ذات   VIVAS شركة 
رقم  السجاري  السجل  املحدودة 
شارع طارق   32 والكائنة ب   29225

ابن زياد الحي الصناعي أكادير.
 4 رقم  عقار   : االجسماعي  املقر 
شارع طارق ابن زياد  املكسب رقم32 

الحي الصناعي أكادير.
اإلسسغالل   : الشركة  غرض 

ال الحي وتربية األبقار.
99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.
التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف:

املجد،  ابو  العزيز  عبد  السيد 
الحي   07 مقيم بشارع الخرطوم رقم 

السويسري أكادير.
السنة االجسماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسم21.
 تم تسجيل الشركة ذات املسؤولية

املحدودة بأكادير تحت رقم 52725.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 سبسم21   6 السجارية بأكادير في 

تحت رقم 118281.
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 STE AGADIR VIP EL
MOUJAHYD SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
والدي   2022 24 سبسم21  املنعقد في 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالسالي : 
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 AGADIR VIP EL  : االسم 
 MOUJAHYD

مسؤولية  ذات  شركة   : الص ة 
محدودة بشريك واحد.

الرأسمال : 100.000 درهم. 
الهدف : وكالة عقارية.

مجمع قصبة   78 رقم   : العنوان 
سوس بنسركاو اكادير.

فاتح  من  لسبدأ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسم21 من كل سنة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد املالكي سعيد. 

باملحكمة  القانوني  يذاع  اال  تم 
سبسم21  فاتح  في  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118248.
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 ANOIR GLASS « الشركة
AUTO « ش م م 

بساريخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
تأسيس  تم   2022 أغسطس   17

الشركة ذات املميزات اآلتية  : 
 ANOIR الشركة   : التسمية 

GLASS AUTO ش.م.م )ش.و).
تنمنضور  دوار   : االجسماعي  املقر 

انشادن اشسوكة ايت باها.
رأس املال : 100.000 درهم. 

املسي2 : السيد ابهيه اسماعيل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بإنزكان   االبسدائية 
23 أغسطس 2022 تحت رقم 1620.
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 BEAUTY BUSINESS شركة
LUXURY

محدودة املسؤولية 
 ذات شريك وحيد

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
حررت  بأكادير   2022 08أغسطس 
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالسالي :

 BEAUTY شركة   : االسم 
.BUSINESS LUXURY

الهدف : مركز الجمال.

إقامة السصاعد   : املقر االجسماعي 

6 شارع تجموت حي الهدى  عمارة ب 

– اكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

للواحدة موزعة كالسالي : 

 1.000 شوري  اسماعيل  السيد 

حصة بمبلغ 100.000 درهم.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديسم21. 

الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 

وملدة غي2 محدودة السيد اسماعيل 

شوري. 

5 % لسكوين  األرباح : يسم اقسطاع 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكسابة  القانوني 

26 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 
2022 تحت  رقم 118140.

للخالصة والسذكي2

308 P

ILYDIA RENOV شركة
محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد

السأسيس
بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

بأكادير حررت   2022 أغسطس   11  

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك وحيد خصائصها كالسالي : 

.ILYDIA RENOV االسم : شركة

أعمال  املجال العقاري،   : الهدف 

مخسل ة, وبيع مواد البناء.

عند  السوطين   : االجسماعي  املقر 
 ،FIDUCIAIRE INGECOFISC
مرحبا  عمارة  الرابع،  الطابق 

تالبورجت – اكادير.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

للواحدة موزعة كالسالي : 
العزيز  عبد  ادبوالزميط  السيد 
1.000 حصة بمبلغ 100.000 درهم.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديسم21. 
الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 
وملدة غي2 محدودة السيد ادبوالزميط 

عبد العزيز. 
5 % لسكوين  األرباح : يسم اقسطاع 
عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.
اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكسابة  القانوني 
السجارية بأكادير بساريخ 31.08.2022 

رقم 111813.
للخالصة والسذكي2

309 P

الريان كاليتي سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االجسماعي : رقم 17 
بلوك 30 زنقة 06 الحي املحمدي 

أكادير، املغرب
رقم  السجل السجاري : 52655
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
تم إعداد القانون   ،2022 أغسطس 
مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
عند  مسبوعة   : الشركة  تسمية 
الريان   : بمخسصر تسميتها  االقسضاء 

كاليتي سي2فيس.
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
األولية  الصغي2ة  واألدوات  املواد 

القابلة لالستهالك.
تقديم الخدمات والسجهيزات.

 17 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
املحمدي  الحي   06 زنقة   30 بلوك 

أكادير.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم مقسم كالسالي :
حصة   1000 خالد  ال اضلي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء.
عنوانه  خالد  ال اضلي  السيد 
الحي املحمدي   08 شقة   5668 رقم 

80080 أكادير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
31 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2022، تحت رقم 118185.
310 P

شركة فاغما�سي تالعينت 
ش.م.م 

بشريك وحيد 
برأسمال اجسماعي قدره 100.000 

درهم 
تجزئة رقم 946 ;تجزئة تالعينت 

القليعة ايت ملول انزكان 
 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
صياغة  تمت   2022 أغسطس   19
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية : 
اسسغالل   : االجسماعي  الغرض 

وتسيي2 صيدلية. 
فاغما�سي  شركة   : التسمية 

تالعينت ش.م.م بشريك وحيد. 
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 946 : تجزئة رقم  املقر االجسماعي 

ملول  ايت  القليعة  تالعينت  ;تجزئة 

انزكان.

املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسمال والحصص االجسماعية :

درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 

اجسماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

كاألتي : 

عواطف حجاجي 1000 حصة. 

التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

عواطف  السيدة  الوحيد  الشريك 

حجاجي ملدة غي2 محدودة ويعود لها 

كل من السوقيعين البنكي واالجسماعي.

 15 توزع حسب ال صل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم   عدد  تحت  بانزكان  االبسدائية 

1708/2022 بساريخ 2 سبسم21 2022.
مقسطف قصد اإلشهار

311 P

HOLDING BOUBAZ

العام  الجمع  محضر  حسب 

9 أغسطس 2022  السأسي�سي بساريخ 

 HOLDING شركة  شركاء  قرر 

مسؤولية  ذات   -BOUBAZ -SARL

درهم   100.000 راسمالها  محدودة 

مايلي : 

 83 بلوك اوه رقم   : مقر الشركة 

تيكيوين  الزيسون  حي  االول  الطابق 

اكادير.

 :  100.000 في  حدد  املال  رأس 

1000 حصة من  درهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحدة  درهم   100 فئة 

كسالي : 

بوباز سعيد 500 حصة. 

 بوباز لحسن 500 حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة :

1 - اسسي2اد وتصدير.

 2 - توطين املكسب.

بوباز  السيد  تعيين   : التسيي2 

 HOLDING للشركة  مسي2  سعيد 

BOUBAZ -SARL ملدة غي2 محدودة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

اكادير  بمدينة  السجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل   118297

.52739

312 P

FATINE LEADER CARS
العام  الجمع  محضر  حسب 

 2022 يوليو   14 بساريخ  السأسي�سي 

 FATINE LEADER قرر شركاء شركة

مسؤولية  ذات   -CARS -SARL

درهم   100.000 راسمالها  محدودة 

مايلي : 

مقر الشركة : بلوك 3 رقم 61 حي 

القدس اكادير.

 :  100.000 في  حدد  املال  رأس 

1000 حصة من  درهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحدة  100درهم  فئة 

كسالي :

فاطن حمزة 500 حصة.

فاطن امين 500 حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة :

1 - كراء السيارات بدون سائق.

فاطن  السيد  تعيين   : التسيي2 

 FATINE للشركة  مسي2  حمزة 

غي2  ملدة   LEADER CARS - SARL

محدودة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

اكادير  بمدينة  السجارية  املحكمة 

تحت   2022 أغسطس   15 بساريخ 

السجل السجاري رقم   118016 رقم 

.52479

313 P

شركة البطاوي طرونس 
شركة املسؤولية املحدودة 
رأس مالهــا 100.000 درهــم

املقر االجسمــاعي : دوار تن منصور 

بل اع –ماسة –انشادن اشسوكة 

ايت بها

املؤرخ العرفي  العقد   بمقس�سى 
 بـ 25 يوليو  2022ت ـم وضـع قانون 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

الساليــة : 

االســـم : البطاوي طرونس ش م م.

املوضـوع : 

نقل املوظ ين.

النقل السياحي. 

ابسداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل السجاري. 
رأس مال الشركـة 100.000 درهــم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للواحدة مسجلة كالسالي :

 500 محمد  البطاوي  السيد 

حصة.

 500 لحسن  احناش  السيد 

حصة.

الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

مـن طرف السيدان البطاوي محمد 

واحناش لحسن.

من  تبســدئ   : االجســماعيــة  السنــة 

ديسم21 من   31 فاتح ينــاير وتنتهــي في 

كل سنــة. 

بكـسـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

اكادير  السجارية  باملحكمــة  الضبط 

تحت   2022 أغسطس     12 بساريخ 
رقـم 1557.

 بمثابة مقسطف وبيــان

314 P

STE EL OUARRAT TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

 10 نوفم21 2021،تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة السالية :

 STE EL OUARRAT  : التسمية 

.TRANS S.A.R.L

الهدف :
نقل املسسخدمين لحساب الغي2.

النقل السياحي.
 نقل البضائع لحساب الغي2.

املقر االجسماعي : زنقة الداخلة حي 
السوامة بيوكرى.

سنة ابسدءا من تاريخ   99  : املدة 
السأسيس.

الشركاء :
الحسن الورات : 1000 حصة.  

درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.  
: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد الحسن الورات.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
اإلرباح  من   5% تخصم   : األرباح 

لسكوين االحسياط القانوني.
االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبسدائية بانزكان 
نوفم21   30 بساريخ   2539 رقم  تحت 

.2021
315 P

شركة ابيك ديزين 
ش.ذ.م.م- ش.و

 SOCIETE EPIC DESIGN
- S.A.R.L-A.U

حي الخارج ماسة شسوكة ايت بها
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
8 أغسطس 2022  السأسي�سي بساريخ 
تمت  ذ.م.م   ديزين  ابيك  شركة 

املصادقة على ما يلي : 
تسمية الشركة ابيك   : التسمية  

ديزين »ش.ذ.م.م.
املقر  جعل   : الشركة   مقر   
 : االجسماعي للشركة بالعنوان السالي 

حي الخارج ماسة شسوكة ايت بها. 
تحديد  تم   : الشركة  رأسمال   
درهم   100.000 رأسمال الشركة في 
مقسمة إلى1000 درهم للحصة  100 

درهم للحصة وموزعة كاآلتي : 
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السيد : رضا موهين 1000 حصة 

100.000 درهم.

أهداف الشركة : 

اعداد الشعارات والرموز.

وإعادة  والنقش  النسخ  عمليات 

ال21مجة وتطوير ال21مجة.

انشاء املواقع االلكت2ونية. 

اللوحات  وامللصقات  الكطلوكات 

االشهارية.

االسسي2اد والسصدير. 

رضا  السيد  يعس21    : التسييـر 

ابيك  لشركة  الوحيد  املسي2  موهين 

ديزين »ش. ذ.م.م -« 

 17 من  سنة ابسداء   99  -  : املــدة 

أغسطس 2022.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

النزكان  االيسدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم   2022 سبسم21   20 بساريخ 

1703السجل السجاري 26811.

316 P

 Ste » CAFE RESTAURANT

 VERENDA « SARL
ICE  : 003142175000094

رأسمالها Dhs 100.000 درهم 

تأسيس شركة
وبموجب   2022 يونيو   09 بساريخ 

دات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم    تحت  املحدودة  املسؤولية 

  CAFE RESTAURANT VERENDA

.SARL

هدفها : 

قاعة شاي.

مطعم.
 160/16 رقم   : العنوان السجاري 

حي   A بلوك  الثاني  الحسن  شارع 

االداعة أيت ملول. 
درهم موزعة   100.000 رأسمالها 

حصة  كل  قيمة  حصة   1000 إلى 

100.00 دراهم، موزعة كما يلي : 

 334 ابالض  الحسان  السيد 

حصة.

السيد رشيد ابالض 333 حصة.

 333 ابالض  إسماعيل  السيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  تسيي2 

للشركة  مسي2ا  ابالض  الحسان 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غي2  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكسب  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى االبسدائية بانزكان تحت 
رقم 1707 بساريخ 2 سبسم21 2022.

 CAFE الشركة  سجلت 

 RESTAURANT VERENDA SARL

بالسجل السجاري بإنزكان تحت رقم 

26813 بساريخ 02 سبسم21 2022.

317 P

 STE TANALT

PRODUCTION  SARL.AU
ICE  : 003122729000075

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

تأسيس شركة  تم   2022 يوليو   26

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

ذات الخصائص السالية : 

 STE TANALT  : التسمية 

.PRODUCTION  Sarl.au

 05 رقم  عمارة   : االجسماعي  املقر 

الثاني  الطابق   20-02 رقم  شقة 
رياض تدارت ت1 انزا اكادير. 

الهدف : االنساج السمعي البصري 

السينما والخدمات.

 100000  : االجسماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيي2 : الحسين امجوض. 

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

 31 ديسم21.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 118188 السجاري باكادير تحت رقم 
2022.رقم  أغسطس   31 بساريخ 

السجل السجاري 52657.

318 P

 STE ESPADA TRANS  SARL
ICE  : 003134767000096

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 
تأسيس  تم   19 أغسطس    2022
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية : 
 STE ESPADA TRANS : التسمية

.Sarl
زنقة   02 رقم   : االجسماعي  املقر 
01 بلوك ب شارع الحسن الثاني حي 

العرب ايت ملول.
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغي2. 
 100000  : االجسماعي  الرأسمال 

درهم.
السيد عسمان ال رياني   : التسيي2 

والسيد عبد العزيز الغزالي.
املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 
 31 ديسم21.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1702 رقم  تحت  بإنزكان  السجاري 
بساريخ 2 سبسم21 2022. رقم السجل 

السجاري 26809.
319 P

STE IMABSUN
بمقس�سي عقد عرفي املؤرخ بساريخ 
بانزكان تم تأسيس   2016 يوليو   27

شركة تحمل الخصائص السالية  : 
 STE IMABSUN SARL : التسمية
املقر االجسماعي  : زنقة الصحراوي 

رقم 22 جرف إنزكان. 
رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.
املسي2ين   : السيدة خديجة إمزي 

والسيد عبد الرحمان بال قيه. 
جميع وتركيب  بيع   :  النشاط 
املسجددة،  الطاقة  مسسلزمات 

السصدير واإلسسي2اد. 
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
أغسطس   30 في  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 26789.
320 P

STE M.J.TACHYID
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
تأسيس  تم   2022 أغسطس    16  
ذات  املحدودة  املسؤولية  شركة 

الشريك الواحد باملميزات السالية : 
 STE  : التسمية 

.M.J.TACHYID  SARL AU
شارع املوحدين   : املقر االجسماعي 

01 رقم 74 كلميم.
الرأسمال : 80.000 درهم مقسمة 
 100,00 فئة  من  حصة   80 على 

دراهم.
واالعمال  البناء  أشغال   : الهدف 

املخسل ة.
الشريك الواحد : 

مغربي  محمد،  مزيان  السيد 
الجنسية، والحامل لبطاقة السعريف 

الوطنية رقمJK 42241 80 حصة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 
طرف السيد : مزيان محمد ملدة غي2 

محددة.
باملحكمة  تم   : السجاري  السجل 
بساريخ بكلميم   االبسدائية 
رقم  تحت   2022 أغسطس   29

اإليداع املسجل 341.
321 P

STE YASN-DMTRAV
إنشـــــــاء شــركـــــــة

 18 بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم تأسيس شركة   2022 أغسطس  
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد باملميزات السالية : 
STE YASN-  : التسمية 

.DMTRAV SARL AU
املقر االجسماعي : حي أك اي بدوار 

أباينو جماعة أباينو إقليم كلميم.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.
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واالعمال  البناء  أشغال   : الهدف 

املخسل ة / الس اوض السجاري.

: السيد لعظيمي  الشريك الواحد 

والحامل  الجنسية،  مغربي  يونس، 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

JZ1917(1000 حصة).

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 

يونسلمدة  لعظيمي   : السيد  طرف 

غي2 محددة.

باملحكمة  تم   : السجاري  السجل 

بساريخ بكلميم   االبسدائية 

رقم  تحت   2022 أغسطس   31  

 .4331

322 P

PHYTOS TRADERS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 11 

تجزئة املرجان املحايطة - 83000 

تارودانت املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  االقسضاء 

.PHYTOS TRADERS

-تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منسجات نباتية.

الخدمات الزراعية.

مستشار زراعي.
 11 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 

 83000  - املحايطة  املرجان  تجزئة 

تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

100.000 الشركة  رأسمال   مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي : 

: حاميدي  الرحمان  عبد   السيد 

درهم   100 بقيمة   1000حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء : 

حاميدي  الرحمان  عبد  السيد 

املرجان  تجزئة   11 رقم  عنوانه 

املحايطة تارودانت.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة : 

حاميدي  الرحمان  عبد  السيد 

املرجان  تجزئة   11 رقم  عنوانه 

املحايطة تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بسارودانت   االبسدائية 

 05 سبسم21 2022 تحت رقم 556.

323 P

K BOUADI TRANS
 تـــأسيــس

 24 بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2022 أغسطس 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات السالية : 

.K BOUADI TRANS : التسمية
: زنقة الحاج علي  املقر االجسماعي 
بويزكارن  ان كن  املسي2ة  حي  نصري 

كلميم.

درهم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 100  : كريم  بوعدي   : السيـــــــــــد 

حصة.

املسسخدمين  نقل   : الهـــــــــــــــــدف 

لحساب الغي2.

املسي2 القانوني : بوعدي كريم. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21    2 االبسدائية بكلميم بساريخ 

2022.تحت رقم 2022/345.

324 P

 STE ERRECHYDY NEW

TRANS S.A.R.L AU

رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجسماعي : دوار البورة 

البحراني تارودانت

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد 

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

إحداث  تم   ،2022 أغسطس   22

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، خصائصها كالسالي : 

 ERRECHYDY NEW  : التسمية 

.TRANS

البورة  دوار   : اإلجسماعي  املقر 

البحراني تارودانت.

الهدف اإلجسماعي : 

نقل األشخاص لحساب الغي2. 

نقل البضائع لحساب الغي2.

االشغال املخسل ة والبناء.

 رأسمال الشركة حدد في : 100.000

من  حصة   1000 على  مجزء  درهم 

فئة 100 درهم للحصة لواحدة كلها 

مكستبة كالسالي : 

السيد الحسين الرشيدي : 1000 

حصة، أي 100.000 درهم.

أي  حصة،   1000  : املجموع   

100.000 درهم.

الحسين  السيد  عين   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  الرشيدي 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع القانوني لدى   

املحكمة االبسدائية بسارودانت بساريخ 

01 سبسم21 2022 م تحت رقم 549 - 

السجل السجاري : 8963.

325 P

 STE ABOU AYOUB OUSKAR

S.A.R.L AU

رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجسماعي : املحل رقم 2 دوار 

اوالد علي الكردان اوالد تايمة

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد 

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

إحداث  تم   ،2022 أغسطس   24

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، خصائصها كالسالي : 

 ABOU AYOUB  : التسمية 

.OUSKAR

 2 رقم  املحل   :  : اإلجسماعي  املقر 

دوار اوالد علي الكردان اوالد تايمة.

 الهدف اإلجسماعي : نقل األشخاص

لحساب الغي2. 

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 على  مجزء  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكستبة كالسالي : 

 1000  : الرياني  حميد  السيد 

حصة، أي 100.000 درهم.

أي  حصة،   1000  : املجموع   

100.000 درهم.

حميد  السيد  تعيين   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  كمسي2  الرياني 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع القانوني لدى   

املحكمة االبسدائية بسارودانت بساريخ 

01 سبسم21 2022 م تحت رقم 548 - 

السجل السجاري : 8961.

326 P
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 STE COMPLEXE SPORTIF

 ANNAKHLA SARL
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجسماعي : ملك الكرعة دوار 

الكرون الكدية البيضاء أوالد تايمة. 

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

إحداث  تم   ،2022 أغسطس    15

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالسالي : 

 COMPLEXE  : التسمية 

.SPORTIF ANNAKHLA

الكرعة  ملك   : اإلجسماعي  املقر 

أوالد  البيضاء  الكدية  الكرون  دوار 

تايمة.

الهدف اإلجسماعي : 

اسسغالل ملعب لكرة القدم. 

مقهى ومطعم.

مسبح.

العاب.
 رأسمال الشركة حدد في : 100.000

من  حصة   1000 على  مجزء  درهم 

فئة 100 درهم للحصة لواحدة كلها 

مكستبة كالسالي : 

 500  : ديبا  الغني  عبد  السيد 

حصة، أي 50000.00 درهم.

 500  : صاحى  العربي  السيد 

حصة، أي 50000.00 درهم.

أي  حصة،   1000  : املجموع   

100.000 درهم.

التسيي2 : تعيين السيد عبد الغني 

ديبا والسيد العربي صاحى كمسي2ين 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 

املحكمة االبسدائية بسارودانت بساريخ 

رقم  تحت  م   2022 أغسطس    31

542 - السجل السجاري : 8953.

327 P

 STE SEVISUD SARL AU
تأسيس شركة

األسا�سي  القانون  بمقس�سى   -I
املؤرخ بساريخ 23 أغسطس 2022 تم 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
ذات الشريك الوحيد SEVISUD ذات 

الخصائص السالية  : 
في  الشركة  هدف   : الهدف    -  1

املغرب كما في الخارج هو : 
االسسي2اد والسصدير.

تجارة لوازم وأجزاء السيارات. 
ابن  شارع   : االجسماعي  املقر   -  2

سينا رقم 128 كلميم.
3 - املدة  : 99 سنة.

4 - الرأسمال  : حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجسماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

وهي في نصيب  : 
 1000 العالوي  عبدهللا  السيد 

حصة اجسماعية.
الشركة  تسي2   : التسيي2    -  5
وملدة غي2 محدودة من طرف السيد 

عبدهللا العالوي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة   -II
االبسدائية بكلميم بساريخ 29 أغسطس 

2022 تحت رقم 2022/340. 
328 P

 Société OUMANSOUR
FRERES

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجسماعي : أوالد عبوأوالد 
برحيل عمالة تارودانت

بساريخ عرفي،  عقد   بمقس�سى 
 10 أغسطس 2022 تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
  OUMANSOUR FRERES املحدودة

باملميزات السالية : 
الشركاء : 

زهي2،مغربي  الرحيم  عبد  السيد 
الحامل   ،25.03.1987 سنة  مزداد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
الساكن بدوار اوالد عبو   JC415687

أوالد برحيل عمالة تارودانت.

مغربي  زهي2,  العالي  عبد  السيد 
 ،1990 أكسوبر   05 سنة  مزداد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
اوالد  بحي  الساكن   JC471792 رقم 

عبو اوالد برحيل عمالة تارودانت.
املوضوع : 

نقل االشخاص لحساب الغي2.
نقل البضائع لحساب الغي2.

اشغال عامة او بناء
التسمية :

 OUMANSOUR م.م .ذ.  شركة   
.FRERES   S.A.R.L

أوالد عبو أوالد   : املقر االجسماعي 
برحيل عمالة تارودانت.

املدة : تسعة وتسعون سنة ابسداء 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

السجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
مقسمة  درهم   100.000 بـ  الشركة 
درهم  إلى 1000 حصة من فئة 100 

موزعة كسالي : 
 500 زهي2  الرحيم  عبد  السيد 

حصة اجسماعية.
السيدعبد العالي زهي2 500 حصة 

اجسماعية.
املجموع : 1000 حصة اجسماعية.
الرحيم  عبد  السيد   : التسيي2 
والسوقيع  للشركة  مسي2  زهي2عين 
يلزم كل من عبد الرحيم زهي2 او عبد 

العالي زهي2ملدة غي2 محددة.
من  تبسدئ   : االجسماعية  السنة 
ديسم21 من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
األرباح : توزع األرباح الصافية بعد 
في املائة لالحسياط القانوني   5 خصم 
في  حصتهم  حسب  الشركاء  على 
الشركة أو تنقل من جديد إلى السنة 

املوالية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحكمة االبسدائية بسار ودانت بساريخ 
تحت رقم السجل   2022 سبسم21   1

السجاري 8965.
مقسطف من أجل اإلشهار

329 P

BENCHGUID TRANS
تأسيس

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
حررت  ببيوكرى   2022 ماي   17  
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالسالي :
لنقل  شكويد  بن   : االسـم 

.BENCHGUID TRANS
املسسخدمين  نقل   : األهداف 

لحساب الغي2. 
اورتي  دوار   : االجسماعي  املقر 

الص اء بيوكرى اشسوكة ايت باها.
 100.000  : االجسماعي  الرأسمال 
سهم من     1000 إلى  درهم مقسمة 
السيد  يملكها  التي  درهم،   100

الحسين بنشكويد. 
التسيي2 : الحسين بنشكويد.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بساريخ  بانزكان  االبسدائية   املحكمة 

2 يونيو 2022 تحت رقم 1049.
330 P

CHTOUKA LAND
تأسيس

بساريخ عرفي  عقد  بمقس�سى    
حررت  ببيوكرى   2022 يوليو   5
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالسالي :
 CHTOUKA شسوكة لند : االسـم 

.LAND
األهداف : نقل البضاعة لحساب 

الغي2.
شوكي2  تجزئة   : االجسماعي  املقر 

ايت عمي2ة.
 اشسوكة ايت باها.

 100.000  : االجسماعي  الرأسمال 
سهم من     1000 إلى  درهم مقسمة 
السيد  يملكها  التي  درهم،   100

ابراهيم بوملان. 
التسيي2 : ابراهيم بوملان.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
بساريخ بانزكان  االبسدائية   املحكمة 

 25 يوليو 2022 تحت رقم 1425.
331 P
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شركة كويك بانت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ في 2 أغسطس 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2022
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

السالية :
بانت  كويك  شركة   : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
أعمال مسنوعة مخسل ة   : الهدف 

وأعمال الصباغة.
 100.000  : املجموعة  راسمال 

درهم.
املساهم  ادهمو  محمد   : املسي2 

الوحيد.
 2 بلوك   4 رقم   : املقر االجسماعي 
أكادير  بكاي  بغزدن  األول  الطابق 

السوطين.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل السجاري لدى كاتب املحكمة 
18 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2022، تحت رقم 118058.
332 P

ISTRAMURO
SARL

تأسيس شركة
 ذات مسؤولية محدودة 

بشريك الوحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقس�سى   -  1
 2022 يوليو   6 بساريخ  اكادير  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودةلها املميزات السالية : 
التسمية : ISTRAMURO ش.م.م.

الهدف : كراء السيارات.
الطبقة   8 رقم   : املقر االجسماعي   

الس لى ابراز الحي املحمدي اكادير. 
السيدة بوعجينة رانية   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.
رأسمال الشركة 100.000 درهم. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
 09 املحكمة السجارية بأكادير بساريخ 
 117179 أغسطس 2022 تحت رقم 

سجل تجاري رقم 52289.
333 P

CABINET SABCONSUL TING

 RÉSIDENTIELD’IFRADEN

 DB- SARL
تأسيس شركة

ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

تأسيس  تقرر   2022 أغسطس   09  

شركة باملواص ات اآلتية : 

 Résidentiel  : التسمية 

.d’IfradenDB

املسؤولية  شركة   : الشكل 

املحدودة.

 3 رقم  الشقة   : االجسماعي  املقر 

إقامة تغازوت اوسيون دوار افرادن 

تغازوت اكادير.
رأس املال : 100.000 درهم

املسي2 : السيد دافيد الشريقي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بساريخ  باكادير  السجارية  للمحكمة 
فاتح سبسم21 2022 رقم118226.

334 P

CABINET SABCONSUL TING

 OM BERRY- SARL
تأسيس شركة

ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

تأسيس  تقرر   2022 أغسطس   05  

شركة باملواص ات اآلتية : 

.OM BERRY : التسمية

املسؤولية  شركة   : الشكل 

املحدودة.

رقم  القطعة   : االجسماعي  املقر 

إقامة  عمارة ج1   403 الشقة رقم   7

الزرقطوني ج اكادير.
رأس املال : 100.000 درهم.

السيد مصط ى ابركى   : املسي2ين 

والسيد محمد حاجي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسم21.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

للمحكمة السجارية باكادير بساريخ 05 
سبسم21 2022 رقم 118275.

335 P

C’SOUL - SARL AU
تأسيس شركة

ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 
تأسيس  تقرر   2022 أغسطس   03  

شركة باملواص ات اآلتية : 
.C’SOUL - SARL AU : التسمية

املسؤولية  شركة   : الشكل 
املحدودة ذات الشخص الواحد.

 4 القطعة رقم   : املقر االجسماعي 
الشقة رقم 401 الطابق الرابع عمارة 

ديار حي الداخلة اكادير.
رأس املال : 100.000 درهم.

املسي2 : السيد سليمان بودحيمي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسم21.
الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بساريخ  باكادير  السجارية   للمحكمة 

31 أغسطس 2022 رقم 118204.
336 P

OULA FAST sarl au
تـأسـيـس شــركة 

بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
وضع  تم   .2022 أغسطس   25  
السأسي�سي لشركة محدودة  القانون 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

تحمل الخصائص السالية : 
.OULA FAST : الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية دات  شركة   :  الشكل 
املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع :  
مد القنوات والخطوط املخسل ة. 
شركة البناء واألشغال املخسل ة.

السالم  حي   : االجـسـماعــي  الـمـقر 
بلوك ب دراركة أكادير. 

ابسداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 
من يوم تأسيسها. 

رأسمـــال الشركـــة : 100.000درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
100 درهم للحصة موزعة على النحو 

السالي : 
1 - السيــد محمد اولعريف 1000 

حصة.
األربـــــــــــــــــــاح : يسم اقسطاع نسبة % 5 
من األرباح لالحسياط القانوني والباقي 
يوزع سواء  الشركاء  تقرير   حسب 

أو ينقل.
من  الشركة  تسي2   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيــد محمد اولعريف. 

السنـــة االجسمـاعيـة : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسم21

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 06 يـوم  باكادير  السجارية  املحكمة 
 118302 رقم  تحت   2022 سبسم21 
تم تسجيل الشركة بالسجل السجاري 
لدى املحكمة السجارية باكادير تحت 

رقم 52747.
للخالصة البيان

املسيــــــــر

337 P

األسساذ سيعد العيادي موثق بأكادير

العنوان : بلوك ك الرقم 526 حي الهدى أكادير 

الهاتف : 05.28.32.16.01/05.28.32.27.61

maitreelaiadi@gmail. : ال21يد االلكت2وني

com

ESM BAY IMMO
تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
قرر السيد احمد   ،2021 يونيو   24
ساعيف والسيد الكموطي مصط ى، 
مسؤولية  ذات  تأسيس شركة 

محدودة باملواص ات السالية : 
  » ESM BAY IMMO « : التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة.
الغرض االجسماعي : 

السطوير العقاري بكافة أشكاله.
شراء وبيع وإدارة وتشغيل وتأجي2 

جميع املباني املبنية من عدمه.
وبيع  وشراء  وتصدير  اسسي2اد 
جميع املنسجات واملواد واملسسلزمات 

واملواد املعدة للبناء.
والسوجيه  السقسيم  أعمال 

والخدمة.
املسسخدمة  املباني  إنشاءات 

كسكن تجاري أو إيجار.
تشغيل وكالة عقارية.

املقر االجسماعي : حي بينا تمراغت 
اكادير.

املدة االجسماعية :  99 سنة ابسداء 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

السجاري.
يسكون   : االجسماعي  الرأسمال 
ألف  عشرون  درهم)   20.000( من 
حصة  مائسين  إلى  مقسمة  درهم 
درهم   100 بقيمة  حصة)   200(
االكسساب  تم  الواحدة  للحصة 
 100( حصة  مائة  بنسبة  بشأنها 
 حصة) ل ائدة السيد احمد ساعيف
حصة)   100( حصة  مائة   وبنسبة 

ل ائدة السيد الكموطي مصط ى.
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تسيي2 الشركة : 

ستسي2 الشركة من طرف السيد 

وذلك ملدة غي2  الكموطي مصط ى، 

محدودة، ومن اآلن فصاعًدا.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 سبسم21   2 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل   118249

.52691

للخالصة والبيان

338 P

شركة فينيكس بريمور
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجسماعي : دوار الخربة اوالد 

ميمون، سيدي بيبي

 اشسوكة ايت باها 

في  موقع  عرفي  عقد  بمقس�سى   
ببيوكرى  املسجل   2018 نوفم21   7

وضع  تم   ،2018 نوفم21   16 بساريخ 

القانون األسا�سي للشركة السالية :

التسمية : شركة فينيكس بريمور.

تسيي2   : االجسماعي  الغرض 

االسسغالليات ال الحية.

املقر االجسماعي : دوار الخربة اوالد 

ميمون سيدي بيبي اشسوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجسماعية 

للواحدة.

السنة املالية : من فاتح أكسوبر إلى 

30 سبسم21.

من  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

طرف السيد خوان كارلوس رودريكيز 

انريكي  خوان  والسيد  كالديانو 

انريكي  والسيد  مالدونادو  فاركاس 

ادواردو فاركاس كاربين.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بانزكان  االبسدائية 

2019/59 بساريخ 8 يناير 2019.

339 P

شركة اناروز فود 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم 
املقر االجسماعي : رقم 156 ل 1- حي 

الهدى اكادير 
بمقس�سى عقد عرفي موقع بساريخ 
باكادير  املسجل   2022 يونيو   30
تم تأسيس   ،2022 يوليو   18 بساريخ 

شركة باملواص ات السالية : 
التسمية : شركة اناروز فود.

السغذية   : االجسماعي  الغرض 
العامة. 

 -1 156 ل  رقم   : املقر االجسماعي   
حي الهدى اكادير. 

املدة : 99 سنة. 
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
حصة اجسماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100.00 درهم للواحدة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة.
التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

السيد الحسن باجكارا.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
السجارية باكادير تحت رقم 117007 

بساريخ 4 أغسطس 2022.
340 P

TRANSBENNE BTP
شركة ذات املســـؤولية املحـــدودة

تأسيس شركة
بمقس�سى عقد عرفي حرر أكادير 
13 أكسوبر 2021 تم تأسيــــس  بساريــخ 
املحـــدودة  املســـؤولية  ذات  شـــركة 

خاصياتــــها كالسالــــي : 
 TRANSBENNE  : الـتسـمـيــــــــــــــــة 

 .BTP
رقم  شقة   : االجسماعـي  املقـــر 
1 حي الداخلة  4 مرحبا  310 عمارة أ 

اكادير.
نقل   : االجسماعـي  الهــدف 
الشحن  البضائع على حساب الغي2- 
السصدير  اللوجستيكية-  والخدمات 

واإلسسي2اد.
حدد في مبلغ   : رأسمـــال الشركـــة 

100.00

تسيي2  يسم   : الشركـــة  تسيـــــــر 
السيدة تخساتي  الشركة من طرف 

ملياء.
السجل السجاري : 50953 اكادير.
بكســـابــة  القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 
السجارية  املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 
تحــت رقـــم 109117 بساريخ 25 مارس 

.2022
341 P

STE JIB CONSULTING
 sarl a.u 

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجسماعي : 95، حي انوار

 سوس - أكادير
1 - بمقس�سى قرار الشريك الوحيد 
االسسثنائي  العام  للجمع  املعادل 
كونسيلسين  »جيب  شركة  لشركاء 
 JIB CONSULTING sarl ش.م.م 
أغسطس  فاتح  بساريخ  املؤرخ   »a.u

2022م، تقرر ما يلي : 
إبسداءا  للشركة  املسبق  الحل 
2022م  فاتح أغسطس   : من تاريخه 
وكذلك وضعها رهن السص ية الودية.
بنجياللي  عماد  السيد  تعيين 
بص ة مسؤول السص ية طيلة مدة 

السص ية.
 141 رقم  الغزالي  زنقة   : تعيين 
بلوك G2 حي الداخلة أݣادير » كمقر 
للمراسالت ولسبليغ كل عقود ووثائق 

السص ية. 
لقد تم اإليداع القانوني لدى   2-
بساريخ بأڭادير  السجارية   املحكمة 
رقم  تحت  2022م  سبسم21    02  

.118256
342 P

 TOMOUR TALEB شــركة
 MAROC SARL

T.T.M »SARL« : بإخسصار
 شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 100.000 درهم 
مقرها اإلجسماعي : رقم 19، املنطقة 

س، حي فونتي، بنسركاو، أكادير
حل الشركة

إعسماد السص ية الودية
تعيين مصف

تحديد مقر السص ية
 22 : على إثر مداوالتها بساريخ  أوال 
الجمعية  قررت   2022 أغسطس 
شركة  لشركاء  العادية  غي2  العامة 
 SARL TOMOUR TALEB MAROC
شركة   T.T.M »SARL«  : بإخسصار 
برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  املوجود  درهم   100.000
املنطقة س،   ،19 برقم   : اإلجسماعي 
حي فونتي، بنسركاو، أكادير، مسجلة 
املحكمة  لدى  السجاري  بالسجل 
 47133 رقم  تحت  بأكادير  السجارية 

ما يلي : 
تقرير  على  واملصادقة  الدراسة 
املسي2 املسعلق بحل الشركة وتص يتها.
حل الشركة بص ة مبكرة ابسداء 

من 22 أغسطس 2022. 
القوانين  من   5 ال صل  تعديل 
بمدة  املسعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
السص ية  طور  في  الشركة  وضع 

الودية.
الوحيد  املسي2  ملهام  حد  وضع 

السيد عبد هللا طلب.
طـلب  اللـه  عـبد  السـيد  تعيين 

كمص ي للشركة.
تحديد سـلطات املـص ي.

باملقر  السص ية  مقر  تحديد 
املنطقة   ،19 اإلجسماعي الكائن برقم 

س، حي فونتي، بنسركاو، أكادير. 
ستبعث  املراسالت  أن  تقرير 
يمكن  حيث  السص ية  مقر  إلى 
املسعلقة  واملستندات  العقود  تبليغ 

بالسص ية. 
املسعلقة  الوثائق  إيداع  أن  كما 
بالسجل  الحقا  سينجز  بالسص ية 
باملحكمة  الضبط  بكسابة  السجاري 

السجارية بأكادير.
تم إنجاز اإليداع القانوني   : ثانيا 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 
بساريخ   118151 رقم  تحت   بأكادير 

29 أغسطس 2022.

للخالصة البيان

343 P
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PRINTOR PLUS شركة
ش.م.م 

الجمع  محضر  بمقس�سى 
بساريخ املنعقـد  االسسثنائي   العام 

 29 أغسطس 2022 تقرر ما يلي :
حل مسبق للشركة.

تعييـن مص ي للشركة.
 جعل مقر السص ية مقر الشركة.

باملحكمة  القانوني  إليداع  تم 
رقم  تحت  إلنزكان  اإلبسدائية 
1704/2022 بساريخ 2 سبسم21 2022.
344 P

 Société » RAJBI BUSINESS «
SARL AU

 Siège social : HAY EL
 MOUAHIDINE RUE 09 N°106

GUELMIM
CLOTURE DE LIQUIDATION

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
أغسطس   22 بساريخ  االسسثنائي 
أعاله،  املدون  الشركة  بمقر   2020

تقرر مايلي : 
1 - حل وتص ية الشركة.

عمليات  كل  على  املصادقة 
السص ية.

رجبي  السيد  املص ي  ذمة  ت21ئة 
الحسين وإع ائه من مهامه. 

وحل  السص ية  بنهاية  السصريح 
الشركة. 

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبسدائية بكلميم بساريخ 29 أغسطس 

2022 تحت رقم 337/2022.
345 P

 Société » SN LOUJI « SARL
AU

 Siège social : AVENUE HASSAN
II HAY RAHMA GUELMIM
DISSOLUTION ANTICIPEE

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
أغسطس   03 بساريخ  االسسثنائي 
أعاله،  املدون  الشركة  بمقر   2022

تقرر مايلي : 

1 - فسخ الشركة.

افريج  نسرين  السيد  تعيين 

كمص ي للشركة. 

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 االبسدائية بكلميم بساريخ 24 أغسطس

2022 تحت رقم 330.

346 P

شركة صوليطا / ش.م.م
برأسمال قدره : 100.000 درهم

خميس ايت اعمي2ة الجماعة القروية 

خميس ايت اعمي2ة عمالة اشسوكة 

ايت باها

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

 22 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

املصادقة  تمت   ،2022 أغسطس 

باإلجماع على املقت2حات اآلتية : 

حل الشركة.

محمد  لي صال  السيد  تعيين 

مص ي الشركة.

صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بانزكان بساريخ : 01 سبسم21 

2022 تحت عدد رقم  1699/2022
مقسطف قصد االشهار

347 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

MAIL : sarseige.compta@gmail.com

IMATRZEN TRANS
السص ية النهائية للشركة

الغي2  العام  الجمع  بمقسضـى 

أغسطس   15 في  املؤرخ  العادي 

 IMATRZEN TRANS 2022، لشركة

رقم  السجاري  السجل    S.A.R.L AU

17327 انزكان تقرر مايلي : 

تقرير السص ية.

السص يةالنهائية للشركة.

3 - تم اإليداع القانوني باملحكمــة 

سبسم21   2 في  بانزكان،  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1705.

348 P

KARAMIA MAROC

املحرر  العرفي  العقد  بمقس�سى 

شركاء  قرر   2022 يونيو   13 بساريخ 

الشركة KARAMIA MAROC شركة 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

 : مقرها  والكائن  درهم   100000

تجزيئة  اريحا  عمارة   6 رقم  توطين 

البوخاري ما يلي : 

 السص ية النهائية للشركة.

غلق عمليات السص ية.

عبد  السيد  املص ي  ذمة  إبراء 

الرحمان خلوق.

القانوني لدى كسابة  تم اإليداع   

الضبط باملحكمة االبسدائية بانزكان 

رقم  تحت   2022 سبسم21   6 بساريخ 

.1718

349 P

شركة اركا ترانس

ش.م.م

بشريك وحيد

برأسمال قدره : 100.000 درهم

دوار تين اعمارة ايت اعمي2ة اشسوكة 

ايت باها .

الجمع  محضر  بمقس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

املصادقة  تمت   ،01/09/2022:

باإلجماع على املقت2حات اآلتية :

-  حل الشركة.

جوكان  رفاييل  السيد  تعيين   -

كاليجون كيديي مص ي الشركة .

- صالحيات .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

 : رقم  عدد  تحت   06/09/2022:

1716/2022
مقسطف قصد االشهار 

350 P

CENTRE EDUCATIF RUSSE

PRIVE 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 50.000 درهم

البناية رقم 3بلوك D3 رقم 21 حي 

الدخلة أكادير

حل سابق ألوانه
طبقا لقراراته الغي2 عادية بساريخ   

قررالشريك   ،2022 أغسطس   22

الوحيد لشركة ما يلي :

- الحل السابق ألوانه للشركة

تعيين السيدة س يسالنابشكوفا   -

كمصف للشركة.

- تحديد مقر السص ية ب: البناية 

21 حي الدخلة  3 بلوك D3 رقم  رقم 

أكادير

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2022 سبسم21   6 بأكاديربساريخ 

رقم 118282.

351 P

STE CENTRE IMPRIMERIE

شركة مركز الطباعة

ش.م.م

املوافقة على حسابات املوازنة
القرار  محضر  بمقس�سى 

ذات مسؤولية  للشركة  االسسثنائي  

  2022 أغسطس   30 محدودة بساريخ 

تقرر ما يلي :

- املوافقة على حسابات املوازنة.

- إخالء املص ي.

- اإلغالق النهائي ل سخ  للشركة .    

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

انزكان  االبسدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   01/09/2022 بساريخ 

.1689/2022

352 P
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A.S SHOP شركة

ش.م.م

االنحالل النهائي للشركة

طرف  من  القرار  بمقس�سى 

A.S SHOP-الشريك الوحيد للشركة

 100.000 رأسمالها   SARL  A.U

للشركة  االجسماعي  باملقر  املنعقد 

بساريخ  2022/08/15 قرر ما يلي :

املوافقة على حسابات الحصيلة 

السنوية للسص ية .

اإلبراء للمص ي.

اإلغالق النهائي لسص ية الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -

بساريخ  بأكادير  السجارية  باملحكمة 

 118291 رقم  تحت   2022/09/06

السجل السجاري رقم 42559.

353 P

AL MAWID TOURS « شركة

» ش.م.م

رأسمالها :  100.000 درهم

مقرها االجسماعي :شارع املسي2ة دوار 

اخربان السمسية ايت ملول. 

السجل السجاري رقم 22455

حل مسبق للشركة

بـمـوجـب محضر قرارات الشريك 

الوحيد املنعقد بـسـاريـخ 29 أغسطس 

2022 تم االت اق على ما يلي  :

الحل املسبق للشركة.

الحسين  امعطي  السيد  تعيين 

 للشركة.
ً
مص يا

مقرا  الشركة  مقر  تحديد 

للسص ية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

  1714 تحت رقم  االبسدائية بانزكان  

بساريخ  06/09/ 2022.

354 P

 WESELLVAPES MA

SARL au capital de 10.000 DH

Siège Social : Zankat Mgouna, 

Souissi – Rabat.

ICE : 002993430000021

بيع الحصص االجسماعية ورفع 
رٲسمال الشركة.

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

االسسثنائي مؤرخ في فاتح أغسطس 

الشركة  ، قرر شركاء  بالرباط   2022

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات   WESELLVAPES MA SARL«

درهم،   10.000 يعادل  مال  رأس 

مقرها االجسماعي : 

زنقة مكونة السوي�سي الرباط.

ما يلي : 

االجسماعية  الحصص  بيع   -

السالية :

طرف  من  اجسماعية  حصة   25

التي   »AUGUSTULUS  « شركة 

الشرقاوي  السيد  قانونيا  يمثلها 

الشرقاوي  والسيد  املامون  موالي 

موالي سليمان  ل ائدة السيد ٲحمد 

املكاوي.

طرف  من  اجسماعية  حصة   25

السيد  ل ائدة  املامون  برادة  السيد 

هقاوي عبد الكريم.

من  الشركة  رٲسمال  رفع   -

ذالك  و  درهم   20.000 الى   10.000

حساب  في  نقدا  الدفع  طريق  عن 

مناص ة  للشركة  البنكية  املؤسسة 

بين الشركاء .

 و هكذا يسغي2 ال صل السابع من 

القانون االسا�سي كالسالي :

في  الشركة  رٲسمال  يسحدد 

20.000 درهم  ممثلة في 200 حصة 

مقسمة كالسالي :

السيد برادة املامون 50 حصة. 

الكريم عبد  هقاوي   السيد 

 50 حصة.

السيد ٲحمد املكاوي 50 حصة 

 »AUGUSTULUS«  شركة 

50 حصة. 
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

السجارية بالرباط بساريخ  22 أغسطس 

2022 تحت رقم 127227 .
مقسطف لإلشهار

355 P

TRADE ME
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال : 100.000 درهــم

املقر الرئي�سي : بلوك E.1  الشقة رقم 

3 الصندوق العقاري رقم 6 الطابق 

الثالث شارع واد زيز 

الحي الصناعي أكاديرزاوية شارع 

املقاومة و 156

السجل السجاري تحت رقم45015 

أكادير

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

بساريخ 25 يوليوز 2022، تقرر ما يلي:

الحصص  جميع  ت ويت 

ألينا  السيدة  ملك  في  اإلجسماعية 

حصة   333 والبالغ مجموعها  بارش 

كالسالي :

166 حصة ل ائدة السيد محمد 

الجنسية  مغربي  التزنيتي  خليل 

بأكادير   1978 ماي   05 مزداد بساريخ 

الحي   12 واملقيم بمحج القاهرة رقم 

للبطاقة  الحامل  أكادير  السويسري 

. J2963968 الوطنية رقم

حصة ل ائدة السيد مهدي   167

أرسالن مغربي الجنسية مزداد بساريخ 

بحي  واملقيم  بأكادير   1973 17ماي 

أكادير الحامل للبطاقة   39 إليغ رقم 

. J278214الوطنية رقم

والبند  السادس  البند  تعديل 

السابع من القانون األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 السجارية بأكادير في 26 أغسطس 2022

تحت رقم 118134.

356 P

SOCIETE WAABAN SNC
املقر االجسماعي : حي االدارسة 2 

شارع النصر رقم 50 كلميم

العام  الجمع  قرار  بمقس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 
املدون  الشركة  بمقر   17/08/2022

أعاله، تقرر مايلي :

1 - تنازل السيد البشي2 ابيضارعن 

حصسه في الشركة البالغة 50 حصة 

حسن  السيد  ل ائدة  اجسماعية 

عيالل.

2 - تسي2 الشركة من طرف السيد 
رمضان عيالل ملدة غي2 محدودة بعد 

و  ابيضار  البشي2  السيد  اسسقالة 

إخالء ذمسه من مهام التسيي2.

القانوني  اإليداع  ثم   -  3

بكلميم  االبسدائية  باملحكمة 

رقم   تحث   29/08/2022 بساريخ 

.2022/338

357 P

 »OUSSAAD INVEST« شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسمال 16.640.000 درهم 

مقرها االجسماعي: إقامة ايث2ان بلوك 

12 شقة 10 تامري اكادير

الجمعية  محضر  بمقس�سى 

العامة الغي2 العادية املنعقدة بساريخ 

09/08/2022 تقرر ما يلي :

حصة   166.400 معاينة ت ويت   

وهاج  السيدة  طرف  من  اجسماعية 

بنحمان  والسادة  الزهراء  فاطمة 

وبنحمان سعد  الدين  محمد صالح 

 MARINA WAY« شركة  ل ائدة 

HOLDING« ؛

حصص   5 ت ويت  معاينة   

شركة  طرف  من  اجسماعية 

 »MARINA WAY HOLDING«

ل ائدة شركة »CAP FOOD« ؛

بنحمان محمد  السيد  اسسقالة   

صالح الدين كمسي2 للشركة ؛

ربيعة  الزغيبي  السيدة  تعيين   

كمسي2ة للشركة ملدة غي2 محددة ؛
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للشركة  االجسماعي  املقر  تحويل 

للعنوان السالي: إقامة ايث2ان بلوك 12 

شقة 10 تامري اكادير؛

و31   ،7  ،6  ،4  ،1 تعديل البنود 

من النظام األسا�سي للشركة ؛

تحيين النظام األسا�سي للشركة ؛

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة تحت عدد 118205 بساريخ 

.31/08/2022
املسي2

358 P

 SOCIETE LIBRE SERVICES

ITTIFAK

S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مال الشركة : 10.000 درهم 

املقر االجسماعي  : رقم 8 تجزئة أوعمو 

2 حي أفراك شارع إدريس الحارثي، 

تيزنيت

الغي2  العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

العادي واملؤرخ في 6  يوليوز 2022 تم 

تسجيل ما يلي :

مجموع  ت ويت  على  املصادقة 

رأسمال  من  اململوكة  الحصص 

هلل  عبدا  السيد  طرف  من  الشركة 

أساكتي أي 20 حصة، ل ائدة السيد 

إبراهيم لحجري.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

طبقا ملا سبق مع اإلشارة أن الشركة 

املسؤولة  محدودة  شركة  أصبحت 

ذات شريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5  سبسم21  االبسدائية بتزنيت بساريخ  

2022 تحت رقم 271.
لالسسخالص والبيان

املسي2

359 P

 NEW LIFE

DEVELOPPEMENT
تعديل

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 17/08/2022 بساريخ  االسسثنائي 

تقرر ما يلي :

ت ويت الحصص االجسماعية من 

طرف السيدة بشرى ضرضاري التي 
فوتت لصالح السيدة هدى امغرفاوي 

مقابل  حصة   500 مجموعه  ما 

وبهذا  الواحدة،  للحصة  درهم   700

أصبح السوزيع الجديد للحصص على 

الشكل السالي :

هدى امغرفاوي : 1000 حصة.
بشرى  السيدة  اسسقالة   -  

في  كشريكة  منصبها  من  ضرضاري 

التسيي2.
امغرفاوي  هدى  السيدة  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2 

محددة.

اإلدارية  الوثائق  على  السوقيع 

بشكل  سيكون  وغي2ها  واملالية 

حصري للسيدة هدى امغرفاوي. 

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكاديربساريخ  السجارية  باملحكمة 

31/08/2022  تحت رقم 118198.

360 P

 EPICERIE FINE BY PETIT

PALACE
تعديل

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 18/07/2022 بساريخ  االسسثنائي 

تقرر ما يلي

ت ويت الحصص االجسماعية من 

طرف السيدة بشرى ضرضاري التي 
فوتت لصالح السيدة هدى امغرفاوي 

مقابل  حصة   2000 مجموعه  ما 

وبهذا  الواحدة،  للحصة  درهم   100

أصبح السوزيع الجديد للحصص على 

الشكل السالي

هدى امغرفاوي : 4000 حصة.

بشرى  السيدة  اسسقالة   -
في  كشريكة  منصبها  من  ضرضاري 

التسيي2.
تعيين السيدة هدى امغرفاوي   -
غي2  ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2 

محددة.
اإلدارية  الوثائق  على  السوقيع 
بشكل  سيكون  وغي2ها  واملالية 

حصري للسيدة هدى امغرفاوي.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بأكادير  السجارية  باملحكمة 

31/08/2022تحت رقم118199.
361 P

شركة كوت دي ماروك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم 
املقر االجسماعي : دوار ال21ج اوالد 

ميمون جماعة سيدي بيبي اشسوكة 
ايت باها.

بمقس�سى عقد عرفي موقع بساريخ 
ببيوكرى  املسجل   07/12/2021
ترتب  والذي   22/07/2022 بساريخ 

عنه ما يلي :
الحصص  ت ويت  ت عيل 

االجسماعية  :
مارتينيز  كارسيا  السيد  فوت 
133 حصة اجسماعية كما  بيليكرين 

يلي : 
للسيد  اجسماعية  حصة   67

رودركيز كالديانو خوان كارلوس. 
66 حصة اجسماعية للسيد فيالر 

مارتين لويس انطونيو. 
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 1476 رقم  تحت  بانزكان  االبسدائية 

بساريخ 29 يوليو 2022.
362 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 Société DOMAINE  شركة
AKAOU B SARL

ش. م. م
بيع حصص

بمقس�سى محضر الجمعية العامة 
 25/07/2022  : بساريخ  االسسثنائية 

تقرر ما يلي: 

1 - املصادقة على بيع السيد أكاو 

التي  الحصص  من   100% ابراهيم 

 DOMAINE يملكها في رأسمال شركة

حصة   500 وهي   .AKAOU B SARL

الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

أي ما مجموعه 50.000 درهم للسيد 

رشيد بورشيد.
يسكون   : الشركة  رأسمال   -  2

رأسمال الشركة 1000 حصة بقيمة 

مملوكة حصة  لكل  درهم   100 

 كما يلي :

أكاو الحسين : 500 حصة.  

رشيد بورشيد : 500 حصة.

السيد  قدم  الحصص  لبيع  تبعا 

كمسي2  اسسقالسه  اكاو  ابراهيم 

للشركة حيث تمت ت21ئة ذمسه. فيما 

تسي2 الشركة من طرف السيد رشيد 

بورشيد ملدة غي2 محددة.

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  3

االبسدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

بساريخ   1713 رقم  تحت  النزكان 

.2022/09/06

363 P

 DOMAINES شــركة

 AGRICOLES DU PHOENIX

SARL
شـركة ذات مسـؤولية محدودة، 

رأسمـالها 500.000 درهم

مقرها اإلجسماعي : 164، شارع 

الس ي2 بن عائشة، الطابق الثالث، 

مكسب رقم 29، الصخور السوداء، 

الدار البيضاء.

بيع األسهم، إسسقالة مسي2ي 
الشركة

تعيين مسي2 وحيد للشركة، إعطاء 
حق اإلمضاء

و تحديث القانون األسا�سي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

بساريخ  املنعقد  للشركة  اإلسسثنائي 

02/08/2022 تقرر مايلي :  
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بيع األسهم : 
- بيع 2500 حصة التي هي في حوزة 
السيد عمر منسيف الى السيدة زهرة 

رجراجي
- بيع 2500 حصة التي هي في حوزة 
السيد يوسف كودة الى السيد عبد 

هللا طلب
إسسقالة مسي2ي الشركة :

عمر  السيد  إسسقالة  قبول  تم 
من  كودة  يوسف  والسيد  منسيف 

مهامهما كمسي2ين للشركة.
تعيين مسي2 وحيد للشركة :

طلب  هللا  عبد  السيد  تعيين  تم 
كمسي2 وحيد للشركة.

إعطاء حق االمضاء :
تم منح جميع صالحيات السوقيع 
للشركة  الوحيد  للمسي2  اإلجسماعي 

السيد عبد هللا طلب.
األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
تحديث  تقرر  سبق  ملا  تبعا  و   
وذلك  للشركة،  األسا�سي  القانون 
لدى  القانونية  املسطلبات  لسلبية 

املحكمة السجارية بالدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

2/9/2022 تحت رقم 836386.
364 P

SOCIETE DAR CHOUAYA
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
  2022 أغسطس   29 بساريخ  املؤرخ 
 100.000 رأسمالها  والتي  لشركة 
درهم الكائنة بالطابق األر�سي عمارة 
الطالبي شارع 2 مارس الحي الصناعي 

أكادير :
  تقررمايلي :

من  الشركة  رأسمال  من  الزيادة 
100.000 درهم إلى 600.000 درهم.

- تم انجاز اإليداع القانوني بكسابة 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   05/09/2022 بساريخ  بأكادير 

رقم 118270.
للخالصة البيان

365 P

HOFFMANN PARA شركة
درب رايس شارع 29 ف21اير تلبورجت 

اكادير
العادي  غي2  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 11 ماي 2022 تم اتخاذ 

القرار بشان السغيي2ات السالية :  
  تغيي2 رأسمال الشركة :

من 100.000 درهم إلى 700.000 
درهم.

الشركاء    حصة  تصبح  وهكذا 
الشكل  على  مقسمة  حصة    7000

السالي :
 7000 املرابط  ابراهيم  السيد 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  باكادير  السجارية 

04/07/2022  تحت رقم 110738.
من اجل النسخة والبيان

366 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION
» FELDTS MAROC SARL «

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
ثم   06/12/2021 في  املنعقد 
بشركة  تغيي2ات  احدات  بموجبه 
شركة     FELDTS MAROC SARL «
رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

100.000  درهم. 
حيت قرر مايالي :

زيادة رأس املال بمبلغ 14.500.000 
ثم  درهم   14.600.000.00 ليصبح 
درهم   4.000.000 إلى  تخ يضه 
التي تسجاوز ربع  الستيعاب الخسائر 

رأس املال.
تحين القانون األسا�سي للشركة .               
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
  06/09/2022/ في  باكادير  السجارية 

تحث رقم 118279.
367 P

 SOCIÉTÉ LES EXPERTS

AUTO
S.A.R.L

رفع رأس مال الشركة
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

 2022 أغسطس   19 بساريخ  املنعقد 

تم االت اق على ما يلي :

الرفع من رأس مال الشركة من 

300.000 إلى 1.700.000 درهم.

مقسم إلى 17.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة وموزعة 

على الشكل السالي :

 4250 الديواني  جمال  السيد 

حصة.

 4250 الحمامي  كريم  السيد 

حصة.

 4250 املرابيط  سعيد  السيد 

حصة.

السيد محمد بيزران 4250 حصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2022 سبسم21   06 بساريخ 

.118288

368 P

 ANBED CLAIR DE : شركة

TRAVAUX
Sarl

دوار تماعيت الدراركة اكادير

 نقل مقر الشركة
عام  جمع  محضر  بمقس�سى 

تم  اسسثنائي مؤرخ في08/08/2022 

تقرير مايلي :

بئ2  حي  من  الشركة  مقر  نقل 

 09 رقم   01 زنقة   11 بلوك  انزران 

 : تيكوين اكادير إلى العنوان الجديد 

في دوار تماعيت الدراركة اكادير.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية  باملحكمة 

.30/08/2022

369 P

شركة خيرونا
 Société KHIROUNA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك واحد
 رأسمالها 700.000 درهم

املقر االجسماعي : رقم 45 مكرر زنقة 
08 حي عين الرحمة طانطان
تغيي2 املقر االجسماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بموجب 
االسسثنائي املنعقد يوم 08/08/2022 
لشركة خي2ونا  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد  رأسمالها  
الكائن مقرها برقم  700.000 درهم  
حي عين الرحمة    08 مكرر زنقة   45

طانطان، قرر ما يلي  :
تغيي2 املقر االجسماعي للشركة : تم 

تغيي2 املقر االجسماعي للشركة الى  : 
شقة الطابق االول زنقة 2 رقم 55 

حي واد نون كلميم
بكسابة  تم  القانوني :  اإليداع 
االبسدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
    157/2022 رقم  تحت  بطانطان 

بساريخ.05/09/2022.
من اجل النسخة و البيان عن املسي2:

السيد اسرى حسن

370 P

CECOSIR
S.A.R.L

- حسب قرار االسسثنائي للشريك 
  CECOSIR-S.A.R.L الوحيد لشركة

قرر  2022.08.11 AUبساريخ    
 ما يلي:

 RACHID السيد  اسسقالة   -
مسي2  منصب  من   HAMMANY

الشركة.
 BAHMOU السيدة  تعين   -
كمسي2ة للشركة للمدة    MARYAM

4 سنوات.
القانوني  اإليداع  تم    : اإليداع   -
بانزكان  االبسدائية  املحكمة  لدى 
رقم   تحت   01/09/2022 بساريخ 
1688، السجل السجاري رقم 10887.
371 P
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 Société  LAGMADI TRANS
SARL A.U

au capital de 100.000 DHS
Siège sociale : AMICALE EL 

KHEIR REGGADA – TIZNIT

تعيين املسي2 الجديـــد
الجمعية  اجسماع  على  بناءا 
للشركة  العادية  غي2  العمومية 
بساريخ  واملنعقد  أعاله،  املذكورة 
 29 بساريخ  واملسجل   ،26/08/2022
 ،72151 عدد  تحت   2022 غشت 

تقرر ما يلي :
السيد  الشركة  مسي2  اقالة  بعد 
عمر اد مبارك تم تعيين السيد عبد 
الصمد اتن2ايت مسي2 جديد للتسيي2 
غي2  ملدة  الشركة  نهج  و  اإلداري 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بسيزنيت  االبسدائية 

01/09/2220  تحت عدد 267.
372 P

STE  ITRANE- SPA
SARL

شركة  إثران  صبا
 ش.م.م

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقس�سى 
يوم  19/04/2021  واملسجل بأكادير 
قرر الشريك   ،20/04/2021 بساريخ  
توسيع  أعاله  الشركة  في  الوحيد 
ودالك  للشركة  االجسماعي  الهدف 

بإضافة نشاط :
لالسسخدام  الكواشف  توزيع 

التشخي�سي املخس21ي
توزيع األجهزة الطبية.

توزيع املكمالت الغذائية.
السجميل  مسسحضرات  توزيع 

ومنسجات النظافة الشخصية.
كما تقرر إثر ذلك، تحيين وتحديت 
القانون األسا�سي للشركة.                                                             
بمكسب  تم  القانونـي  اإليداع 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   06/05/2021 بساريخ  بأكادير 
 : السجاري  السجل   -  99451 عدد 

 . 29013
373 P

Sté META TECH AGRI
SARL AU

ICE : 002077088000047
الغي2  العام  الجمع  بمقسضـى 
 ،02/08/2022 في  املؤرخ  العادي 
 Sté META TECH AGRI « لشرك 

SARL AU) تقرر مايلي : 
 Ste ليصبح   الشركة  إسم  تغي2   

META TECH AGRI Sarl AU
القانون  من   2 ال قرات  تغيي2 

األسا�سي للشركة.
بيع حصص في الشركة :

400 حصة للسيد احلوس حسن  
ل ائدة السيد احلوس يوسف.

:  السصديق على تحويل شركةالى 
السيد  بيع  بعد   SARL SARL AU
في  أسهمه  جميع  حسن   احلوس 
احلوس  السيد  ل ائدة  الشركة 

يوسف.
مسي2  وتعيين  املسي2  اسسقالة 

جديد :
حسن  أحلوس  السيد  اسسقالة 
للشركة  وحيد  كمسي2  مهامه  من 
وتولي السيد احلوس يوسف تسيي2ها 

بن سه ل ت2ة غي2 حدودة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
 31/08/2022 في  بأكادير،  السجارية 

تحت رقم118193.
374 P

تسيير أصل تجاري
موثق  ملحق  عقد  بموجب 
مسجل  و   02/09/2022 بساريخ 
تحت   05/09/2022 بساريخ  بانزكان 
 2022-0011469-12075 س.م:
العرفي  العقد  األطراف  يسسدرك 
 ،2022 ابريل  و18   13 ب  املؤرخ 
 STE شركة  أسندت  بموجبه  الذي 
 TANTAN SARDINES TANTASAR
ش ذ م م،املرقمة بالسجل السجاري 
تسيي2   ،33  : عدد  تحت  طانطان 
األصل السجاري الواقع بالوطية مرفأ 
واملسسغل كوحدة ملعالجة طانطان، 

 وإنساج السمك املص21 ملدة 5 سنوات 
بسنة،  سنة  ضمنيا  للسجديد  قابلة 
 ل ائدة شركة SOUSS ALG ش ذ م م
بالسجل  املرقمة  و  وحيد  بشريك 
 ،41535 السجاري اكادير تحت عدد : 
التي ستسولى مهمة التسيي2الحر تحت 

مسؤوليتها وعهدتها. 
375 P

 AUDIT، ADVICE،
 CONSULTING &

 ENGINEERING COMPANY

 (2ACEC(
SARL AU

رقم السجل السجاري : 552763  
الدار البيضاء 

رأسمال الشركة 10.000 درهم
تأسيس شركة

- بمقس�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
القانون  إيداع  تم   ،12/07/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 
ذات  و  واحد  بشريك  املحدودة 

املميزات السالية :
 Audit، Advice،  : التسمية 
 Consulting & Engineering

 (Company (2ACEC
الهدف : • االستشارات الهندسية 

والسقنية ؛
وإنجاز  السقنية  املساعدة   •

الدراسات السقنية ؛
الصناعية  املعدات  وبيع  شراء   •

والعملية ؛
• دراسات وتصميم ومراقبة تن يذ 
املشاريع الصناعية والبنية والهياكل 

املعدنية ؛
• إنجاز عمليات السدقيق الصناعي 

وإنجاز عمليات تدقيق الشهادات ؛
واملالية  ال نية  الجدوى  دراسة   •
للمشاريع الجديدة ومشاريع السطوير ؛
والخ21ة  واملراقبة  املشورة   •
واإلشراف العام على جميع األعمال 

مع أصحاب املشاريع والشركات ؛
ال ني  السدريب  تنشيط   •

والصناعي ؛

السنمية  است2اتيجيات  تطوير   •

الصناعية ودعمها…

: 10 زنقة الحرية  املقر االجسماعي 

الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجسماعي  الرأسمال 

االجسماعي محدد 10.000 درهم 

تبسدئ السنة   : السنة االجسماعية   *

االجسماعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديسم21.

التسيي2 : تم تعيين السيدة عائشة 

سبيل

باملركز  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بساريخ 05 /2022/08.
ملخص قصد النشر

376 P

 STE »LAOUCHI TRANSFERT
SARL AU

مؤرخ  أسا�سي  قانون  بمقس�سى 

قد  بش شاون.   19/08/2022 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص السالية :

 STE »LAOUCHI  : التسمية 

TRANSFERT« SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجسماعي :

- تحويل األموال.

- عمليات الدفع.

- وكيل العمولة.

درهم   60.000.00  : املال  رأس 

مقسمة إلى 600 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.

السيد اللو�سي   : الشريك الوحيد 

صالح الدين الحامل لبطاقة السعريف 

الوطنية رقم ل س 274995، يمسلك 

600 حصة اجسماعية. 

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة ماعدا السنة 
األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجسماعي : دوار القوب سوق 
بني  مركز  املنصورة  جماعة  االثنين 

احمد ، اقليم ش شاون.
الشريك  ل ائدة  كلها   : األرباح 
املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

القانونية 5%.
التسيي2 : تم تعيين السيد اللو�سي 
صالح الدين مسي2ا للشركة ملدة غي2 

محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
 25/08/2022 بساريخ  بش شاون 

تحت رقم 89/2022
مقسطف للنشر واإلشهار.

377 P

بها عمران
شركة ذات مسؤولية محدودة

 Société à Responsabilité limitée
 R.C n° 552101
I.F n° 52596302
TP n° 34796702 

 I.C.E n° 003112690000013
C.N.S.S n° 4327411

تأسيس شركة
بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 2022 يوليو   14 بساريخ  البيضاء 
بساريخ املدينة  بن س  مسجل   و 
املراجع  تحت   2022 أغسطس   03

RE3067 السالية
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة وبالخصائص السالية :

- التسمية بها عمران ش م م 

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

مسؤولية محدودة 
- املقر االجسماعي : 9 زنقة النورس، 

الوازيس، الدار البيضاء

اإلنعاش   : االجسماعي  الهدف   -
العقاري 

العمليات  جميع  عامة  وبص ة 

املنقولة  املالية  الصناعية  السجارية 

والغي2 منقولة ولها ارتباط مباشر او 

غي2 مباشر بالهدف االجسماعي للشركة 

أو بأي هدف مماثل أو متشابه.

- املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال   -

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

ومحررة  مسجلة  جميعها  الواحدة 

عند االكسساب باسم كل من :

 500 بلوق  املجيد  عبد  السيد 

حصة

السيد الحسين حافة 500 حصة

محدودة  غي2  ملدة  التسيي2   -

وبإمضاء مزدوج للمسي2ين االثنين :

السيد عبد املجيد بلوق، الحامل 

عدد  للسعريف  الوطنية  لبطاقة 

 B455594

الحامل  حافة،  الحسين  السيد 

عدد  للسعريف  الوطنية  لبطاقة 

 B443203

- السنة املحاسبية من فاتح يناير 

إلى 31 ديسم21 

من  املائة  في   5 يخصص  -الربح 

القانوني  االدخار  اجل  من  األرباح 

والباقي يبقى رهن إشارة الشريكين.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -

لدى املحكمة السجارية بالدار البيضاء 

عن طريق املركز الجهوي لالستثمار.

وتم   08/08/2022 بساريخ 

الحصول على السجل السجاري رقم 

552101 الدار البيضاء
من أجل السلخيص و اإلشهار

378 P

عالم قطع غيار السيارات 10 

مارس
شركة ذات مسؤولية محدودة

 UNIVERS PIECES AUTO-10

 MARS

 Société à Responsabilité limitée

 R.C n° 549939

 I.F n° 52566521 

 TP n° 34103816 

 I.C.E n° 003095963000010

C.N.S.S n° 4311090 

تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

يوليو  فاتح  بساريخ  البيضاء  بالدار 

2022 ومسجل بن س املدينة بساريخ 

13 يوليو 2022 تحت املراجع السالية 

ذات  شركة  تأسيس  تم   RE2881

وبالخصائص  محدودة  مسؤولية 

السالية

غيار  قطع  عالم   : التسمية   -

السيارات 10 مارس ش م م

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

مسؤولية محدودة 

محج   ،26  : االجسماعي  املقر   -

مر�سى السلطان، الطابق األول مكسب 
رقم 3، الدار البيضاء

تجارة فطع   : الهدف االجسماعي   -

غيار السيارات.

العمليات  جميع  عامة  وبص ة 

املنقولة  املالية  الصناعية  السجارية 

مباشر  ارتباط  ولها  منقولة  والغي2 

االجسماعي  بالهدف  مباشر  غي2  او 

أو  مماثل  هدف  بأي  أو  للشركة 

متشابه.

- املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال   -

 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

ومحررة  مسجلة  جميعها  الواحدة 

عند االكسساب باسم كل من :

 800 ريا�سي  املجيد  عبد  السيد 

حصة ؛

 200 محروك  يوسف  السيد 

حصة.

محروك  يوسف  السيد  التسيي2 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

BL3816 عدد

السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسم21

من  املائة  في   5 يخصص  الربح 

القانوني  االدخار  اجل  من  األرباح 

والباقي يبقى رهن إشارة الشريكين

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -

لدى املحكمة السجارية بالدار البيضاء 

عن طريق املركز الجهوي لالستثمار.

السجل  على  الحصول  وتم 

السجاري رقم 549939 الدار البيضاء
من أجل السلخيص و اإلشهار

379 P

SERENIS FACILITIES
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

10.000،00 درهم

املقر االجسماعي : 129 شارع الجيش 

امللكي، زاوية ال21يهمي االدري�سي 

ما بين الطابقين 3 الدارالبيضاء

مسسخرج من النظام األسا�سي 

التسمية : سي2ينيس فاسيليتي

الشكل : شركة محدودة املسؤولية

الغرض باخسصار : تسيي2 السانديك
الصناعية  والنظافة  الصيانة 

ال نية  واملساعدة  واملنزلية 

واللوجستية

بالبستنة  الخاص  الطاقم  توفي2 

الخدمات  وكافة  والحراسة  واألمن 

إلدارة امللكية املشت2كة

السحصيل الودي.

شارع   129  : االجسماعي  املقر 

ال21يهمي  زاوية  امللكي،  الجيش 

 3 رقم  الطابقين  بين  ما  االدري�سي. 

الدارالبيضاء

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

بالسجل السجاري.

الشركاء : 

م  م  ش  املقر،  أسما  شركة   -  

رأسمالها  الوحيد،  الشريك  ذات 

مقرها  درهم،   70.000.000،00

الجيش  شارع   129 ب  االجسماعي 

االدري�سي  ال21يهمي  زاوية  امللكي، 

بالسجل  املسجلة  بالدارالبيضاء، 

عدد  تحت  بالدارالبيضاء  السجاري 

و املمثلة بمسي2يها السيد   201.375
تازي  الراجي و السيدة خولة  محمد 

شرتي.

املزداد  س ي2،  هشام  السيد   -

 ،1974 يونيو   8 في  بالدارالبيضاء 

عدد  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

. 554501BE
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 10.000،00 في  محدد   : رأسمال 
درهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 
100،00 درهم مرقمة من 1 إلى 100 
الشكل  حسب  الشركاء  إلى  مسندة 

السالي :
- شركة أسما املقر 99 حصة، 

حصة  س ي2  هشام  السيد   -
واحدة 

السنة االجسماعية : من1 يناير إلى 
31 ديسم21 من كل سنة

تم تعين السيد محمد   : التسيي2 
الراجي و السيدة خولة تازي شرتي، 

مسي2ين للشركة ملدة غي2 محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  للدارالبيضاء  السجارية 

07/09/2022 تحت عدد 554.679.
قصد النشر و اإلعالن التسيي2

380 P

ESPACE FAL EL KHAIR
 SARL
تأسيس

 18 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
البيضاء  بالدار   2022 أغسطس 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص السالية :
 ESPACE FAL EL  : التسمية 

 KHAIR SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة . 
املقر :إقامة فال الخيG1 2 عمارة 
الدار  ال ورات  شارع   4-5 مسجر   8

البيضاء 20470.
الهدف :

اسسغالل مقهى، املساجرة في جميع 
قهوة،  عصائر،  املشروبات،  أنواع 

مثلجات.
سناك، مطعم، األكالت السريعة.
العمليات  مخسلف  عامة  بص ة 
الصناعية، و  املالية،  و   السجارية، 
 و العقارية و املنقولة التي لها عالقة 
بالهدف  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

االجسماعي للشركة. 
سنة إبسداءا من تاريخ   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

تسي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد محمد خر�سي ملدة غي2 محددة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة.
 100.000،00  : الشركة  رأسمال 

كل  حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم 

يحرر  درهم.   100 بقيمة  واحدة 

السيد  يلي  كما  مقسم  بالكامل، 

السيد  و  حصة   750 محمد خر�سي 

لحسن خر�سي 250 حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

أغسطس   22 بساريخ  بالدار البيضاء 

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم   2022

تحت البيضاء  بالدار   السجاري 
رقم 753455.

381 P

صوطوريك ش.ذ.م.م

شركة أشغال السنظيم و املراجعة املحاسبية 

) مكسب معسمد من طرف الدولة )

5، زنقة أكيسان حي كوتيي الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.26.66.89

زون تونين
» ش.ذ.م.م«

رأسمال :.100.000.00 درهم

مقر الشركة : 26 شارع مرس 

السلطان شقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء

تكوين شركة 

 سجل السجاري رقم 552331

الدار البيضاء.

مؤرخ عقد   بموجب 

 ،29/07/2022 في  البيضاء  بالدار 

تم العمل على تكوين شركة محددة 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالسالي :

 ZONE إسم الشركة : زون تونين

TUNING الشركة 

: شركة محددة  الص ة القانونية 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الغرض :

السيارات  معدات  في  -السجارة 

وامللحقات الجديدة أو املسسعملة. 

الغيار  قطع  بيع  اعادة  و  شراء 

لجميع املركبات الجديدة و املسسعملة 

، شراء و اعادة بيع جميع املركبات.-

املنسجات  و  التشحيم  زيوت  بيع 

السيارات والخدمات ذات الصلة..-

االسسي2اد عمليات   -جميع 

و السصدير املسعلقة بغرض الشركة.

العمليات  جميع  عام  -وبشكل 

،الصناعية،السجارية،املالية  املدنية 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

أو غي2 مباشر لغرض الشركة 

ذات  و  املماثلة  االغراض  باقي  أو 

صلة والتي قد تسهل تمديد وتطوير 

الشركة .

مقر الشركة :

 3 شقة  سلطان  مرس  شارع 

الطابق 1 الدار البيضاء، املغرب.26

ابسداء  سنة،   99  : الشركة  مدة 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

السجاري. 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000.00 في  الشركة 

درهم   100 1000 حصة   مقسم إلى 

للحصة الواحدة .

عبد  السيد  يعس21   : التسيي2 

الحميد جابر املسي2 الوحيد للشركة 

ملدة غي2 محدودة.

السنة املالية للشركة :

ديسم21   31 إلى  يناير  فاتح  من   -

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

أغسطس   02 في  البيضاء  بالدار 

. 2022
عن املسسخلص و البيانات

 املديرية

382 P

ELITE VENTURES
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقس�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في17-06-2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة. و ذات املميزات السالية :

ELITE VENTURES : التسمية *
* الغرض : إدارة املشاركة املالية

شارع   ،410  : االجسماعي  املقر   *
الزرقطوني إقامة حماد، شقة رقم 1. 

الدار البيضاء
* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرأسمال االجسماعي : الرأسمال 
االجسماعي محدد في  150.000 درهم 
اجسماعية  حصة   1500 إلى  مقسم 
من فئة 100.درهم للواحدة، مكستبة 

و محررة بالكامل نقدا
 الشركاء : 

مقيم  هيشور،  يوسف  السيد   •
إقامة  نسيم،  حي   - البيضاء  بالدار 

الحدائق 1عمارة،شقة 14طابق 4.
مقيم  العيا�سي،  معاد  السيد   •
3 شارع ليون   - - كوربي وا  في فرنسا 

برتالوت 92400.
مقيم في  السيد يوسف الضو،   •
املدينة،  بين  إقامة  البيضاء-  الدار 
 ،2 شقة   ،2 مدخل   5 أ  عمارة 

كالي ورنيا.
تبسدئ   : االجسماعية  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجسماعية  السنة 

وتنسهي في 31 ديسم21.
السيد  تعيين  تم   : التسيي2   *
معاد  السيد  هيشورو  يوسف 
العيا�سي مسي2ون للشركة ملدة غي2 

محدودة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
السجارية  املحكمة  لدى  السجاري 
25 أغسطس  بساريخ  بالدار البيضاء، 
835642 بالسجل  2022، تحت رقم 

السجاري رقم 553665
ملخص قصد النشر

383 P

ALKHATIB BUSI
SARL AU

تــــأ سـيـس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
بساريخ 2022 /08/03  الدار البيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

السالية:
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 SARL AU  : التسمية   *
ALKHATIB BUSI

* الهدف االجسماعي : االستشارات 
اإلدارية

ان ا  شارع   : االجسماعي  املقر   *
 7 الطابق   96 إقامة ربيع ان ا الرقم 

املكسب 71 البيضاء 
* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس.
محدد  الرأسمال   : الرأسمال   *
إلى  مقسمة  درهم  في100.000،00 

1.000 حصة من فئة 100.
جميعها  الواحدة  للحصة  درهم 

محررة و مسندة إلى الشريك :
- السيدة : هاجرالخطيب. 

* األرباح : 5 % لالحسياط القانوني 
سواء  و الباقي حسب تقدير الشركاء 

يوزع أو ينقل.
السيد  تعيين  تم   : التسيي2   *

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة
السيدة : هاجرالخطيب

تـم تسجيل الشركة بالسجل   -  2
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجاري 

836134 بساريخ 31/08/2022.
بيان مخسصر

384 P

SCI DLN
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
يوليو   14 بساريخ  البيضاء  بالدار 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2022

املسؤولية، مميزاتها كالسالي :
SCI DLN SARL : التسمية

واسسغالل  تأجي2   : الهدف 
العقارات اململوكة أو املؤجرة.

العمليات  جميع  وعموما 
للشركة  العقارية  املالية،  السجارية، 
مباشرة  بص ة  املرتبطة  املنقولة  أو 
املذكورة  باألهداف  مباشرة  غي2  أو 
أعاله والتي من شأنها تنمية وتطوير 

الشركة.
البيضاء  الدار   : االجسماعي  املقر 
ياسين عمارة  ابن  شارع عبد هللا   5

بيليدون طابق 5 رقم 5.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.

حدد   : االجسماعي  الرأسمال 

في  للشركة  االجسماعي  الرأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة اجسماعية من فئة 100 درهم 

للحصة االجسماعية : يملكها الشركاء :

 HOURLIER سسمائة سهم للسيد

DYLAN NICOLAS ؛

 HOURLIER للسيد  سهم  مائة 

NICOLAS ؛

 SOYEZ للسيد  سهم  ثالثمائة 

.LUDOVIC HENRI PIERRE

السيد  الشركة  يدير   : التسيي2 

غي2  ملدة   HOURLIER NICOLAS

محدودة.

السنة الحسابية : تبسدئ من فاتح 

كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

لوالية  السجارية  باملحكمة  الضبط 

الدار البيضاء.

385 P

 AFELA DISTRIBUTION
ش.م.م

ذات شريك وحيد

 رأسمالها 100.000 درهم 
زنقة جع ر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

الـســأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم   30-08-2022 بساريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  تحرير 

شريك وحيد ذات مسؤولية محدودة 

خاصيتها كالسالي :

 AFELA  : التسمية 

.DISTRIBUTION

البوتان  غاز  في   الهدف السجارة 

و ال21وبان أو الغازات املماثلة املعبأة 

في أسطوانات.

الخاص  البضائع لحسابه  نقل   - 

أو لحساب الغي2.

ابن  جع ر  زنقة  االجسماعي  املقر 

الدار  بوركون  املشرق  إقامة  حبيب 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

الشريك  على  وزعت  درهم   100

الوحيد السيد عبد البعثماني.

:عهد به ملدة غي2 محددة  التسيي2 

للسيدة  املطلقة  الصالحيات  مع 

سمي2ة البعثماني.

ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

31 ديسم21.

القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحسياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   II

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

بساريخ  رقم837045  تحت  البيضاء 

08-09-2022

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   III

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجاري 

554917 بساريخ 08-09-2022 
من أجل السخليص و اإلشهار 

386 P

 ABENBIO
SARL AU

345 املسار طريق اس ي - مراكش 

- املغرب

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقس�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في10-05-2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات السالية :

ABENBIO SARL AU : التسمية *

* الرأسمال االجسماعي : الرأسمال 

.100.000،00 في  محدد  االجسماعي 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

100.درهم  فئة  من  اجسماعية 

للواحدة، مكستبة و محررة بالكامل و 

موزعة ل ائدة : 

مرقمة من 1 إلى  أحمد ابن كي2ان 

ومخصصة للمساهم الوحيد   1000

إلى   1 سهم تحمل األرقام من   1000

1000 في مقابل مساهمتها. 

املسار   345  : االجسماعي  املقر   *

طريق اس ي - مراكش - املغرب

الغرض من الشركة،   : الهدف   *

هو  الخارج،  في  أو  املغرب  في  سواء 

العمليات السالية :

الزراعية  لألنشطة  أداء  أي 

عن  نيابة  أو  عنها  نيابة  تسم  التي 

وعملية  األرض،  وإعداد  الغي2، 

ومعالجة  والبذر والغرس،  الحصاد، 

بما في  ورش املحاصيل،  املحاصيل، 

وتقليم  اآلالت،  أنواع  جميع  ذلك 

ومكافحة  والكروم،  ال اكهة  أشجار 

اآلفات فيما يسعلق بالزراعة، وصيانة 

بيئية  حالة  في  الزراعية  األرا�سي 

جيدة، وتشغيل أنظمة الري للزراعة 

تخزين وتجميد املنسجات الزراعية  ؛ 

وتصدير  الزراعية  املواد  اسسي2اد  ؛ 

أعم،  وبشكل  ؛  الزراعية  املنسجات 

أو  السجارية  أو  املالية  املعامالت  كل 

أو  املنقولة  أو  املدنية  أو  الصناعية 

غي2 املنقولة، والتي قد تكون مرتبطة 

بأشياء  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

�سيء  أي  أو  أعاله  محددة  واحدة 

أن  املحسمل  من  مرتبط  أو  مشابه 

يعزز تطوير الشركة.

* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

تبسدئ   : االجسماعية  السنة   *

يناير  فاتح  من  االجسماعية  السنة 

وتنسهي في 31 ديسم21.

* التسيي2 : تم تعيين السيد أحمد 

ابن كي2ان مسي2ا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

السجارية  املحكمة  لدى  السجاري 

 ،08-07-2022 بساريخ  بمراكش، 

تحت رقم 137492
ملخص قصد النشر

387 P
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STE FIDAFCO
SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE
GSM : 0662 55 12 40 CASA
 SANGNEUF(ش.م .م)ش.و>> 

ASSURANCE
تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   06-05-2022
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
تتسم  املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص السالية :
 SANGNEUF«  : التسمية 

ASSURANCE « ش.م .م )ش.و)
الهدف االجسماعي : 
- وسيط السأمينات

تجزئة   123  : االجسماعي  املقر 
النور الدروة برشيد

في  حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
 1000 موزعة على  درهم،   100.000
حصة اجسماعية من فئة 100 درهم 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل السالي :
السيد رشيد علوي 1000 حصة 

املدة : 99 سنة
السنة االجسماعية : من1 يناير إلى 

31 ديسم21.
تسي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد رشيد علوي و السيدة فوزية 

احمو .
بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

السيد رشيد علوي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 
 5222 رقم  تحث   30/08/2022
بساريخ  السجاري  بالسجل  وسجلت 

30/08/2022 تحث رقم 16993. 
388 P

DM PRODUCT
S.A.R.L

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقس�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في22/07/2022، 
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات السالية :

 DM PRODUCT“  : التسمية   *
S.A.R.L

وتسويق  تصنيع   : الهدف   *
الغذائية  املواد  وتصدير  واسسي2اد 

ومسسحضرات السجميل
تجزئة الحمد   : املقر االجسماعي   *
شارع 3 رقم 14 سيدي مومن الطابق 

األول الدار البيضاء
* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرأسمال االجسماعي : الرأسمال 
 100.000،00 في  محدد  االجسماعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
100درهم  فئة  من  اجسماعية 

للواحدة، مكستبة و محررة بالكامل 
تبسدئ   : االجسماعية  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجسماعية  السنة 

وتنسهي في 31 ديسم21.
سسدير  تعيين  تم   : التسيي2   *
الشركة االسيدة ص اء مريم والسيد 

بومور زكرياء.مسي2ان للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
السجاري لدى املحكمة السجارية بالدار 
 ،.02/08/2022 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم833019
ملخص قصد النشر

389 P

JSCFM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقس�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في06/07/2022، 
املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات السالية :
» JSCFM « : التسمية *

في  الشركة  غرض   : الهدف   *
: السجارة وتصنيع  املغرب وفي الخارج 

اآلالت الصناعية.
شارع   10  : االجسماعي  املقر   *
الدار   5 شقة   3 الطابق  الحرية 

البيضاء
* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

* الرأسمال االجسماعي : الرأسمال 

100.000.درهم  االجسماعي محدد في 

اجسماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100درهم للواحدة، مكستبة 

و محررة بالكامل و موزعة ل ائدة :

480حصة  الرزاق  عبد  جافي 

اجسماعية

 210 رضوان  الخمالي  السيد 

حصة اجسماعية

حصة   310 نزيه سمي2ة  السيدة 

اجسماعية

املجموع : .1000 حصة اجسماعية

تبسدئ   : االجسماعية  السنة   *

يناير  فاتح  من  االجسماعية  السنة 

وتنسهي في 31 ديسم21.

* التسيي2 : تم تعيين السيد جافي 

عبد الرزاق..مسي2ا للشركة

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  السجارية  املحكمة 

تحت   ،.  27/07/2022 بساريخ 
السجاري  بالسجل  رقم832488. 

550971
ملخص قصد النشر
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 ERAM PACKAGING«

»MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد
رأسمالها : 100.000،00 درهم

تأسيس

مؤرخ عرفي  عقد   بمقس�سى 

أغسطس   22 بساريخ  بالدار البيضاء 

أسا�سي  قانون  تحرير  تم   ،2022

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد باملميزات السالية :

ذات  :شركة  الشركة  شكل   -

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد 

املغرب  ارام   : الشركة  تسمية   -

 ERAM PACKAGING للسغليف 

MAGHREB بال رنسية 

 : بإيجاز  الشركة  غرض   -

االسسي2اد،  و  السصدير  الســــجـــــارة، 

اإلصالح الصناعي.

 ،332  : االجسماعي  املقر  عنوان 

إقامة  الروداني،  إبراهيم  شارع 

21، الدار  5 الرقم  الريحان، الطابق 

البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

حدد   : مبلغ رأس املال الشركة   -

 100 بقيمة  درهم   100.000،00 في 

درهم للحصة مقسم كالسالي : 

 1000 العمراوي  جالل  السيد 

حصة

التسيي2  اسند   : الشركة  مسي2   -

غي2  ملدة  العمراوي  جالل  للسيد. 

محدودة مع الصالحيات املطلقة. 

- السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسم21.

%5 لالحسياط القانوني   : - األرباح 

والباقي إما يوزع و إما ينقل أو يوضع 

تحت االحسياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

II تم اإليداع القانوني باملحكمة   -

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 

554077
من أجل السلخيص واإلشهار

 املسي2 

السيد : جالل العمراوي

391 P

VIDAL ASSURANCES
SA

وسيط تأمين يحكمه القانون رقم 

17-99 لقانون السأمين

شركة عامة محدودة برأسمال 

1.500.000 درهم

املقر : 12 فضاء الويت الرباط

RC : 24 075 الرباط

بساريخ خاص  عقد   بموجب 

27 يوليو 2022، تقرر ما يلي :

- اعسماد النظام األسا�سي املحين ؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالرباط  السجارية 

07/09/2021 تحت رقم 128476.

392 P
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MADEMOISELLE SISSI
Sarl AU

املقر الرئي�سي : 3 زنقة ك لون - حي 
املستش يات - الدار البيضاء

الدار البيضاء السجل السجاري : 
 478681

تحويل مقر الشركة
قرار  محضر  بمقس�سى   -
املؤرخ  للشركة  الوحيد  الشريك 
بمقره  املنعقد  و   13/07/2022 في 

االجسماعي قرر ما يلي : 1 
زنقة   3: الى  الشركة  مقر  نقل   -
الدار   - املستش يات  حي   - ك لون 
 من 10 شارع الحرية 

ً
ء بدال البيضاء 

الطابق 3 املكسب 6 الدار البيضاء.
األسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 28686 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بساريخ 30 أغسطس 2022.
مقسطف و بيان 

393 P

ZIATT TECHNOLOGIES
SARL

618 شارع القدس- عين الشق 
الطابق 3 مكسب 09 الدار البيضاء 

– املقر الرئي�سي : 
الدار البيضاء السجل السجاري : 

 394097
بيع حصص الشركة

الجمعية  محضر  بمقس�سى 
املؤرخ  للشركة  االسسثنائية  العامة 
بمقرها  واملنعقدة   14/07/2022 في 

االجسماعي قرر الشركاء ما يلي 
شركة  بيع  على  املصادقة 
 AFRIQUE TRANSPORT LEVAGE
لشركة  سهم   (500( مائة  خمس 
ل ائدة   ZIATT TECHNOLOGIES

السيد ناصر الزيات 
 تغيي2 الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية الى شركة 
الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ؛

تعديل البند 1 ، 6 و7 من القانون 
األسا�سي ؛

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكمة السجارية بالدار 
بساريخ  28690 رقم  تحت   البيضاء 

30 أغسطس 2022.
مقسطف و بيان 

394 P

شركة » فيال بارال« 
شركة ذات مسؤولية محدودة
 درهم 200.000،00 رأسمال 

الشركة : 
املقر االجسماعي : درب بوالحبال 

سيدي يوسف بن علي
مراكش

السعريف الضريبي 6509227 - 
السجل السجاري 16603

العامة  الجمعية  بمقس�سى 
بساريخ  املنعقدة  العادية  غي2 
في  الشركاء  قرر   ،29/04/2016

شركة » فيال بارال« ما يلي : 
- قراءة تقرير التسيي2،

اإلسسثنائي  العام  الجمع  قراءة   -
املؤرخ بساريخ 28/04/2016،

- تصحيح و املصادقة على عملية 
التي  وتخ يضه  املال  رأس  زيادة 
أقرها الجمع العام اإلسسثنائي بساريخ 

،28/04/2016
تخويل كل الصالحيات الالزمة   -

من أجل تن يذ اإلجراءات الشكلية.
اإليداع القانوني :

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة السجارية بمراكش 
رقم  تحت   26/05/2016 بساريخ 
رقم  السجاري  السجل   80539

.16603
395 P

شركة شلفير مغرب
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة من 
شريك وحيد

رأسمال الشركة : 8.000.000 درهم
املقر اإلجسماعي : زاوية زنقة املخازن 

و زنقة اإلمام الشافعي، تجزئة 
النخيل- 
مراكش

رفع رأسمال الشركة
العامة  الجمعية  بمقس�سى 
بساريخ  املنعقدة  العادية  غي2 
قرر الشريك الوحيد   14/06/2022

ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
من  ليسحول  درهم   6.000.000
 8.000.000 إلى  2.000.000درهم 
الحساب  إدماج  بواسطة  درهم، 

الجاري للشريك في الشركة.
السوزيع الجديد بعد الزيادة :

شركة شيل ي2 كوم21اس الحصص 
املساهمات   80.000 االجسماعية 

النقدية 8.000.0000
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحكمة  الضبط  كسابة 
تحت  05/08/2022  بمراكش بساريخ 
السجاري السجل   138425  رقم 

رقم 35905.
396 P

GOOD TEAM INTERIM
بيع الحصص االجسماعية 

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
2022 أغسطس   23 يوم   بالبيضاء 
و مسجل بن س املدينة قرر مساهمو 
 GOOD TEAM INTERIM شركة 
املقر  و  املحدودة  املهام  ذات  شركة 
زنقة نحاس نحوي   108 الرئي�سي في 
رأسمالها  و  البيضاء  الدار  معاريف، 

500.000،00 درهم ما يلي : 
I - بيع حصص :

معمور يوسف 1500 حصة ؛
اكعبوش ايطو 1500 حصة ؛

لصالح :
معمور علي 1000 حصة ؛

معمور مونى 1000 حصة ؛
معمور حسناء 1000 حصة.

II- تعديل املادة 6 و 7 من القانون 
األسا�سي.

III- تعديل القانون األسا�سي.
القانوني  اإليداع  ثم   : اإليداع 
لدى املحكمة السجارية بالبيضاء يوم 

07/09/2022 تحت رقم .836835.
للنشر والبيان

397 P

اليانس فارما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 R.C n° 272177

I.C.E n° 000005027000071 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 يوليو  فاتح  في  بالدار البيضاء 

بساريخ املدينة  بن س   ومسجل 

25 يوليو 2022 تحت املراجع السالية :

R E 2 0 2 2 0 0 3 1 1 0 5 1 2 3 3 

 O R 2 6 7 5 5 / 2 0 2 2

قرر شركاء   Qce7010339060227

شركة، اليانس فارما، ما يلي : 

(1*

 ترحيل املقر الرئي�سي للشركة من 

العنوان القديم رقم 30 زنقة السوق 

الدار  املعاريف،  الرابع،  الطابق 

البيضاء الى العنوان الجديد الكائن :

الطابق  النورس،  زنقة  برقم 9 

الوازيس،  أ،  رقم4  مكسب  الرابع، 

الدار البيضاء

(2*

الرابعة من  ال قرة  تغيي2  وبالسالي 

لسصبح  للشركة  االسا�سي  القانون 

كالسالي :

ال قرة الرابعة : املقر الرئي�سي

للشركة  الرئي�سي  املقر  حدد 

الطابق  النورس،  زنقة   9 رقم   : بي 

الوازيس،  أ،   4 رقم  مكسب  الرابع 

الدار البيضاء.

(3*

تمديد مهمة التسيي2 للمسي2

(4*

القانون  من   15 ال قرة  تغيي2 

األسا�سي للشركة

(5*

 الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

 : رقم  تحت   2022 11أغسطس 

.834268

398 P



17339 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

اش بي اس حراسة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

R.C n° 472251
I.C.E n° 000005027000071

العام  الجمع  عقد  بمقس�سى 
بالدار  املؤرخ  االسسثنائي  و  العادي 
ومسجل  يوليو2022   28 في  البيضاء 
أغسطس   4 بساريخ  املدينة  بن س 

2022 تحت املراجع السالية :
 R E 2 0 2 2 0 0 3 3 3 6 4 1 2 3 3
 O R 2 8 5 1 6 / 2 0 2 2

Qce7010361086226
بي اس  اش  شركة،  قرر شركاء   

حراسة، ما يلي : 
املصادقة على حسابات سنة   (1

2021
السنة  نتيجة  تخصيص   (2

املحاسبية 2021
هيبة  عقد  على  املصادقة   (3

حصص اجسماعية
ذين  ت ويت  على  املصادقة   (4

حساب جاري
5) اسسقالة املسي2ة الحالية

6) تعيين مسي2ين اثنين
األسا�سي  القانون  تحيين   (7

للشركة
8) الصالحيات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
 : رقم  تحت   2022 11أغسطس 

.834261
399 P

أرقى وأفضل الخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HIGH BEST SERVICES SARL 

 R.C n° 472243
I.C.E n° 002594831000044 

العام  الجمع  عقد  بمقس�سى 
املؤرخ  واالسسثنائي  العادي 
 2022 يوليو   28 في  بالدار البيضاء 
بساريخ املدينة  بن س   ومسجل 
املراجع  تحت   ،2022 أغسطس   3

السالية :

 R E 2 0 2 2 0 0 3 3 1 3 5 1 2 3 3

 O R 2 8 3 1 6 / 2 0 2 2

Qce7010359065226

أرقى و أفضل  شركة،  قرر شركاء 

الخدمات، ما يلي : 

املصادقة على حسابات سنة   (1

2021

السنة  نتيجة  تخصيص   (2

املحاسبية 2021

هيبة  عقد  على  املصادقة   (3

حصص اجسماعية

ذين  ت ويت  على  املصادقة   (4
حساب جاري

األسا�سي  القانون  تحيين   (5

للشركة

6) الصالحيات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

 : رقم  تحت   2022 11أغسطس 

.834260

400 P

ميدي ابرو فارما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

R.C n° 101093

I.C.E n° 000000232000041 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 يونيو  فاتح  في  بالدار البيضاء 

بساريخ املدينة  بن س   ومسجل 

19 يوليو 2022 تحت املراجع السالية :

 R E 2 0 2 2 0 0 3 0 1 4 7 1 2 3 3

 O R 2 5 8 9 5 / 2 0 2 2

قرر شركاء   Qce7010327807223

شركة، ميدي ابرو فارما، ما يلي :

ترحيل املقر الرئي�سي للشركة   (1

برج الياقوت،   : من العنوان القديم 
زاوية رحال املسكيني و اللة اليافوت’ 

الطابق الثالث، الدار البيضاء.

الى العنوان الجديد الكائن برقم 
الثاني  الطابقين  النورس،  زنقة   9

والثالث، الوازيس، الدار البيضاء.

الرابعة  ال قرة  تغيي2  وبالسالي   (2

من القانون االسا�سي للشركة لسصبح 

كالسالي :

ال قرة الرابعة : املقر الرئي�سي

 : حدد املقر الرئي�سي للشركة بي 
رقم 9 زنقة النورس، الطابقين الثاني 

والثالث، الوازيس، الدار البيضاء

4) الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

 : رقم  تحت   2022 11 أغسطس 

.834267

401 P

تيرافارم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

R.C n° 140501

I.C.E n° 000035259000062

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 في فاتح يونيو  بالدار البيضاء 

ومسجل بن س املدينة بساريخ 7 يونيو 

2022 تحت املراجع السالية :

 R E 2 0 2 2 0 0 2 1 1 1 6 1 3 3 5

 O R 1 7 1 4 2 2 0 2 2

قرر شركاء   Qce7010259892229

شركة، تي2ا فارم، ما يلي :

ترحيل املقر الرئي�سي للشركة   (1

من العنوان القديم :
بزنقة إبراهيم النخاي، رقم 100، 

الجديد  العنوان  الى  البيضاء  الدار 

الكائن بي :
الطابق  النورس،  زنقة   9 رقم 

األول، الوازيس، الدار البيضاء ؛

الرابعة  ال قرة  تغيي2  وبالسالي   (2

من القانون االسا�سي للشركة لسصبح 

كالسالي :

الرئي�سي  املقر   : الرابعة  ال قرة 

برقم  للشركة  الرئي�سي  املقر  حدد 
األول،  الطابق  النورس،  زنقة   ،9

الوازيس، الدار البيضاء.

3) الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

 : رقم  تحت   2022 أغسطس   11

.834398

402 P

EMC LAND
شركة محدودة املسؤولية
 رأسمالها 2.100.000،00

املقر االجسماعي : 69 شارع باتريس 
لوموبا، حسان، الرباط

السجل السجاري – 61.999
االسسثنائية  القرارات  بمقس�سى 
ماي   11 بساريخ  الوحيد  للشريك 
االسسغالل  مواصلة  تقرر   ،2022
رغم الخسائر وذلك طبقا ملقسضيات 

ال صل 86 من القانون 5-96
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  املحكمة  الضبط 
تحت  2022 أغسطس   01  في 

رقم 126.839.
املسي2

403 P

» SCORE FOOD «
الراسمال : 500.000.00 درهم 

265 شارع الزقطوني الطابق9 الرقم 
92 البيضاء : املقر االجماعي
413395 : السجل السجاري

Société à responsabilité limitée
 au capital de 500.000،00

dirhams
 Siège social : 265 BD.

ZERKTOUNI 9ème ETAGE
N° 92 

CASABLANCA
R.C 413395

 ت ويت حصص
بمقس�سى عقد عرفي محرر بالدار 
أغسطس   15 بساريخ  البيضاء، 
قرر الجمع العام االسسثنائي   ،2022

للشركة ما يلي :
ت ويت 2500 حصة من فئة 100 
درهم من طرف السيد ارازي هشام 
 SCORE FOOD التي يملكها في شركة
عثمان  الساي�سي  السيد  ل ائدة 

واللذي وافق على ذلك.
هشام  ارازي  السيد  اسسقالة 
للشركة  مشارك  كمسي2  مهامه  من 
السيد  وتعيين  ذكرها؛  السالف 
الوحيدة  املسي2  عثمان  الساي�سي 

للشركة.
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تحويل صيغة الشركة من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
7  ،6  ،3  ،1 رقم  البنود   تعديل 
 و 10 و بالسالي إعادة صياغة القانون 

األسا�سي للشركة. 
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

15/08/2022 تحت رقم 835572.
للخالصة والنشر

404 P

SYA MAROC SUCCURSALE
اسم ال رع

وعنوان مقرها االجسماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق االول شقة 

رقم 3 الطابق الرابع 20220
الدار البيضاء املغرب

رقم السقييد في السجل السجاري : 
539897

تعيين مدير
االسسثنائي  العام  الجمع  قرر 

املؤرخ في 24 ماي 2022
موريس  سامويل  السيد  تعيين 
كاي برينو الحامل لجواز الس ر رقم 

.17EK63430
مدير عام لل رع ملدة غي2 محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

01 يونيو 2022 تحت رقم 826043.
405 P

ديوان األسساذة إيمان بلعلمي
موثقة

127، زنقة الزبي2 ابن العوام إقامة دنيا - ب- 
رقم 10 الصخور السوداء 

الدار البيضاء
 الهاتف :05.22.24.25.01 

imanebelalaminotaire@ : ال21يد اإللكت2وني
gmail.com

» ديلترم«
ش.م.م 

رأسمالها 1.500.000،00 درهم
 مقرها االجسماعي الدار البيضاء، 

06 شارع محمد جمال الدرة اقامة 
الحمد، املكسب ب ر2 ب الطابق 

الثالث عين السبع 

السجل السجاري رقم 90489 – 

السعريف الضريبي رقم 2820730 

الجمع  قرار  محضر  بمقس�سى 

 « ديلت2م   « شركة  لشركاء  العام 

إيمان  األسساذة  تلقسه  ش.ذ.م.م، 

بلعلمي موثقة بالدار البيضاء، بساريخ 

01 و 03 أغسطس 2022، تم تقرير 

ما يلي :

اسسقالة مسي2ي الشركة املذكورة 

ال ندق  السالم  عبد  السيد  قبله، 

والسيدة عائشة ال ندق.

من  املذكورين  املسي2ين  مغادرة   

الشركة و إبراء ذمتهما.

غي2  وحيد،  جديد  مسي2  تعيين 

امبارك  السيد  للشركة  منسمي 

ال ندق.
القانون  من   »16« ال صل  تغيي2 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط 

أغسطس   17 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2022، تحت عدد 834963 للنسخة 

واإلشارة.
األسساذة إيمان بلعلمي

406 P

WAWA TRANSPORT
sarl

على اثر الجمع االسسثنائي للشركاء 

تم   2022 يولبوز   13 املنعقد بساريخ 

مايلي :

الشركة  املال  رأس  عن  اإلفراج 

درهم عن طريق الدفع   75000 حتى 

نقدا في صندوق الشركة.

السيدة  من  حصة   600 ت ويت 

ال1زاوي فاطمة ل ائدة السيد بوحماد 

ابراهيم ؛

السبد  من  حصة   200 ت ويت 

بوحماد أناس ل ائدة السيد بوحماد 

ابراهيم ؛

ابراهيم  بوحماد  السبد  تعيين 

كمسي2 وحيد للشركة.

تحيين الشكل القانوني للشركة.

املحكمة  با  القانوني  االيداع  تم 

تحت البيضاء  الدار  با   السجارية 
أغسطس   31 بساريخ   836231 رقم 

.2022

407 P

* صاراكل * 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 1.000.000،00 درهم

مقرهااإلجسماعي : 213 عمارة 13 
 رياض األل ة املجموعة 1

الدار البيضاء

R.C CASABLANCA / N°422835 

العام  الجمع  قرار  بمقس�سى   -  I

في املنعقد  للشركاء   االسسثنائي 

شركاء  طرف  من   2022 يوليو   18

ذات  شركة   » صاراكل   « شركة 

درهم  رأسمالها،  محدودة  مسؤولية 

1.000.000.00 تم ما يلي :

 1500 ت ويت  على  املوافقة   *

السيد  ملكية  في  اجسماعية  حصة 

محمد سعد كاألتي :

ل ائدة  اجسماعية  حصة   1.000

السيد محمد بناني ؛

ل ائدة  اجسماعية  حصة   500

السيدة لبنى بنيس ؛

 1500 ت ويت  على  املوافقة   *

السيد  ملكية  في  اجسماعية  حصة 
ريام يونس كاألتي :

ل ائدة  اجسماعية  حصة   1.000

السيدة سهام بنيس ؛

ل ائدة  اجسماعية  حصة   500

السيدة لبنى بنيس ؛

املال  للرأس  جديد  توزيع   *

االجسماعي ؛

حصة   1000 السيد محمد سعد 

اجسماعية مقابل 100.000.00 درهم ؛

حصة   1000 يونس  ريام  السيد 

اجسماعية مقابل 100.000.00 درهم ؛

2000 حصة  السيد حسن شادر 

اجسماعية مقابل 200.000.00 درهم ؛

 1000 يوسف  الرافعي  السيد 

حصة اجسماعية مقابل 100.000.00 

درهم ؛

 1000 يوسف  بوسرغين  السيد 

حصة اجسماعية مقابل 100.000.00 
درهم ؛

 1000 مح وظ  كونجار  السيد 
حصة اجسماعية مقابل 100.000.00 

درهم ؛
حصة   1000 السيد محمد بناني 
اجسماعية مقابل 100.000.00 درهم ؛
السيدة سهام بنيس 1000 حصة 
اجسماعية مقابل 100.000.00 درهم ؛
حصة   1000 السيدة لبنى بنيس 
اجسماعية مقابل 100.000.00 درهم ؛
من  كل  اسسقالة  على  املوافقة 

السادة :
- السيد محمد سعد ؛
- السيد ريام يونس ؛

- السيد حسن شادر ؛
- السيد الرافعي يوسف ؛
- السيد كونجار مح وظ.

مع إثبات تسيي2 الشركة فقط من 
طرف السيد بوسرغين يوسف.

15 وتحيين  7- و   6 * تغيي2 البنود 
القانون األسا�سي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
الضبط لدى املحكمة السجارية بالدار 
 2022 أغسطس   12 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 834351.
 مقسطف من أجل اإلشهار 

408 P

 SOCIETE CAB DIGITAL
MEDIA

S.A.R.L AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

RCN° 90683

الزيادة في رأس املال االجسماعي 
للشركة

العام  الجمع  ملحضر  وفقا 

بساريخ املنعقد   االسسثنائي 

الشريك  قرر   2022 أغسطس   8

الشركة  مال  رأس  زيادة  الوحيد 

الف)  مائة  )أربعة  بمبلغ.400.000 

مقاصة  درهم وذلك بواسطة إجراء 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون   مع 

 100.000 من  لرفعه  املسسحقة  و 

 500.000 إلى  درهم  ألف)  )مائة 

)خمسة مائة ألف) درهم. 
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وفقا لذلك، سيسم تعديل املادتين 
6 و 7من القانون األسا�سي للشركة.

القانونية  اإلجراءات  تن يذ  تم 
تحت ملراكش  السجارية   باملحكمة 

رقم 9159.
409 P

HIBA MEB
SARL

شركـــة ذاتـ مسؤولـــيــة محــدودة
السجل السجاري رقم :248965

مقـرها اإلجسـماعي حي ال21كة 1 الزنقة 
36 الرقم 542 الدار البيضاء
الرفع من رأسمال الشركة

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تمت   22/12/2020 بساريخ  املنعقد 

املصادقة على ما يلي :
الشركة  رأسمال  من  الرفع 
 500.000 الى  درهم  من100.000 
حصة   4000 بإضافة  وذلك 
من طرف   100 اجسماعية ذات مبلغ 

الشركاء ؛
السيد محمد مطاليع : 200.000 

درهم ؛
 200.000 : السيدة كوثر الحجام 

درهم ؛
رأسمال  الزيادة يصبح  بعد هذه 
موزعة  درهم   500.000 الشركة 

كالسالي :
السيد محمد مطاليع : 250.000 

درهم ؛
 250.000 : السيدة كوثر الحجام 

درهم.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

2021/12/27 تحت عدد 805988 .
410 P

 FONCIERE RES 1 
شركة املساهمة بمسؤوليات 

محدودة
برأسمال 41.180.000.00 درهم
املقر الرئي�سي : فيال تي2يز، زنقة 
سوريا، حي السعيدية، كيليز - 

مراكش - املغرب
العام  الجمع  اجسماع  عقب 
في  عقد  الذي  االسسثنائي  و  العادي 
18 أغسطس 2022، اتخذ االجسماع 

القرارات السالية :

يحيط االجسماع العام علما ببيع 
 YAMED EDUCATION 01 SCA
التي  الشركة  من  سهم   205،900
 UPM FONCIÈRE لصالح  امسلكتها 

الذي تم اليوم.
علما  العام  االجسماع  أخذ 
باسسقالة السيد عزيز بن زبي2 كمدير 

مشارك للشركة.
قرر الجمع العام تعديل املادتين 7 

و 12 من النظام األسا�سي :
يكون توزيع رأس املال   :  7 املادة 

بعد البيع كما يلي :
 205.900  :  Foncière KMR

سهم
  UPM foncière pédagogique

205.900 سهم.
املجموع : 411800 سهم.

يدير الشركة السيد   :  12 املادة   -
محمد قباج مديًرا معيًنا للشركة.

قرر الجمع العام تحديث النظام 
النظام  واعسماد  للشركة  األسا�سي 

األسا�سي املعدل.
املحكمة  في  تحريره  تم   : إيداع 
السجارية بمراكش بساريخ 26/8/2022 

تحت رقم 138868.
411 P

 UPM FONCIERE*
*PEDAGOGIQUE

شركة املساهمة
برأسمال 42210500.00 درهم

املقر الرئي�سي : كلم 13 طريق امزميز 
مراكش - املغرب

اإلدارة  مجلس  اجسماع  عقب 
في   2019 مارس   19 في  عقد  الذي 

املقر الرئي�سي للشركة، تقرر :
املصادقة على اسسقالة السيد   -
عضو  منصب  من  لحمر  س يان 
مجلس  قررها  التي  اإلدارة  مجلس 

اإلدارة بساريخ 28 مارس 2019.
لشركة  املشاركة  خيار  -تصديق 
 61225 رقم   FONCIERE KMR
محمد  القباج  بالسيد  ممثلة   RC
رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 
مجلس قرره  E108969كمدير، 

مارس   28 في  اجسمع  الذي  اإلدارة   

والية  من  املسبقية  لل ت2ة   ،2019
العام  االجسماع  حتى  أي  سل ه، 
العادي الذي سُيدعى للبت في السنة 

املالية املنتهية في 31 ديسم21 2018. 
املحكمة  في  تحريره  تم   : اإليداع 
السجارية بمراكش بساريخ 23/8/2022 

تحت رقم.138760.
412 P

 LES ECOLES ITTIHAD
»PRIVEES

SARL
رأس مال 100،000.00 درهم

بلوك رياض زنقة 29 الحي املحمدي - 
الدار البيضاء

بساريخ  خاص  عقد  نهاية  في 
العام  الجمع  قرر   ،16/6/2022
 LES ECOLES لشركة  االسسثنائي 

ITTIHAD » PRIVEES « SARL
- زيادة رأس املال من 100.000.00 

درهم إلى 400.000.00 درهم.
- تحديث النظام األسا�سي للشركة
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

07/07/2022 تحت رقم 830660.
413 P

 ROSANTEX  
SARL AU

RC 352683 CASABLANCA
برأسمال 400.000.00 درهم

املكسب الرئي�سي : الدار البيضاء، 
تجزئة 2 طابق 1، زنقة 110 شارع 

ش شاوني عين السبع
العام  االجسماع  ملحضر  وفًقا 
؛   22/8/2022 بساريخ  االسسثنائي 

يقرر الشريك :
زيادة رأس املال من مائة ألف   •

أربعمائة  إلى   (100.000.00( درهم 

ألف درهم )400.000.00) من خالل 

سهم   (3.000( آالف  ثالثة  إنشاء 

درهم  مائة  اسمية  بقيمة  جديد 

عن  ويدفع  يكستب  منها  كل   (100(

طريق اسسخدام األموال املساحة من 

من   8 للمادة  األرباح املحسجزة وفقا 

النظام األسا�سي للشركة.

النظام  من   7 املادة  تعديل   •
األسا�سي للشركة بالصيغة السالية :

بمبلغ  املال  رأس  تحديد  يسم 
 (400.000.00( أربعمائة ألف درهم 
مقسمة إلى أربعة آالف )4000) سهم 

بقيمة مائة درهم )100) لكل سهم.
املذكورة  األسهم  تخصيص  يسم 
حسن  السيد   : الوحيد  للمساهم 

ال ردوش،
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء في 7 سبسم21 

2022 برقم 836823.
414 P

MOFASI TRAVAUX
SARL

ش م م ش و
رأسمال : 20.000 درهم

املقـر اإلجسـماعي : E 150 مكرر اوالد 
سيدي علي جرادة

الشريك  قرار  املحضر  بموجب 
تقرر  يوليو 2022   21 الوحيد بساريخ 

ما يلي :
إضافة النشاط :
اشغال القياس.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
السجارية بوجدة بساريخ 25 أغسطس 

2022 تحت رقم 2480.
415 P

 BOULANOV POLY «
» CONTROL

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجسماعي : تجزئة الحمد عمارة 
 95 الشقة 01 النواصر

الدار البيضاء
تص ية الشركة

بموجب عقد عرفي للجمع العام 
مؤرخ بالبيضاء بساريخ 6 ماي 2022، 

قرر ما يلي :
 BOULANOV« الشركة  تص ية 

 »POLY CONTROL
قرر الشركاء تعيين السيدة فاطمة 

الزهراء حمادو للقيام بالسص ية.
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مقر السص ية هو : حي اكور الزنقة 

ه رقم 03 زاوية الشيخ

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2022 أغسطس   30 في  بالبيضاء 

تحت عدد 835946

416 P

فوماتغة
ش د م م

انحالل املسبق للشركة

اجسمع  عرفي  عقد  بمقس�سى 

مساهمو الشركة فوماتغة ش د م م 

بساريخ 24/06/2022 قرروا ما يلي :

فوماتغة  شركة  املسبق  انحالل 

لشركة  مصف  رحال  مجيد  لسعيين 

Bk 6336 حامل بطاقة السعريف

مكان  الشركة  مقر  تحديد 

السص ية.

جامع  قرب   113 زنقة   8  : املقر 

الخي2 عين الشق الدار البيضاء. 

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بساريخ  بالبيضاء  السجارية  باملحكمة 

29/08/2022 تحت رقم 835742.

417 P

MATELEC LIGHTING
ش.م.م ذات شريك وحيد رأسمالها 

100.000 درهم في طور السص ية

إنهاء السص ية
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

الشريك  قرر   31-12-2021 بساريخ 

تقرير  على  اإلطالع  بعد  الوحيد 

وعلى  عليه  املصادقة  املص ي 

حسابات السص ية كما قرر إبراء ذمة 

مهامه كمص ي و قرر  املص ي وإنهاء 

بعد ذلك إنهاء عمليات السص ية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

   01-09-2022 بساريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 836309
من أجل السخليص و اإلشهار

418 P

JOUHARA CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها 10.000،00 درهم
مقرها االجسماعي : 3 زنقة أورير، 

شارع موالي يوسف، الطابق الثاني 
الدارالبيضاء

السجل السجاري : 367.065 
الدارالبيضاء

عقب قرار الجمع العام االسسثنائي 
بساريخ 29 يوليو 2022 تقرر ما يلي :

1/ الحل املسبق للشركة و وضعها 
تحت السص ية الودية،

 2/ تعيين السيدة جوهرة كرمودي 
مص ية للشركة.

باملقر  السص ية  مقر  تعيين   /3
االجسماعي

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  للدارالبيضاء  السجاري 

08/09/2022 تحت عدد 837.060.
419 P

ACTION AUTO EXPERTISE
SARL

41، شارع الحاج عمر الري ي رقم 9، 
الطابق الرابع،  الدار البيضاء
ت ويت الحصص االجسماعية

تحويل الشركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك واحد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة لعدة شركاء
تعيين مسي2ين للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
أغسطس   23 بساريخ  االسسثنائي 

2022، تم تقرير ما يلي :
تم االت اق على ت ويت الحصص 

االجسماعية بين :
 500 السيد محمد الكرتي ي وت 
بوبكر  السيد  إلى  اجسماعية  حصة 
من   7 ال صل  تعديل  مع  الكرتي 

القانون األسا�سي.
محمد  الكرتي  السيد  تعيين 

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.
ذات  الشركة  تحويل  قرر 
مسؤولية محدودة لشريك واحد إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة لعدة 
شركاء بن س االسم االجسماعي، ن س 
املقر، ن س املوضوع ون س رأسمال 

الشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بساريخ 26 أغسطس 2022، 

تحت رقم 835688.

420 P

شركة بلحضير كار
ش م م ش و

رأسمال : 500.000 درهم

املقر االجسماعي : تجزئة إريس
رقم 136 را السراق، وجدة

العام  الجمع  محضر  بموجب 

االسسثنائي املنعقد بساريخ 4 أغسطس 

2022، تقرر ما يلي :

املصادقة على حسابات السص ية 

والتشطيب الكلي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

السجارية بوجدة بساريخ فاتح سبسم21 

2022، تحت رقم 1317.

421 P

  BROKERAGE & REIM
SARL

تأسيس الشركة
العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

أغسطس   4 اليوم/الشهر/السنة)في: 

تحمل  والتي  بالرباط   ،2022

الخصائص السالية :

الهدف االجسماعي: 

األنشطة العقارية نيابة عن الغي2.

وتشغيل عن طريق  حيازة آو بناء 

وربما  أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجار 

مبنى  األشكال  من  شكل  بأي  عزل 

اكان مبنيا أم ال  واحد أو أكث2 سواء 

حضريا أو ري يا.

عمليات  الوساطة  واالستشارات  

اي   في  والخ21ة  والسقييم  العقارية 

مشروع  عقاري  او عقار.

اقسناء  العقارات  املبنية  او للبناء   

بقصد  تأجي2ها  او بيعها. 
درهم    10.000  : رأسمال الشركـة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

وموزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

كسالي :

 76 يملك  كمال  حكيمي  السيد 

حصة.

 12 يملك  حمزة   السيد حكيمي  

حصة.

السيد  حكيمي  عثمان  يملك 12 

حصة.

املجموع : 100 حصة. 

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسم21 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

ابن  شارع   59  : االجسماعي  املقر 

سينا رقم 11 اكدال الرباط.   

املسي2 :  السيد حكيمي كمال.
رقم السجل السجاري 7022.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

   2022 سبسم21   5 بالربا ط  السجارية 

تحت رقم 128397. 

422 P

 GTD TRADE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  

  رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجسماعي :أمل 5 الرقم 669 

املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط

تأسيس 
بساريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة  تمت   ،2022 4 أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

  .GTD TRADE : االسم السجاري

ذات  شركة   : القانونية  الص ة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف :  تاجر، األشغال املخسل ة 

أو البناء.

العمليات  جميع  عامة  بص ة 

مباشرة  بص ة  املرتبطة   السجارية 

أو غي2 مباشرة بنشاط الشركة.
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الرقم   5 أمل   : االجسماعي  املقر 

669 املسي2ة الطابق األول حي يعقوب 

املنصور الرباط.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 )مائة) درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

اإلله  عبد  نازه  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبسم21   8 بساريخ   السجارية بالرباط  

2022 تحت رقم س.ت162561.

423 P

إئسمانية الس ياني

22 شارع محمد الخامس

عمارة السنت�سي رقم 71 مكناس

الهاتف : 0535.50.55.07/52

ال اكس : 0535.52.88.16

فارمامك ش.م
تعديل

العام  الجمع  مداوالت  بمقس�سى 

يونيو   18 يوم  املؤرخ  اإلسسثنائي 

ش.م  فارمامك  لشركة   2022
درهم   11.800.000.00 رأسمالها 

السعديين  شارع  اإلجسماعي  ومقرها 

الحي الصناعي البساتين مكناس تم 

اإلت اق على ما يلي :

الرابع  البند  على  املصادقة 

الذي قرر   2020 أكسوبر   15 ملحضر 

وضع خمسة مساهمين كحد أق�سى 

لكل  يمكن  كما  املساهمين  لسمثيل 

يمثل خمسة مساهمين  أن  مساهم 

آخرين فقط كحد أق�سى.

تحديث القانون األسا�سي ال سيما 

القرارات  منه على أساس   26 املادة 

 15 املسخدة في اإلجسماع العام لساريخ 

ما  على  ينص  والذي   2020 أكسوبر 

يلي :

برسالة  سسكون  اإلسسدعاءات 

مضمونة مع إقرار باإلسسالم أوبإدارج 

إشعارات قانونية في إحدى الصحف.

إنعقاد اإلجسماعات العامة في مقر 

الشركة أو أي مكان آخر.

تمثيل  يجوز  ال  أنه  قرر  كما 

من  إال  اجسماع  أي  في  املساهمين 

 قبل مساهم آخر أو من قبل زوجه

أخ أو  أسالفه  أحد  أو  أقاربه  أو    

 أو أخت.

قرر الجمع العام تحديث القانون 

األسا�سي لشركة فارمامك ش.م، بعد 

مخسلف السغيي2ات الحاصلة على أمد 

حياة الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبسم21   8 يوم  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3258.

424 P

WILMACO

شركة مساهمة 

رأسمالها : 153.300.000 درهم

الكائن مقرها : 8 زنقة املعسد ابن 

عباد الصخور السوداء الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 410.959 

الدارالبيضاء

إسسقالة املدير العام
تعيين مدير عام جديد

إن املجلس اإلداري املنعقد بساريخ 

22 يوليو 2022 قد :

جي2ارد  السيد  اسسقالة  سجل 

 Mr. GERARD نوجيل  تي  مارتين 

مهامه   MAARTEN TE NUIJIL

كمدير عام.

قرر تعيين السيد فيصل بنعامر 

مديرا عاما جديدا للشركة املزداد في 

من جنسية مغربية   1977 15ف21اير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.F355139

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

للدارالبيضاء  السجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 

.836463
عن املسسخلص والبيانات

مجلس اإلدارة

425 P

HARBEN INTER EXPO
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 
79-80 املنطقة الصناعية حي 

السالم الداخلة
رقم السقييد في السجل 

السجاري:20319
تعديالت قانونية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
اتخاذ  تم   2022 أغسطس   10  

القرارات السالية :
الحصص  من   %  100 ت ويت 
اإلجسماعية اململوكة من طرف السيد 
السيد  ل ائدة  بنجدي  حمزة  احمد 

توفيق حراتي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
حمزة  احمد  السيد  اسسقالة 

بنجدي من التسيي2.
تعيين املسي2 وتحديد اإلمضاء.

 1 البنود  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 
و6 و7 و15 وبالسالي تم تحيين النظام 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية بالداخلة بساريخ 2 سبسم21 

2022 تحت رقم 1434/2022.
426 P

ARGOUB DISTRACTION
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي 
القسم2 زنقة 6 رقم 35 الداخلة

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14745

تعديالت قانونية
 29 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم اتخاذ القرارات   2022 أغسطس 

السالية :
الحصص  من   %  100 ت ويت 
عبد  السيد  طرف  من  اإلجسماعية 
السالم مسيدة والسيد محمد سالم 
س يان  السيد  ل ائدة  العينين  ماء 

بداع.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

اسسقالة السيد محمد سالم ماء 

العينين من التسيي2.

تعيين املسي2 وتحديد اإلمضاء.

توسيع نشاط الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل البنود 1 و2 

وبالسالي تم   (15 و6 و7 و)14 ليصبح 

تحيين النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بالداخلة   اإلبسدائية 

رقم  تحت   2022 أغسطس   31  

.1430/2022

427P

MARINS DU SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم   2022 أغسطس   31 بساريخ 

ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 

املسؤولةي املحدودة وذات امليمزات 

السالية :

 MARINS DU SUD  : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : الصيد البحري بمخسلف 

الصعيد  على  وبيع  شراء  أنواعه، 

الوطني والدولي.

اإلسسي2اد والسصدير.

الطرية  لألسماك  املسجارة 

واملجمدة.

املنسجات  مخسلف  تصدير 

البحرية.

أنواع  جميع  وتصدير  اسسي2اد 

املنسجات البحرية.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

وزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :

 250 السيد القاسمي حبيب هللا 

حصة.

السيد لبيهي حمزة 250 حصة.

 250 محمد  بي2ة سيدي  السيدة 

حصة.
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 250 بابا  احمد  القاسمي  السيد 

حصة.

املقر اإلجسماعي : ساحة حوزة رقم 

17 حي السعادة العيون.

اإلدارة : تم تعيين السيد القاسمي 

والسيد  للشركة  كمسي2  هللا  حبيب 

غي2  ملدة  له  كنائب  حمزة  لبيهي 

محددة كما تعسمد الشركة اإلمضاء 
املن صل لهما.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبسم21 2022 تحت رقم 

.42863
428 P

STE. OM-ISMA TRAVAUX
SARL AU

نشر إعالن قانوني
بمقس�سى العقد العرفي املصادق 
تم   2022 أغسطس  بساريخ11  عليه 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

السالية:
 STE. OM-ISMA  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU
املقر اإلجسماعي : حي بودراع بلوك 
قصبة   1134 الرقم   11 الزنقة   3

تادلة.
الغرض اإلجسماعي : 

األشغال املخسل ة.
تم  العقاري  اإلنعاش  البناء، 

السجارة.
الرأس املالي : 100.000.00 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

سري  بديعة  السيدة   : املسي2ة 
غي2  ملدة  وذلك   CINIB166909

محددة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بقصبة 
تادلة تحت رقم 155 السجل السجاري 

أغسطس   26 بساريخ   2235 عدد 

.2022

429 P

 SOCIETE ISLI NIWJAN
SARL AU

عليه  الصادق  املحضر  بمقس�سى 
اإلسسثنائي  العام  الجمع  طرف  من 
  SOCIETE ISLI NIWJAN لشركة 
 2022 يوليو   19 بساريخ   SARL AU

تقرر ما يلي :
رفع الرأس مال اإلجسماعي للشركة 
من مبلغ 100000.00 درهم إلى مبلغ 
درهم من خالل إنشاء   500000.00
جديدة  إجسماعية  حصة   4000

بقيمة 100 درهم لكل حصة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبسدائية  باملحكمة  الضبط 
بساريخ  146  بقصبة تادلة تحت رقم 

 5 أغسطس 2022.
430 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

ADDI OU ADDI
S.A.R.L AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 10.000.000 درهم مقر 
الشركة :الدر البيضاء 12 زنقة 

ص21ي بوجمعة الطابق األول شقة 6 
السجل السجاري عدد 326.169

إعالن إشهار
قرر   2022 يونيو   29 بساريخ 

الشريك الوحيد :
من  الحل املسبق للشركة ابسداء 

31 يوليو 2022.
سدريك  السيد  مص ي  تعيين 
 CEDRIC DE الفونطين  دو 

.LAFONTAINE
السص ية  مقر  تحديد 
ص21ي  زنقة   12 بالدارالبيضاء 

بوجمعة الطابق األول شقة 6.
القانوني  اإليداع   : إنجاز  تم 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 
 2022 أغسطس   2 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 833211.
 عن موجز وبيان

431 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

 GAMBRA SHOOTING

CLUBS
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 10.000.000 درهم مقر 

مقر الشركة : الدارالبيضاء 2000 3 

زنقة عالل بن عبد هللا

 س.ت : رقم 310.581

إعالن إشهار
قرر   2022 ف21اير   10 بساريخ 

تص ية  إغالق  الوحيد  الشريك 

السجل  وبالسالي شطبها من  الشركة 

السجاري :

القانوني  اإليداع   : إنجاز  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

 2022 ف21اير   28 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 814763.
 عن موجز وبيان

432 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

 STE. LITERARY

CONSULTANTS
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 املقر اإلجسماعي : الدارالبيضاء 17 

ساحة شارل نيكول الطابق السابع 

مكسب رقم 2

إعالن إشهار
قرر   2022 مارس   14 بساريخ 

تص ية  إغالق  الوحيد  الشريك 

السجل  وبالسالي شطبها من  الشركة 

السجاري.

القانوني  اإليداع   : إنجاز  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

بالدارالبيضاء في 6 أبريل 2022 تحت 

رقم 820321.
 عن موجز وبيان

433 P

أنت2فيد ماروك

273 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء

STE. GREEN STAFF
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 20.000 درهم

املقر اإلجسماعي : الدارالبيضاء 17 

ساحة شارل نيكول الطابق السادس 

مكسب رقم 5

السجل السجاري قم 176.727

إعالن إشهار
بساريخ 9 مارس 2022 قرر الشريك 

الشركة  تص ية  إغالق  الوحيد 

وبالسالي شطبها من السجل السجاري.

القانوني  اإليداع   : إنجاز  تم 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 

 2022 أبريل  فاتح  في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 819935.
 عن موجز وبيان

434 P

األسساذ محمد رشيد السدالوي

 موثق بالدارالبيضاء
67/69 شاع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

05.22.82.18.99

05.22.82.25.25.88

ال اكس : 05.22.82.15.42

M.Y.D INDUSTRIE
S.A.R.L A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 
رأسمال إجسماعي : 100.000 درهم

28 زنقة الغض ة الطابق األر�سي 

مكسب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

األسساذ محمد رشيد السدالوي موثق 

بالدارالبيضاء بساريخ 15 يونيو 2021 

للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص اآلتية :

 M.Y.D INDUSTRIE  : التسمية 

S.A.R. A.U شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد.

الهدف اإلجسماعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل أوخارج املغرب ب :
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وغي2  السكنية  املباني  تشييد 

السكنية.

العقارات  وإدارة  العقاري  البناء 

لجميع  وطبقا  أشكالها  بكافة 

األعمال  ذلك  في  بما  األساليب 

السبعية للسجارة املسعلقة باإلنشاءات 

العقارية.

واملباني  األرا�سي  جميع  تطوير 

البناء  الحضرية والسيما عن طريق 

على حسابه الخاص أوغي2 ذلك من 

للمنشآت  املشت2كة  امللكية  خالل 

وجميع  الوجهات  لجميع  الجديدة 

األعمال وجميع املرافق وغي2ها.
العقاري  السطوير  عمليات  جميع 

للبيع أو اإليجار.

املبنية األرا�سي  جميع   حيازة 

املبنية وكذلك أي ممسلكات  أو غي2   

عقارية.

تحويل العقارات وبيعها في ملكية 

مشت2كة بالقرعة أو الوحدة.

ممسلكات  على   اإلسسحواذ 

أو مصالح بأي شكل كان في أي شركة 

أو مؤسسة.

السطوير العقاري.

السداول.

اسسي2اد وتصدير.

املعامالت  جميع  عام  وبشكل 

الصناعية  أو  السجارية  أو  ال نية 

أواملالية أو املنقولة أو العقارية التي 

أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

من  أو  الشركة  بغرض  مباشر  غي2 

املحسمل أن تساهم في توسيعه.

الوردة  إقامة   : اإلجسماعي  املقر 
رقم 46 مكسب رقم 16 الطابق الثاني 

زنقة البالتينية املعارف.

املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.

يحدد   : اإلجسماعي  الرأسمال 
 500.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

السالي :

 500.000 الدعلي  ياسين  السيد 

درهم.

املجموع : 500.000 درهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 
كل  قيمة  إجسماعية  حصة   5.000
حصة 100 درهم محررة جميعها على 

الشكل السالي :
 5.000 الدعلي  ياسين  السيد 

حصة.
املجموع : 5.000 حصة.

السنة اإلجسماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 دسم21 .

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
ياسين  السيد  طرف  من  محددة 
جميع  في  الشركة  تلتزم  الدعلي 
ملسي2ها  املن رد  بالسوقيع  عقودها 

السيد ياسين الدعلي.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 
عدد  تحت   2022 سبسم21   2 بساريخ 

.554363
للخالصة والبيان

األسساذ محمد رشيد السدالوي

435 P

األسساذ محمد رشيد السدالوي
 موثق بالدارالبيضاء

67/69 شاع موالي إدريس األول الطابق األول 
الشقة رقم 3

05.22.82.18.99
05.22.82.25.25.88

ال اكس : 05.22.82.15.42

FAHRE IMO
S.A.R.L A.U

شركة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد 

رأسمال إجسماعي : 100.000 درهم
28 زنقة الغض ة الطابق األر�سي 
مكسب رقم 1 املعاريف الدارالبيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 
األسساذ محمد رشيد السدالوي موثق 
أكسوبر   22 بساريخ  بالدارالبيضاء 
األسا�سي  النظام  وضع  تم   2021
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد بالخصائص اآلتية :
 FAHRE IMO S.A.R.L : التسمية 
املسؤولية  محدودة  شركة   A.U

بشريك وحيد.
الهدف اإلجسماعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل أوخارج املغرب ب :

اإلنعاش العقاري.
والسجارة  والسصدير  اإلسسي2اد 
وتمثيل  والعمولة  عام  بشكل 

املنسجات والعالمات السجارية.
وعموما جميع املعامالت السقنية 
الصناعية  أو  أوالسجارية  وال نية 
أواملالية أو املنقولة أو الغي2 املنقولة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو من املحسمل أن تساهم في 

امسداده.
زنقة   28  : اإلجسماعي  املقر 
الغض ة الطابق األر�سي مكسب رقم 

1 املعاريف الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.
يحدد   : اإلجسماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

السالي :
فهر  الزهراء  فاطمة  السيدة 

100.000 درهم.
املجموع : 100.000 درهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 
كل  قيمة  إجسماعية  حصة   1000
حصة 100 درهم محررة جميعها على 

الشكل السالي :
فهر  الزهراء  فاطمة  السيدة 

100.000 درهم.
املجموع : 1000 حصة.

السنة اإلجسماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 دسم21 .

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 
فاطمة  السيدة  طرف  من  محددة 

الزهراء فهر.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها 
السيدة  ملسي2تها  املن رد  بالسوقيع 

فاطمة الزهراء فهر.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 
تحت عدد   2022 نوفم21   24 بساريخ 

.523575
للخالصة والبيان

األسساذ محمد رشيد السدالوي

436 P

 STE. MEDIC EN LIGNE
 SARL AU

رأسمال : 100000.00  درهم
املـــقـر اإلجسماعي : 244 مجموعة 3 

حي الرشاد  تازة- تـــــــازة-
تـأســـــــيـس

خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بموجـب 
وضع  تـم  يوليو2022   18 بسـاريخ 
ذات  لشـركة  األسا�سي  القـانون 

املميـزات السـالية:
 MEDIC EN LIGNE التسمـية: 

 . SARL AU
الهـدف : 

 بيع آليات وتجهيزات الصيدلة .
بيع السجهيزات املكسبية.

إصالح وتعديل االليات .
 املقـر اإلجسماعي: 244 مجموعة 3 

حي الرشاد تازة .
99 سـنة انطالقـا من تـاريخ  املـدة: 

تـأسيسهـا النهـائي.
100000.00درهم  رأسمـالـها: 
حصة كل واحدة   1000 إلى  مقسـم 
نقـدا  محـررة  دراهـم   100 بقيمـة 

ل ائدة السيدة خديجة عالوي.
السيدة خديجة عالوي   : اإلدارة 

مسيـرة للشـركة ملدة غي2 محددة.
: من فـاتح ينـاير الى  السنـة املـاليـة 

 31 ديسم21.
األرباح : تخصم من األرباح خمسة 
في املئة لسكـويـن اإلحسياطي القـانـونـي 
البـاقـي أو يخصـص لسكـويـن  و يـوزع  

احسيـاطـي إضـافـي .
بكسـابة  القـانونـي  اإليداع  تـم 
اإلبسـدائية  باملحكمـة  الضبط 
بسـاريخ  426 رقـم  تحـت   بسـازة 

 7 سبسم202221.
بمثابة مقسطـف وبيـان 

437 P

مكسب األسساذة سعاد الشباب

موثقة

52 شارع الحسن الثاني إقامة زازية مكسب رقم 

8-9 القنيطرة

 LA CASA DEL ESPERANZA
تلقسه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 
موثقة  الشباب  سعاد  األسساذة 
أغسطس   29 بساريخ  بالقنيطرة 
قرماط  كنزة  السيدة  قررت   2022
بالتسيي2 الحر لسناك الوجبات كراء 
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 LA CASA DEL املسمى  السريعة   
ESPERANZA الكائن بالقنيطرة رقم 
املسجل  اوجيه  أوالد  س  بلوك   60
تحت  بالقنيطرة  السجاري  بالسجل 
رقم 74940 ل ائدة اآلنسة أمل كييو 
ملدة ثالث )3) سنوات  سومة كرائية 

قدرها 3000.00 درهم.
بالتسيي2 الحر لألصل  هدا الكراء 
السجاري سيسجل بالسجل السجاري 

باملحكمة اإلبسدائية بالقنيطرة.
للخالصة واإلشهار

األسساذة سعاد الشباب

438 P

STE.RHYM REAL ESTATE
السجل السجاري رقم 128477 

مراكش
بساريخ عرفي  عقد   بمقس�سى 
تأسيس  تم   ،2022 يوليو   28  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املواص ات السالية :
 RHYM REAL ESTATE : التسمية

ش.م.م.
الهدف اإلجسماعي : تهدف الشركة 
سواءا داخل املغرب أو في الخارج، إلى 

تحقيق األهداف السالية:
العقاري  والتسيي2  اإلنعاش 
طريق  عن  سواء  أشكاله  بجميع 
السقسيم  السبادل  السحيين  الشراء، 
املباني سواء  لجميع  والسجزئة  البيع 
كانت حضرية أو قروية مبنية أو غي2 

مبنية.
دراسة الشروط العامة والخاصة 
عقارية  مجمعات  بخلق  املسعلق 

لجميع اإلسسعماالت.
وتسيي2  كراء  بيع شراء،   ، تجارة 

جميع املباني واألرا�سي وغي2ها.
ومقاولة  األرا�سي  جميع  تحييين 
والسجهيز  السحيين  العمارات  جميع 
واإلقامات  العمارات  بناء  أجل  من 
وجميع أعمال التهيئة املسعلقة بذلك.

بيع بالجملة أو بالوحدات جميع 
العمارات التي تم بناؤها أو التي سيسم 
بناؤها الحقا سواء بعد نهاية األشغال 

أو قبل ذلك.

مقاولة سواء لحسابها أو لحساب 
الطرقية،  األنشطة  جميع   ، الغي2 
السبليط  البناء،  املدنية،  الهندسة 
وكذا  النجارة  الحدادة،  الكهرباء 
بص ة  املسعلقة  األشغال  جميع 
مباشرة أو غي2 مباشرة ببناء العمارات.
اسسي2اد وشراء وبيع وتأجي2 وإنساج 
وتصنيع وتمثيل جميع املواد واملواد 
املرتبطة  البناء  أوعناصر  املكونة 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالعمليات 

املذكورة أعاله.
وتصدير  واسسي2اد  وبيع  شراء 

وتجارة جميع اآلآلت واملنسجات.
املشاركة بطريقة مباشرة أو غي2 
العمليات  جمع  في  للشركة  مباشرة 
ومقاولة األعمال الحرفية والعمليات 
تكون  قد  التي  املالية  أو  السجارية 

مرتبطة بغرض الشركة.
وعموما جميع العمليات السجارية 
املالية الصناعية املنقولة والعقارية 
بص ة  اإلجسماعي  بالهدف  املسعلقة 
مباشرة أو بص ة غي2 مباشرة أو السابع 
لها والتي يمكن أن تساهم في نشاط 

الشركة وفي تنميتها.
دائرة  مراكش   : اإلجسماعي  املقر 

النخيل عين إطي.
املدة :99 سنةابسداء من تسجيلها 
الحل  عدا  ما  السجاري  السجل  في 

املسبق أو السمديد.
يسكون من   : الرأسمال اإلجسماعي 
 1000 دهم مقسم إلى   100.000.00
للسهم  100.00درهم  فئة  من  سهم 

الواحد.
التسيي2 : تم تعيين كل من السيد 
والسيد  السعارجي  بنعباس  احمد 
بنعباس  عباس  سكندر  جليل 
السعارجي مسي2ين تأسيسين للشركة 

ملدة غي2 محدودة.
الشركة  تسيي2  سيسم  وبالسالي 
باإلمضاء الغي2 املقت2ن والوحيد ألحد 

املسي2ين السال ي الذكر.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2022 أغسطس   26 بمراكش بساريخ 

تحت رقم 138863.
للخالصة والبيان

439 P

QUID TRANSPORT شــركة
11S/63 مكرر القطب الحضري 

راس املا فاس      
  SOCIETE  QUID TRANSPORT

       S.A.R.L
 PV d’assemblée générale

 extraordinaire du

2 أغسطس 2022 
تبعا للجمع العام اإلسسثنائي لشركة
م. م.  ذ.  ش.   QUID TRANSPORT 

2 أغسطس 2022   بساريخ  في فاس   
أفرز القرارات السالية :

ت ويت حصص السيد عزوز   (1
كركور، السيد الطويل طارق والسيد 
 100% بنسبة  ادريس   الطويل 
)أي 750 حصة) ل ائدة السيد كريم 
فاطمة  العطار  السيدة  قوي�سي 
والسيدة  قوي�سي  ياسمين  السيدة 

هبة قوي�سي.
في  للشركة  وحيد  مسي2  2)تعيين 

شخص السيد كريم قوي�سي.
3)اسسقالة السيد الطويل طارق 
من منصب مسي2 الشركة.                                                       
تم اإليداع القانوني لدى كسابة   -
ب اس  السجارية  باملحكمة  الضبط 
سبسم21   5 بساريخ   4608 رقم  تحت 

.2022
440 P

KSL EDUC SARL
RC Casablanca : 371733

العام  الجمع  املحضر  بمقس�سى 
الغي2 العادي املنعقد بساريخ 28 يوليو 

2022 تم إتخاد القرارات السالية :
اإلجسماعي  النشاط  -توسيع 

للشركة كما يلي:
وبناء  وبيعها  األرا�سي  شراء 
السجارية  واملحالت  املكاتب  وتسويق 

وتطوير جميع املشاريع العقارية.
املسعلقة  األعمال  كافة  إنجاز 

بمجال العقارات.
جميع  وإدارة  وإنعاش  دراسة 
األعمال لحساب الشركة الخاص أو 

لحساب أي طرف ثالث.

السدريب  عمليات  كافة  إنجاز 

واملساعدة والخدمات وإدارة األعمال 

مسعلقة بهدف الشركة ،

الكائن  اإلجسماعي  املقر  -تغيي2 

29 شارع عباس بن األحنف   : سابقا 

الدارالبيضاء،  موري)  شارع  )سابقا 

البيضاء   الدار  الجديد:  العنوان  إلى 

131، شارع أن ا، إقامة أزور، مكسب 

رقم 11 ب.

-تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ فاتح  السجارية بالدارالبيضاء، 

سبسم202221، تحت 836306.

441 P

SOCIETE DALMAZ DISTRIB

SARL

رأسمالها 1.000.000 درهم

السجل السجاري الدار البيضاء : 

312381

العام  الجمع  املحضر  بمقس�سى 

يوليو   19 غي2 العادي املنعقد بساريخ 

2022 تم اتخاذ القرارات السالية :

حصة   2.900 بيع  على  املوافقة 

محمد  السيد  قبل  من  مملوكة 

شركة  لصالح  صدفيين  بنحيون 

.»DALMAZ DISTRIB«

توسيع الهدف االجسماعي للشركة 

كما يلي :

النقل ال21ي للبضائع.

أنشطة نقل البضائع على الطرق 

العامة.

تأجي2 معدات النقل ال21ي.

الخدمات املسعلقة بعمليات النقل 

ال21ي.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 6 سبسم21 2022 تحت رقم 836642.

442 P
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SOCIETE GYBO NET
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بساريخ عرفي  عقد   بموجب 

 2 سبسم21 2022 ب اس، تم تأسيس 

تبعا  املسؤولية  محدودة  شركة 

للمعطيات السالية :

GYBO NET SARL AU : التسمية
الهدف : تنظيف املحالت واملنازل 

والواجهات - مطعم.

رقم  تجزئة   : االجسماعي  مقرها 

تجزئة عين  املدائن  تجزئة زهرة   56

الشقف فاس.

 100.000 في  محدودة  رأسمالها 

درهم املقسمة على 1000 سهم بثمن 

100 درهم للسهم الواحد.

املدة : مدة املقاولة محدودة في 99 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

السجاري.

التسيي2 : املقاولة مسي2ة من طرف 

الحاملة  اليعكوبي  الحسن  السيد 

.Z271729 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب اس تحت رقم 73687 من 

السجل السجاري ورقم 2022/4626 

بساريخ 6 سبسم21 2022.
للخالصة واإلشارة - اإلدارة

443 P

كبينيت فان إكسبيرتيز
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال االجسماعي : 2.340.000 

درهم

املقر االجسماعي : رقم 82-81---85

86 بوكس 16-17-18 عمارة ياسمين 

بلوك أ - الطابق 6 زاوية شارع 

املقاومة وقا�سي عياض - أكادير

االسسثنائي  القرار  بمقس�سى 

للشريك الوحيد لشركة كبينيت فان 

إكسبي2تيز املؤرخ في 25 يوليو 2022، 

تقرر ما يلي :

املصادقة على فسح فرع بالعنوان 

زنقة   11-3 الطابق   -  12 رقم   : السالي 

الدار   - املعاريف   20100 املش ى 

البيضاء.

تعيين السيد باعدي عبد الهادي 

مدير ال رع.

القانون  من   4 البند  تغيي2 

األسا�سي للشركة.

أسئلة مخسل ة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 سبسم21   5 بساريخ 

.118287

444 P

STE LOTIBEN
SARL

عقد جمع عام اسسثنائي
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

 ،2022 يوليو   14 بساريخ  االسسثنائي 

الشركاء  قرر   2022 أغسطس   4 و 

ش.م.م   STE LOTIBEN لشركة 

رأسمالها 100.000 درهم حيث تمت 

املوافقة على القرارات اآلتية :

إلى  االجسماعي  املقر  تحويل   -  1

: فاس، طابق األر�سي  العنوان السالي 

تجزئة غزالي شارع   27 عمارة   1 رقم 

ابن الخطيب.

للشركة  جديد  مسي2  تعيين   -  2

السيد علي بنغازي أخالقي ملدة غي2 

محدودة.

السعديالت  على  املصادقة   -  3

إحداث  مع  واعسمادها  القانونية 

قوانين جديدة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 يوليو   28 بساريخ 

وبساريخ  الزمني  بالسجل   4036

 4197 تحت رقم   2022 8 أغسطس 

بالسجل الزمني.
املسي2

445 P

SOCIETE AL ADNANE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجسماعي : 6، زنقة ضاية عوا، 
الطابق الرابع شقة رقم 16، أكدال، 

الرباط
بساريخ  بمقس�سى عقد عرفي حرر 
القانون  وضع  تم   ،04/08/2022
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالسالي:
الشركاء :

لبيض عدنان.
لبيض عبد الصمد.

لبيض فاطمة الزهراء.
كمال ربيعة.

الهدف : للشركة األهداف السالية
منعش عقاري.

املخسل ة  واالشغال  البناء 
)املنشآت املعدنية).
املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للواحدة، موزعة بين املساهمين على 

الشكل السالي : 
حصة بمبلغ   190 لبيض عدنان 

19000 درهم.
حصة   190 الصمد  عبد  لبيض 

بمبلغ 19.000 درهم.
لبيض فاطمة الزهراء 190 حصة 

بمبلغ 19.000 درهم.
بمبلغ  حصة   430 ربيعة  كمال 

43.000 درهم.
بمبلغ  حصة   1000 املجموع 

100.000 درهم.
من  الشركة  تسيي2   : التسيي2 
طرف السيد لبيض عدنان، ملدة غي2 

محدودة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 
تحت   ،2022/09/02 يوم  بالرباط 

رقم 127337.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.162399
بمثابة مقسطف وبيان

446 P

AUTO DRIVE TEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

االسسثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 17 ماي 2022 ما يلي :

تص ية الشركة.

حليم  سمي2ة  السيدة  تعيين 

بوحسون كمص ية للشركة.

للشركة  السص ية  عنوان  تعيين 

شارع األمي2 موالي عبد   3 الكائن ب 

هللا شقة رقم 3 الرباط.

السجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم السقييد بالسجل 
امللف  وضع  رقم   128855 السجاري 

.125554

447 P

CB PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

االسسثنائي  العام  الجمع  قرر 

املسجل في 30 يونيو 2022 ما يلي :

تص ية الشركة.

بناني  السيد محمد شاكر  تعيين 

كمص ي للشركة.

للشركة  السص ية  عنوان  تعيين 

شارع   12 إقامة جوليت،  الكائن ب 

األول،  الطابق   ،4 شقة  السعديين 

حسان الرباط.

السجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم السقييد بالسجل 
امللف  وضع  رقم   157575 السجاري 

.127125

448 P

DENTOQAM GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 

 12 في  واملسجل   2022 مارس   22  

تأسست  بالرباط،   2022 أبريل 

الشركة ذات الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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االستشارات   : االجسماعي  الهدف 

املشاريع  ومرافقة  تدريب  اإلدارية، 

السعليمية.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة اجسماعية   1000 مقسمة إلى 

بقيمة 100 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :

السيدة زاوي فاطمة : 170 حصة 

اجسماعية.

السيدة بهيج لبنى : 166 حصة.

 166  : يحيى  ابن  هشام  السيد 

حصة.

 166  : العالي حليمي  السيد عبد 

حصة.

السيد ولعلو يوسف : 166 حصة.

السيد مالكي مروان : 166 حصة.

املجموع : 100 حصة اجسماعية.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسم21   31 إلى  

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
املقر : إقامة 30 شقة رقم 8 زنقة 

موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحكمة السجارية بالرباط تحت رقم 

.160463

449 P

IMMOBILIERE ADDARIH
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجسماعي : 33 شارع العلويين 

الرباط

العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 

 ،2022 يوليو   5 بساريخ  العادي  غي2 

تقرر ما يلي :

 PHILIPPO السيد  اسسقالة 

BONTA من مهامه كمسي2 للشركة.

 SANDRO السيد  تعيين 
ANTONIO BENENATI رقم بطاقة 

جديد  كمسي2   A011392R اإلقامة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 30 أغسطس 

2022 تحت رقم 6897.

450 P

 ETABLISSEMENT ATLANTIC

 FORMATION PRIVE ET

METIER

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة في شريك وحيد

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

26 أغسطس 2022 ومسجل بمدينة 

 2022 أغسطس   31 بساريخ  تيزنيت 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

محددة  وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي :

 ETABLISSEMENT  : التسمية 

 ATLANTIC FORMATION PRIVE

.ET METIER SARL AU

تجزئة   88 رقم   : املقر االجسماعي 

النخيل تمديد الطابق 2 تيزنيت.

املدر�سي  الدعم   : الغرض 

والجامعي.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.

املسي2 : صابر اسماعيل.

رأس املال : 10.000 درهم مقسم 

درهم   100 100 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة موزعة كما يلي :

 100  : اسماعيل  صابر  السيد 

حصة.

: من  السنة االجسماعية أو املالية 

فاتح يناير إلى 31 ديسم21.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  بسيزنيت  االبسدائية 

272/2022 بساريخ 6 سبسم21 2022.

451 P

STE STASAGRI
SARL

شركة سساسكري ش.م.م
رأسمالها االجسماعي : 100.000 درهم
املقر االجسماعي : إقامة ال21كة شقة 

رقم 7 بلوك ب الطابق الثالث تجزئة 
م21وكة جليز - مراكش

االنحالل املسبق للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
يوم  املنعقد  للشركة  االسسثنائي 

10 يونيو 2022 قرر ما يلي :
لشركة  املسبق  االنحالل 
 STE STASAGRI سساسكري ش.م.م 
 10 من  وفسح تص يتها ابسداء   SARL

يونيو 2022.
تعيين بص ة مص ي هذه الشركة 
السيد أوموليد علي مع منحه جميع 
والضرورية  القانونية  الصالحيات 

للقيام بهذه املهمة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بمراكش بساريخ 23 يونيو 2022 تحت 

رقم 137149.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

452 P

STE STASAGRI
SARL

شركة سساسكري ش.م.م
رأسمالها االجسماعي : 100.000 

درهم
املقر االجسماعي : إقامة ال21كة شقة 

رقم 7 بلوك ب الطابق الثالث تجزئة 
م21وكة جليز - مراكش

تص ية الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقس�سى 
يوم  املنعقد  للشركة  االسسثنائي 

13 يونيو 2022 قرر ما يلي :
تص ية شركة سساسكري ش.م.م 

.STE STASAGRI SARL
املصادقة على تقرير املص ي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بمراكش بساريخ 14 يوليو 2022 تحت 

رقم 137764.
ملخص قصد النشر
COMPTAGESTEX

453 P

ديــــــــــــوان األسســــــــاذ أحمــد العبـــاســي

مــــوثــــــق

شـــــارع مـــوالي عـبد الرحمــــان

عمـــارة ب٬ املـكـسـب رقم 5

القـنيطــــــــرة

الهـــــــاتف : 05 37 37 42 13 

ال اكس : 05 37 37 42 15

DADIBEN شركة

ش.م.م

رأسمالها خمسمائة وثمانون

 ألف درهم )580.000 درهم)

مقرها االجسماعي بالقنيطرة، 13 

زنقة دمشق، إقامة املي2

السجل السجاري عدد : 26763

املوضوع : ت ويت الحصص 
االجسماعية مع تعديل القانون 

األسا�سي للشركة
حرر  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

بديوان األسساذ أحمد العبا�سي بساريخ 

29 أغسطس 2022،  تقرر ما يلي :

صهي2،  الداودي  السيدة  باعت 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

السيد  ل ائدة   ،G184997 رقم 

محمد،  اسماعيل  السجاني  عمور 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

حصصها  جميع   ،GA52149 رقم 

االجسماعية واملسمثلة في 2900 حصة 

 »DADIBEN« والتي تملكها في شركة

ش.م.م، رأسمالها خمسمائة وثمانون 

ألف درهم )580.000 درهم)، مقرها 

زنقة   13 بالقنيطرة،  االجسماعي 

دمشق، إقامة املي2.

املسعلق  السابع  ال صل  تعديل 

للشركة  االجسماعية  بالحصص 

والذي أصبح كالسالي :   

 : العين  نور  الديوري  السيدة 

2900 حصة.

إسماعيل  السجاني  عمور  السيد 

محمد 2900 حصة.
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مجموع الحصص  5800 حصة.
عشر  الخامس  ال صل  تعديل 
العين  نور  الديوري  السيدة  بسعيين 
إسماعيل  السجاني  عمور  والسيد 
غي2  ملدة  للشركة  كمسي2ين  محمد 
محددة، وبذلك تسي2 الشركة بسوقيع 

من رد ألحد املسي2ين.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022 سبسم21   6 بساريخ  بالقنيطرة 
 : عدد  السجاري  السجل  بملف 

.26763
للخالصــة والنشر

األسساذ العبا�سي أحمد

454 P

STE ATLAS SAFRAN
SA

بمقس�سى محضر اجسماع املنعقد 
 ATLAS بساريخ 15 أبريل 2022 لشركة
 2.025.000 رأسمالها   SAFRAN
محمد  شارع  مقرها  الكائن  درهم 
الخامس مركز تلوين تارودانت تقرر 

ما يلي :
الحصص  ت ويت  على  املصادقة 
حافظ  السادة  بين  امل21مة 
برقية  يونس،  حافظ  عبد الوهاب، 
وشركة  محمد  موسسني  طارق، 
 Fonds d’Investissements Targa

ل ائدة السيد حافظ عبد الرحمان.
النهائي للسيد حافظ  االنسحاب 
برقية  يونس،  حافظ  الوهاب،  عبد 
وشركة  محمد  موسسني  طارق، 
 Fonds d’Investissements Targa

من الشركة.
تعيين السيد حافظ عبد الرحمان 
موقعا ومسي2ا للشركة وذلك ملدة غي2 

محدودة.
تحويل الشركة من شركة مجهولة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  اإلسم 

محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحكمة  الضبط 
بسارودانت بساريخ 8 يونيو 2022 تحت 

رقم : 258.
455 P

مكسب األسساذ بن سودة فؤاد

موثق

شارع الجيش امللكي عمارة الساجموعتي س، 

الطابق الثاني فاس

الهاتف : 0535643375

 SOCIETE PALMERAIE DE

FES
SARL

لشركة  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 SOCIETE PALMERAIE DE FES

شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها 

االجسماعي ب اس 28 زنقة القرن ل ب 

18 ب سيدي ابراهيم، تقرر ما يلي :

السابق  الشركة  مسي2  اسسقالة 

ذكرها السيدة مكوار خديجة.

تعيين مسي2 جديد للشركة السيد 

بن سودة محمد املهدي.

إعادة صياغة قانون الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب اس  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 مارس   15 بساريخ 

.2022/1395
بمثابة مقسطف

456 P

STE K.20
SARL

تم بساريخ 12 يوليو 2022 اجسماع 

النقط  عام اسسثنائي حدد بموجبه 

السالية :

نقل املقر الرئي�سي للشركة الكائن 

سيتي  كولف   1 رقم  باملكسب  سابقا 

الطابق األر�سي   6 إقامة اكات عمارة 

مراكش  منارة محاميد   2 رقم  شقة 

ب  رقم  املسجر  الجديد  العنوان  إلى 

»مراكش كولف   ،6 شارع محمد   12

والسموين،  التسوق  مركز  سيتي« 

مراكش.

2 - وقد تم اإليداع القانوني لدى 

بساريخ  في مراكش  السجارية  املحكمة 

فاتح سبسم21 2022 تحت رقم 9203.

457 P

تغازوت أنفيست
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة   
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  تم وضع   ،2022 يوليو   26
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية ذات 

الخصائص السالية : 
التسمية : تغازوت أن يست.

املوضوع االجسماعي :
تأجي2 عقارات م روشة.

والنارية  الهوائية  الدرجات  تأجي2 
األنشطة  وجميع  سكي  والجيت 

املماثلة .
استشارات ونشاط تجديد املباني 

والديكور وأعمال مسنوعة.
واإلستشارات  العقاري  السطوير 
بنشاط  املسعلقة  األنشطة  وكافة 

السطوير العقاري .
والسجارة  والسصدير  اإلست2اد 

بشكل عام.
وإدارته  وتطويره  ال ندق  بناء 

وربما بيعه.
: عمارة زرقطوني   املقر االجسماعي 

رقم 361 بوركان -أكادير.  
من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
حدد   : االجسماعي  الرأسمال 
الرأسمال في 100.000 درهم مقسمة 
إلى 1000 حصة اجسماعية من قيمة 

100 درهم لكل حصة.
السيد إدزرود أحمد : 200 حصة 
درهم لكل   100 اجسماعية من قيمة 
 20.000( قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم). 
 200  : كريمة  برقيوة  السيدة 
حصة اجسماعية من قيمة 100 درهم 
لكل حصة بمساهمة قدرها )20.000 

درهم).  
: 200 حصة  السيدة إدزرود أالء 
درهم لكل   100 اجسماعية من قيمة 
 20.000( قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم).  
: 200 حصة  السيدة إدزرود أية  
درهم لكل   100 اجسماعية من قيمة 
 20.000( قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم).  

السيدة إدزرود ليليا : 200 حصة 

درهم لكل   100 اجسماعية من قيمة 

 20.000( قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم).  

التسيي2 : تم تعيين السيد إدزرود 

أحمد مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

بالنسبة للسوقيع :

صحيح   بشكل   ملزمة   الشركة  

للسيد إدزرود أحمد  وحيد   بسوقيع  

مع الحق في إمكانية تعيين ممثل له.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسم21   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة. 

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

باڭادير  السجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   05/09/2022 بساريخ 

.118286

458 P

مكسب األسساذ أكناو

موثق بالدار البيضاء

الشركة سانت الزار انفست
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

األسساذ  تلقاه  بمقس�سى عقد   -  I

البيضاء  بالدار  موثق  حن ي  أكناو 

إنشاء  تم   2022 يوليو   21 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات السالية :

بناني  السيد   : الوحيد  الشريك 

بالدار  الساكن  الدين،  عز  كمون 

املدينة  النواصر بوسكورة،  البيضاء 

ستي،  جولف  بوسكورة  الخضراء، 

مغربية،  جنسية  ذو   .30 رقم  فيال 

مزداد بالدار البيضاء يوم 21 ديسم21 

السعريف  لبطاقة  الحامل   .1959

.B365515 الوطنية رقم

الزار  »سانت  الشركة   : التسمية 

مسؤولية  ذات  شركة  ان ست« 

محدودة بشريك وحيد.

الهدف : محل املشروبات.
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قطاعي  في  واملشورة  السدريب 

الطهي واملطاعم وال نادق.

العمليات  وتطوير  تصميم 

وامل اهيم في مجال الطهي.

ذات  الوحدات  جميع  اسسغالل 

وتحضي2  والسموين  بالطعام  الصلة 

إلى  وتسليمها  املطبوخة  الوجبات 

املنازل.

تنظيم ال عاليات واالحس االت.

تمثيل أي عالمة تجارية محلية أو 

أجنبية.

تأجي2 العقارات والت2ويج العقاري 

بشكل عام.

املعامالت  جميع  عامة،  وبص ة 

والصناعية  والسجارية  املالية 

قد  التي  املنقولة،  وغي2  واملنقولة 

غي2  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

أو  أعاله  املذكورة  باألهداف  مباشر 

من  مماثلة أو ذات صلة،  بأي أشياء 

وتوسيع  تطويرها  تعزز  أن  املرجح 

نطاقها.

البيضاء  الدار   : االجسماعي  املقر 

)السابق  زعت2  تال  شارع   1 النخيل 

شارع اللوفر).

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقييدها في السجل السجاري ما عدا 

في حالة ال سخ املسبق أو السمديد.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 

درهم  إلى 1000 حصة من فئة 100 

ترجع بالكامل إلى السيد بناني كمون 

عز الدين للشركة في تمثيل مساهمسه 

النقدية.

املسي2 الوحيد للشركة   : التسيي2 

هو السيد بناني كمون عز الدين، وقد 

تم تعيينه ملدة غي2 محدودة مع كامل 

للسصرف  له  املخولة  الصالحيات 

باسم الشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسم21 من كل سنة.

األرباح : توزع األرباح الصافية بعد 

االقسطاعات القانونية والنظامية بين 

الشركاء كل حسب حصسه.

خصم  يسم   : األرباح  توزيعات 

األرباح املوزعة باألولوية من األرباح 

القابلة للسوزيع للسنة املالية.

I - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بالدار  السجارية  باملحكمة  الضبط 

 2022 سبسم21   7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 836971.

- هذه الشركة مقيدة بالسجل   II

بساريخ   554855 السجاري تحت رقم 

7 سبسم21 2022.
مقسطف من أجل اإلشهار

مكسب األسساذ أكناو حن ي

موثق بالدار البيضاء

459 P

RZ CONSEIL

ELEGANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

RZ CONSEIL

 82RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE I 3ème ETG

 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،

CASABLANCA ،20340 املغرب

ELEGANT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 178-174 

اقامة النصر ساحة النصر طريق 

مديونة زاوية زنقة تون�سي باشكو - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13149

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 ف21اير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت  السيد عبد الرحيم حسن 

الحيلو عقيل حصة واحدة اجسماعية 

ل ائدة  حصة   10000 أصل  من 

شيمي2اني  بريان  حسن  أمي2  السيد 

بساريخ 25 ف21اير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 

11 أبريل 2022 تحت رقم 820752. 

 CENTRE DES AFFAIRES BENABDELLAH SARL

AU

AUTO-ECOLE LAGHROUCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE DES AFFAIRES

BENABDELLAH SARL AU

 APPT 2 IMM179 LOT ESSAADA

 MENARA MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH املغرب

 AUTO-ECOLE LAGHROUCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 513 

الطابق الس لي عمارة الخي2 شيشاوة 

شيشاوة 41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2113

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

AUTO- : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.ECOLE LAGHROUCH

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

عنوان املقر االجسماعي : رقم 513 

الطابق الس لي عمارة الخي2 شيشاوة 

شيشاوة 41000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : لغروش  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

: لغروش  الرحمان  عبد   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : لغروش  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 : لغروش  الرحمان  عبد  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لغروش  ياسين  السيد 

حي النصر شيشاوة 41000 شيشاوة 

املغرب.

لغروش  الرحمان  عبد  السيد 

 169 رقم  النصر  حي  عنوانه)ا) 

شيشاوة 41000 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لغروش  ياسين  السيد 

حي النصر شيشاوة 41000 شيشاوة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بامنسانوت بساريخ 15 يونيو 

2022 تحت رقم 199/2022.

1I
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االتقان للحسابات

ALTAF SABRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 62000، الناظور املغرب

 ALTAF SABRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

سوكرافور زايو - 62900 الناظور 

املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.10691

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحمان  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

25 حصة اجسماعية من أصل  اشن 

100 حصة ل ائدة السيد )ة) ياسين 

اشن بساريخ 20 يونيو 2022.

محمد الطيبي  )ة)  ت ويت السيد 

 100 حصة اجسماعية من أصل   50

حصة ل ائدة السيد )ة) عادل الطيبي 

بساريخ 20 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 28 يوليوز 

2022 تحت رقم 3578.

2I

االتقان للحسابات

NADOR BRIQ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 62000، الناظور املغرب

NADOR BRIQ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

رقم 1 الطابق االول اوالد ميمون - 

62000 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.14595

بمقس�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 15 دجن21 2021 تقرر حل 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

 NADOR BRIQ الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها 90.000 درهم وعنوان 

مقرها اإلجسماعي عمارة رقم 1 

الطابق االول اوالد ميمون - 62000 

الناظور املغرب نتيجة ل : - مشاكل 

مسنوعة.

عمارة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 - الطابق االول اوالد ميمون   1 رقم 

62000 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد اتبي2 و عنوانه)ا) 

الطابق  الجميل  الهواء  تجزئة   200

فاس   30000 طريق ص رو فاس   1

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 23 دجن21 

2021 تحت رقم 4698.

3I

االتقان للحسابات

NADOR BRIQ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 62000، الناظور املغرب

NADOR BRIQ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : عمارة 

رقم 1 الطابق االول اوالد ميمون - 

62000 الناظور املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.14595

بمقس�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 15 دجن21 2021 تقرر حل 

NADOR BRIQ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأسمالها 90.000 درهم وعنوان 

مقرها اإلجسماعي عمارة رقم 1 

الطابق االول اوالد ميمون - 62000 

الناظور املغرب نتيجة ل- مشاكل 

مسنوعة.

و عين:

السيد)ة) محمد اتبي2 و عنوانه)ا) 

الطابق  الجميل  الهواء  تجزئة   200

فاس   30000 طريق ص رو فاس   1

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

عمارة  وفي   2021 دجن21   15 بساريخ 

 - الطابق االول اوالد ميمون   1 رقم 

62000 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 23 دجن21 

2021 تحت رقم 4698.

4I

االتقان للحسابات

VICTORY SPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 62000، الناظور املغرب

VICTORY SPORT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

اسغالويا بني سيدال - 62852 

الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18397

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم"   1.400.000"

 1.500.000" إلى  درهم"   100.000"

درهم" عن طريق : إدماج احسياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 28 يوليوز 

2022 تحت رقم 3577.

5I

االتقان للحسابات

VICTORY SPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5، 62000، الناظور املغرب

VICTORY SPORT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي اصبانا 

رقم 233 - 62030 الناظور املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.18397

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 62030  -  233 رقم  اصبانا  "حي 
اسغالويا  "دوار  إلى  املغرب"  الناظور 
الناظور   62852  - سيدال  بني 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 28 يوليوز 

2022 تحت رقم 3577.
6I

FACE FIDUCIAIRE

BLUE BLACK DRAGON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصط ى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

BLUE BLACK DRAGON شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 43 شارع 
عين تاوجضات اقامة بدر الطابق 
4 رقم 7 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.255661

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   30 املؤرخ في 
شركة   BLUE BLACK DRAGON
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
عين  شارع   43 اإلجسماعي  مقرها 
تاوجضات اقامة بدر الطابق 4 رقم 7 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
النعدام ال رص السجارية و شراسة 

املنافسة.
و عين:

السيد)ة) سمي2 بلكورة و عنوانه)ا) 
اقامة  تاوجضات  عين  شارع   43
الدار   20000  7 رقم   4 الطابق  بدر 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع   43 وفي   2022 ماي   07 بساريخ 
الطابق  بدر  اقامة  تاوجضات  عين 
البيضاء  الدار   20000  -  7 رقم   4

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832593.
7I

FACE FIDUCIAIRE

NUVOL TEK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصط ى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

NUVOL TEK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 11 زنقة 
عزيز بالل الطابق 5 املعاريف - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.326489
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 08 ف21اير 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤلية   NUVOL TEK
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
11 زنقة عزيز بالل  مقرها اإلجسماعي 
الدار   20000  - املعاريف   5 الطابق 
قدر  لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء 
الشريك الوحيد على الواصلة في ظل 

الظروف الراهنة.
و عين:

و  بوحمادي  مريم  السيد)ة) 
زنقة الصليب االحمر   17 عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20000 م.ق 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
11 زنقة  15 ف21اير 2022 وفي  بساريخ 
 - املعاريف   5 الطابق  بالل  عزيز 

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834288.

8I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

LOTISSEMENT ANNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسي2ة عمارة ماجد شقة رقم 
03 تي لت، 15400، تي لت املغرب

LOTISSEMENT ANNOUR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي ملك 
عين سليغوة عين جوهرة دوار والد 
غانم تي لت عين الجوهرة - 15400 

تي لت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LOTISSEMENT ANNOUR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري مجهز عقاري شغال مخسل ة.

عنوان املقر االجسماعي : ملك عين 
سليغوة عين جوهرة دوار والد غانم 
تي لت عين الجوهرة - 15400 تي لت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 50  : قشقاش  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد سعيد قشقاش : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس قشقاش عنوانه)ا) 
بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين 

الخميسات 15400 تي لت املغرب.
السيد سعيد قشقاش عنوانه)ا) 
حي الرشاد م 10 رقم 10174 تي لت 

15400 تي لت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ادريس قشقاش عنوانه)ا) 
بوخلخال  سيدي  الجوهرة  عين 

الخميسات 15400 تي لت املغرب
السيد سعيد قشقاش عنوانه)ا) 
حي الرشاد م 10 رقم 10174 تي لت 

15400 تي لت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 االبسدائية بتي لت بساريخ 

2022 تحت رقم 466.
9I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

PARK RENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسي2ة عمارة ماجد شقة رقم 
03 تي لت، 15400، تي لت املغرب
PARK RENT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي النهضة 

01 غ د س 142 تي لت - 15400 
تي لت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 PARK : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.RENT
تاجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل العقارات اشغال مخسل ة.
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - تي لت   142 س  د  غ   01 النهضة 

15400 تي لت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حمزة املباركي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املباركي  حمزة  السيد 

تي لت 15400 تي لت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املباركي  حمزة  السيد 

تي لت 15400 تي لت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   16 االبسدائية بتي لت بساريخ 

2022 تحت رقم 469.
10I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

 GROUPEMENT SCOLAIRE
 SAFWAT ROSTOM2 ECOLE

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسي2ة عمارة ماجد شقة رقم 
03 تي لت، 15400، تي لت املغرب
 GROUPEMENT SCOLAIRE
 SAFWAT ROSTOM2 ECOLE
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي فيال 

62 حي االندلس - 15400 تي لت 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1137

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امحمد  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجسماعية من   500 العسي2ي 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 أصل 
يوليوز   15 )ة) خديجة عزيزي بساريخ 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   16 االبسدائية بتي لت بساريخ 

2022 تحت رقم 468.
11I

EVOLUTION CONSEIL

 PRESTIGE PERSONAL
TRAINING SARL AU

شركة ذات مسؤلية 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
 prestige personal training sarl
au شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب 

رقم 31 الطابق 3 اقامة نور 5 شارع 
حسان2 مركش - 40000 مركش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

124891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   14
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 prestige personal training sarl

.au

مدرب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرياضة

احدث ريا�سي
تمرين.

مكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
5 شارع  3 اقامة نور  31 الطابق  رقم 
مركش   40000  - مركش  حسان2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : يوسف  سحمون  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد سحمون يوسف عنوانه)ا) 
 21 اسكجور اقامة امان طلحا رقم 

مركش 40000 مركش مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سحمون يوسف عنوانه)ا) 
 21 اسكجور اقامة امان طلحا رقم 

مركش 40000 مركش مغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 135111.
12I

االتقان للحسابات

GLOBAL RIF OUEST MED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 62000، الناظور املغرب

GLOBAL RIF OUEST MED شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 OMM وعنوان مقرها اإلجسماعي
 EL FATH NR 42 AL OMRANE
 GUELAIA-SELOUANE - 62702

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
24477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GLOBAL RIF OUEST MED
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي2
- االست2اد والسصدير

- تأجي2 املباني واألرا�سي
الرخام  وتشكيل  واعمال  بيع   -

والجرانيت.
 OMM  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 EL FATH NR 42 AL OMRANE
 GUELAIA-SELOUANE - 62702

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مصط ى الزرهوني : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الزرهوني  مصط ى  السيد 
رقم  فيال  العمران  تجزئة  عنوانه)ا) 
420 سلوان الناظور 62702 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الزرهوني  مصط ى  السيد 
رقم  فيال  العمران  تجزئة  عنوانه)ا) 
420 سلوان الناظور 62702 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 01 يوليوز 

2022 تحت رقم 1942.
13I
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SOFIDACE

PS MAT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD، 10100،
RABAT MAROC

PS MAT SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي 4 زنقة واد 
زيز الطابق 3 شقة 7 اكدال الرباط - 

10090 الرباط املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.156333

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   08 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126288.

14I

SOFIDACE

 HYGIENE SANTE
INDUSTRIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD، 10100،
RABAT MAROC

 HYGIENE SANTE INDUSTRIES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 4 

زنقة واد زيز الطابق 3 شقة 7 اكدال 
الرباط - 10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

161955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 HYGIENE SANTE INDUSTRIES

.SARL

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وشراء  وتوزيع  وتصدير  واسسي2اد 

منسجات  انواع  جميع  وترويج  وبيع 

و  الكيميائية  الحيوية  املبيدات 

البشرية  السسخدمات  البيولوجية 

و  املطهرات  و  وغي2ها  الحيوانية  و 

املحاليل  و  الصابون  و  املنظ ات 

الصرف  مياه  ملعالجة  الكيمائية 

و  السجميل  ومسسحضرات  الصحي 

املنسجات الشخصية اجهزة النظافة 

و السطهي2 الطبي 

توزيع  تصدير  اسسي2اد  اسسي2اد   -

املواد  لجميع  ترويج  بيع  وشراء 

الخام و السعبئة و االالت و السقنيات 

االجهزة  تصنيع  في  املسسخدمة 

الطبية و منسجات املبيدات الحيوية 

السسخدام البشري و الحيواني و غي2ها 
الصابون  و  املنظ ات  و  املطهرات  و 

من  الكيمائية  املحاليل  ومعالجة 

مياه الصرف الصحي ومسسحضرات 

النظافة  ومساحيق  السجميل 

الشخصية او السوائل او الكريمات 

او املواد الصلبة او املكمالت الغذائية 

البشرية و الحيوانية املماثلة و الصلبة 

و السائلة 

تصدير  او  اسسي2اد  او  -تصنيع 

املنسجات  انواع  جميع  بيع  توزيع  او 

الغذائية املكملة الغذائية البشرية و 

السائلة الصلبة و السائلة 

وتوزيع  تصدير  و  -اسسي2اد 

ومنسجات  السجميل  مسسحضرات 

النظافة الشخصية 

او  تصدير  او  است2اد  او  -تصنيع 

توزيع املعدات و االجهزةو الكواشف 

السسخدام التشخي�سي في املخس21 

-تصنيع واست2اد وتصدير وتوزيع 

مواد  جميع  وتاجي2  بيع  و  وشراء 

واملعدات و االستهالك الطبي او املعدة 

للطبيب 

وتركيب  وتطوير  بيع  و  شراء   -

ال21امج الطبية 

-صيانة واصالح جميع ال21امج و 

اجهزة  و  الطبية  املعدات  و  االجهزة 

الكمبيوتر 

او  اسسغالل  او  حيازة  او  اخذ   -

اخت2اع  براعات  و  ترخيص  اي  منح 

غرض  في  تندرج  تجارية  وعالمات 

الشركة 

- املشاركة املباشرة او غي2 املباشرة 

للشركة في جميع العمليات السجارية 

او الصناعية التي قد تكون مرتبطة 

خالل  من  والسيما  الشركة  لغرض 

شركات جديدة واملساهمة في  انشاء 

االوراق  الرعاية و االكسساب او شراء 

املالية او حقوق الشركة او االندماج 

تحالف او مشروع مشت2ك او غي2 ذلك

العمليات  جميع  اعم  -وبشكل 

و  املالية  و  السجارية  او  الصناعية 

املنقولة وغي2ها دون اسسثناء املسعلقة 

بغرض  مباشر  غي2  او  مباشر  بشكل 

الشركة وجميع االغراض املماثلة او 

ذات الصلة او التي من املحسمل ان 

تسهل توسيعها وتطويرها.
 4 رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنقة واد زيز الطابق 3 شقة 7 اكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 750  : السيد املصمودي يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : املصمودي عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

يوسف  املصمودي  السيد 

 6 محمد  شارع   6.600 عنوانه)ا) 

الرباط   10105 الرباط  سوي�سي 

املغرب.

عثمان  املصمودي  السيد 
شاطئ   21 رقم  عنوانه)ا) 

هرهورة   12014 كونطروبنطي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

يوسف  املصمودي  السيد 

 6 محمد  شارع   6.600 عنوانه)ا) 

الرباط   10105 الرباط  سوي�سي 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   02 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126876.

15I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEPCAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SEPCAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع عبد 

الرحيم بوعبيد عمارة االمل الطابق 

2 - 73000 الداخلة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.6043

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسن  )ة)  السيد  ت ويت 

اجسماعية  حصة   5.000 ايدبويش 

ل ائدة  حصة   10.000 أصل  من 

 MAMADOU SENE )ة)  السيد 

بساريخ 15 يونيو 2022.
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الحسين  )ة)  السيد  ت ويت 
5.000 حصة اجسماعية من  وتمغت 
حصة ل ائدة السيد   10.000 أصل 
 15 بساريخ   MAMADOU SENE )ة) 

يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يونيو 2022 تحت رقم 1087/2022.
16I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEPCAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
SEPCAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع عبد 
الرحيم بوعبيد عمارة االمل الطابق 

2 - 73000 الداخلة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6043

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2022 يونيو   15 املؤرخ في 
 SENE (مسي2 جديد للشركة السيد)ة

MAMADOU كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يونيو 2022 تحت رقم 1087/2022.
17I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEPCAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SEPCAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجسماعي شارع عبد 
الرحيم بوعبيد عمارة االمل الطابق 

2 - 73000 الداخلة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6043

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
15 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يونيو 2022 تحت رقم 1087/2022.
18I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

IDBOUGADIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
IDBOUGADIR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي املسي2ة 
03 شارع احمد باحنيني رقم 29 - 

73000 الداخلة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14337

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
11 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 IDBOUGADIR الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي املسي2ة 
 -  29 رقم  باحنيني  احمد  شارع   03
 : ل  نتيجة  املغرب  الداخلة   73000

توقيف نشاط الشركة.

حي  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

املسي2ة 03 شارع احمد باحنيني رقم 

29 - 73000 الداخلة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) يوسف هني و عنوانه)ا) 

ب  حرف  اسيف  رياض   2 الشطر 

تامنصورت 40000 مراكش   24 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1336.

19I

PARA ALCHIMIA

PARA ALCHIMIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

PARA ALCHIMIA

الرحمة 1 تجزئة العمران رقم 1364 

سلوان الناظور، 62702، الناظور 

املغرب

PARA ALCHIMIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

الحرشة 1 بوعرك الناظور - 62702 

الناظور املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.23239

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

 - الناظور  بوعرك   1 الحرشة  "دوار 

62702 الناظور املغرب" إلى "الرحمة 

1364 سلوان  تجزئة العمران رقم   1

الناظور - 62702 الناظور املغرب "

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 25 غشت 

2022 تحت رقم 4259.

20I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

 INTER COMMERCE
TANGEROIS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 INTER COMMERCE

TANGEROIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 157 شارع 
القدس تجزئة املجد الطابق الرابع 
شقة رقم 12 العوامة - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.66905

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 02 غشت 2022 تم تعيين 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) مورو 

محمد سعيد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256995.

21I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

SOCIETE INOS ICE
إعالن مسعدد القرارات

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES، 30000، FES

MAROC
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SOCIETE INOS ICE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

 OMAR :وعنوان مقرها االجسماعي

 IBN KHATTAB LOT N 56

 CHAMPS DE COURSE ESPACE

 RAYANE 1 VN - 30100 FES

.MAROC

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.60529

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت الحصص االجسماعية 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسي2ة الثانية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مايلي: ت ويت السيدة ملياء االبراهمي 

للسيد  اجسماعية  حصة   490

مصط ى القادري

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

االبراهمي  السيدة  اسسقالة  مايلي: 

تحويل  و  للشركة  كمسي2ة  ملياء 

مصط ى  للسيد  مسؤولياتها  جميع 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسي2  القادري 

غي2 محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4545.

22I

MAATI VISION 2

MAATI VISION 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAATI VISION 2
زاوية شارع فاس و وادي الذهب 

إقامة ص اء الطابق األر�سي رقم 21، 
90000، طنجة املغرب

MAATI VISION 2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية شارع 
فاس و وادي الذهب إقامة ص اء 
الطابق األر�سي رقم 21 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129985
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 MAATI : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.VISION 2
غرض الشركة بإيجاز : البصريات 

وقياس النظر.
زاوية   : االجسماعي  املقر  عنوان 
إقامة  الذهب  وادي  و  فاس  شارع 
 -  21 رقم  األر�سي  الطابق  ص اء 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 700 حصة  السيد املعطي فؤاد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد املعطي حمزة : 150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 150  : ياسمين  املعطي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فؤاد  املعطي  السيد 
 4 ط   18 شارع مهاتما غاندي عمارة 

ش 41 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  حمزة  املعطي  السيد 
شارع مهاتما غاندي رقم 18 شقة 41 

90000 طنجة املغرب.
السيدة املعطي ياسمين عنوانه)ا) 
 4 ط   18 شارع مهاتما غاندي عمارة 

ش 41 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاد  املعطي  السيد 
 4 ط   18 شارع مهاتما غاندي عمارة 

ش 41 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256815.

23I

Sté quick bridge

l'art d'irrigation
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif، 35100،

GUERCIF MAROC
l'art d'irrigation شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 garage وعنوان مقرها اإلجسماعي

 prop moulouya n 317 lot
 moulouya guercif - 35100

.guercif maroc
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2335

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) محمد بن زهوم 
أصل  من  اجسماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
يوليوز   28 ح يضة بن زهوم بساريخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بجرسيف بساريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 1370/2022.
24I

MAATI VISION 2

MAATI VISION 2
إعالن مسعدد القرارات

MAATI VISION 2
زاوية شارع فاس و وادي الذهب 

إقامة ص اء الطابق األر�سي رقم 21، 
90000، طنجة املغرب

MAATI VISION 2 "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زاوية 
شارع فاس و وادي الذهب إقامة 
ص اء الطابق األر�سي رقم 21 - 

90000 طنجة املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.129985

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2021

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على ت ويت السيد املعطي 
فؤاد 360 حصة اجسماعية من أصل 
املعطي  السيدة  ل ائدة  حصة   700

ياسمين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على اسسقالة السيد املعطي 
للشركة  كمسي2  مهامه  من  فؤاد 
ياسمين  املعطي  السيدة  وتعيين 

كمسي2ة وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تنقسم  الشركة  في  نقدية  مساهمة 
على النحو السالي : السيد املعطي فؤاد 
34.000 درهم و السيد املعطي حمزة 
املعطي  السيدة  و  درهم   15.000

ياسمين 51.000 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 
السيد املعطي   : درهم مقسم كالسالي 
: 340 حصة بقيمة 100 درهم  فؤاد 
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للحصة و السيد املعطي حمزة : 150 
و  للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
السيدة املعطي ياسمين : 510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة املعطي ياسمين مسي2ة 

وحيدة للشركة ملدة غي2 محددة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: توقيع جميع الوثائق من طرف 

السيدة املعطي ياسمين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256815.

25I

MAATI VISION 2

MAATI VISION 2
إعالن مسعدد القرارات

MAATI VISION 2
زاوية شارع فاس و وادي الذهب 

إقامة ص اء الطابق األر�سي رقم 21، 
90000، طنجة املغرب

MAATI VISION 2 "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زاوية 
شارع فاس و وادي الذهب إقامة 
ص اء الطابق األر�سي رقم 21 - 

90000 طنجة املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.129985

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 27 أبريل 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تقليص الغرض اإلجسماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 : حصريا  أصبح  الشركة  غرض 

البصريات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256815.

26I

CONTROL CONSULTING CORPORATE

NOUVEAU PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

 CONTROL CONSULTING
CORPORATE

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22
 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc

NOUVEAU PRESSING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
الزرقاء، 117 زنقة ابن مني2، الطابق 

األول الشقة رقم املعا ريف الدار 
البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.518329

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 03 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
117 زنقة ابن مني2،  "اقامة الزرقاء، 
الطابق األول الشقة رقم املعا ريف 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
عمارة  الرحمة  "اندلس  إلى  املغرب" 
األر�سي  الطابق   7 املحل   18 رقم 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836404.
27I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MOGAFISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MOGAFISH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي السالم 

شارع مو�سى ابن نصي2 رقم 06 - 
73000 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4735
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2017 يوليوز   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   2.400.000"
"1.100.000 درهم" إلى "3.500.000 
تقديم حصص   : طريق  عن  درهم" 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أكسوبر 2017 تحت رقم 847.
28I

Sté INVESTOR SARL

Sté INVESTOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté INVESTOR SARL
حي سيدي محمد شارع بيت املقدس 
رقم 55 العيون، 70000، العيون 

املغرب
Sté INVESTOR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي سيدى 
محمد شارع بيت املقدس رقم 55 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42689
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.INVESTOR SARL
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة،بيع و شراء قطع الغيار، النقل، 

اسسي2اد،  و  تصدير  البضائع،  نقل 

خدمات عامة..

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

سيدى محمد شارع بيت املقدس رقم 

55 العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

طنضوري  الهادي  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

 500 : السيد عبد هللا طنضوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

طنضوري  هللا  عبد  السيد 

شارع  محمد  سيدي  حي  عنوانه)ا) 

يث2ب رقم 19 70000 العيون املغرب.

طنضوري  الهادي  عبد  السيد 

حي ولي العهد شارع يث2ب  عنوانه)ا) 
رقم 19 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

طنضوري  هللا  عبد  السيد 

شارع  محمد  سيدي  حي  عنوانه)ا) 

يث2ب رقم 19 70000 العيون املغرب

طنضوري  الهادي  عبد  السيد 

حي ولي العهد شارع يث2ب  عنوانه)ا) 
رقم 19 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2533.

29I

CECOGEL / SARL

VIRGILLIO-CONS
إعالن مسعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
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VIRGILLIO-CONS "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 

وجدة،طريق بركان رقم 21 - - وجدة 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.32719

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 ماي 2021

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجسماعية  حصة   100 ت ويت 

السيد محمد دوكالي إلى السيد جالل 

بصراوي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد جالل بصراوي كمسي2 

وحيد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة إلى وجدة، طريق 

بركان رقم 21

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون العام للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

100 حصة اجسماعية  ت ويت  مايلي: 

السيد  إلى  دوكالي  السيد محمد  من 

جالل بصراوي

على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

بصراوي  السيد جالل  تعيين  مايلي: 

كمسي2 وحيد للشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة إلى وجدة، طريق 

بركان رقم 21

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2021 تحت رقم 2671.

30I

L-expert-comptable.ma

KPLR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma
 Bd d'Anfa, Casablanca 73

 20060، 20060، casablanca
maroc

KPLR شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع ابو 
حسن الصغي2 إقامة البيداء عمارة 
د الطابق الرابع الشقة 42, الدار 
البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551945
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   12
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.KPLR : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
هندسية وتصميم حلول تكنولوجيا 

املعلومات.
عنوان املقر االجسماعي : شارع ابو 
عمارة  البيداء  إقامة  الصغي2  حسن 
الدار   ,42 الشقة  الرابع  الطابق  د 
البيضاء  الدار   20370  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 KPLR SASU : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   KPLR SASU الشركة 
209 شارع سان بيي2 الدائرة 5 13005 

مارسيي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املهدي عبد الصمد املراني 
باريس   75011 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 551945.
31I

CENTRE D'AFFAIRES CHORFI

EGIS AFRICA SASU
شركة السوصية باألسهم 

تأسيس شركة

AMDE
 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème étage, n°
 22 Palmiers – Casablanca،

20340، CASABLANCA MAROC
EGIS AFRICA SASU شركة 

السوصية باألسهم 
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 شقة 22 
النخيل الدار البيضاء 20340 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة السوصية باألسهم 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551283
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
باألسهم  السوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات السالية:
السوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 EGIS  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.AFRICA SASU
إجراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع الدراسات في مجاالت املراجعة 

واالستشارات والهندسة
زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سمية 
البيضاء  الدار  النخيل   22 شقة 

20340 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 624.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد أولي ييه جويراند : 6.240 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

جويراند  أولي ييه  السيد 
فرنسا   18340 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
جويراند  أولي ييه  السيد 
فرنسا   18340 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم 25587.
32I

MOORE CASABLANCA

بي تايم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION، 20410،
CASABLANCA MAROC

بي تايم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 265 
ب زرقطوني الطابق الساسع رقم 

92 - الدار البيضاء - 20200 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553673

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : بي تايم.

تص يف   : غرض الشركة بإيجاز 

الشعر وجمالياته واألظافر في املنزل ؛

شراء وبيع مسسحضرات السجميل 

ومسسحضرات السجميل.

اسسي2اد وتصدير جميع املنسجات 

الخاص  واألثاث  الصغي2ة  واملعدات 

وصالونات  والسجميل  بالسص يف 

األظافر.

املنسجات  كافة  وبيع  شراء 

بنشاط  املسعلقة  واإلكسسوارات 

الحالقة والسجميل..

 265  : االجسماعي  املقر  عنوان 

رقم  الساسع  الطابق  زرقطوني  ب 

الدار   20200  - الدار البيضاء   -  92

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   50  : سيلسيال  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة خنساء بن سعيد ملطي2ي : 

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 265 الشركة سيلسيال عنوانه)ا) 

ب زرقطوني الطابق الساسع رقم 92 - 

20200 الدار البيضاء املغرب.
السيدة خنساء بن سعيد ملطي2ي 

سكن   23 منطقة سكنية  عنوانه)ا) 

3 شارع روبينيا حي  أريج إم 20 شقة 
رياض 10100 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة خنساء بن سعيد ملطي2ي 

سكن   23 منطقة سكنية  عنوانه)ا) 

3 شارع روبينيا حي  أريج إم 20 شقة 
رياض 10100 الرباط املغرب

عنوانه)ا)  العربي  أسماء  السيدة 

شارع موالي يوسف سكن سي2نا   7

ترافا الطابق الخامس، 20200 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835126.
33I

accountirabia

BIENVENUE A LA FERME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

accountirabia
درب بوشنسوف زنقة 25 رقم 131، 
درب السلطان ال داء، 200000، 

الدارالبيضاء املغرب
BIENVENUE A LA FERME شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عالل ال ا�سي تجزئة راطما املحل 
رقم 2 - 40160 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.41047
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يناير   27 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 BIENVENUE A الوحيد  الشريك 
 10.000 مبلغ رأسمالها   LA FERME
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
عالل ال ا�سي تجزئة راطما املحل رقم 
2 - 40160 مراكش املغرب نتيجة ل 
مسابعة للوضع االقسصادي ال�سيء   :
واجهتها  التي  الصعوبات  و  الحالي 

الشركة السسمرار نشاطها.
شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
عالل ال ا�سي تجزئة راطما املحل رقم 

2 املغرب 40160 مراكش املغرب. 
و عين:

و  املخساري  محمد  السيد)ة) 
اقامة   2 جسن  شارع  عنوانه)ا) 
سوليمار بلوك أ رقم 9 93020 تطوان 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 
عالل  شارع   : بالسص ية  املسعلقة 

ال ا�سي تجزئة راطما املحل رقم 2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 133670.

34I

مقاولة في الحسابات

BIRUCCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مقاولة في الحسابات

32 شارع محمد الخامس الحسيمة 

ص.. ب 334، 32000، الحسيمة 

املغرب

BIRUCCI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي والية 

طنجة املحل املدعو مسنانة. عمارة 

C الجزء 7 املسمثل في شقة رقم 100 

- 90090 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.105805

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 400.000 رأسمالها  مبلغ   BIRUCCI

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي والية 

عمارة  طنجة املحل املدعو مسنانة. 

C الجزء 7 املسمثل في شقة رقم 100 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90090  -

إنخ اض مبيعات الشركة.

والية  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 C طنجة املحل املدعو مسنانة. عمارة

 - املسمثل في شقة رقم 100   7 الجزء 

90090 طنجة املغرب. 

و عين:

و  امساس  محمد  السيد)ة) 

بوعياش  بني  األول  الحي  عنوانه)ا) 

كمص ي  املغرب  الحسيمة   32000

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9175.
35I

fiduciaire dar dmana

STE OTMANI KASRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16200، وزان املغرب
STE OTMANI KASRI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي العدير 
تجزئة النهضة رقم 590 وزان - 

16200 وزان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 21 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE OTMANI الوحيد  الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   KASRI
اإلجسماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
العدير تجزئة النهضة رقم 590 وزان 
 : ل  نتيجة  املغرب  وزان   16200  -
بسبب االزمة االقسصادية الذي حال 

دون تغطية الشركة ملصاري ها..
و حدد مقر السص ية ب حي العدير 
 - وزان   590 رقم  النهضة  تجزئة 

16200 وزان املغرب. 
و عين:

العثماني  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا)  و 
ش   8 عمارة ب ط   64 باملهدي رقم 
املغرب  تطوان   93000 تطوان   92

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
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املسعلقة بالسص ية : حي العدير تجزئة 
النهضة رقم 590 وزان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 3749.

36I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

URBAN EYES
إعالن مسعدد القرارات

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -20 الطابق األول رقم 5، 
30000، فاس مغرب

URBAN EYES "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 
فاس سيتي سانت2 القطعة رقم 25 
الطابق االر�سي حي ملعب الخيل 

فاس - 30000 فاس املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.64875

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 ثاني للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تقرر اضافة شعار تجاري للشركة و 

FUSION OPTIC هو
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تقليص هدف الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي   :7-8 رقم  بند 
هاجر  السيدة  ت ويت  مايلي:  على 
اجسماعية  حصة   500 القندو�سي 
ل ائدة السيدة فاتن زريق بساريخ 23 

غشت 2022.

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تم تحويل 
محدودة  مسؤلية  ذات  "شركة  من 
"شركة  إلى  الوحيد"  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة".
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
تم تعيين السيدة فاتن زريق  مايلي: 

كمسي2 ثاني للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تم حذف النشاط السالي من أنشطة 
وسيط  أو  تاجر   : الحالية  الشركة 

يقوم باإلسسي2اد و السصدير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3554/022.

37I

afaqconseil

RIAD YOUNES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD YOUNES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي عرصت 
لحوتا درب شراط رياض رقم 2 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128303
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.YOUNES
إدارة   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

وتشغيل بيوت الضيافة
-2 مقاول إدارة تشغيل الخدمات 

)إدارة ال نادق).
عرصت   : عنوان املقر االجسماعي 
 2 رقم  رياض  شراط  درب  لحوتا 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد رضوان بدجاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان بدجاوي عنوانه)ا) 

بالبي دنمارك 2620 بالبي دنمارك.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رضوان بدجاوي عنوانه)ا) 

بالبي دنمارك 2620 بالبي دنمارك
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138700.
38I

ائسمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MOGAFISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

ائسمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق ال21يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MOGAFISH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي السالم 

شارع مو�سى ابن نوصي2 رقم 06 - 
73000 الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4735

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2017 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"حي السالم شارع مو�سى ابن نوصي2 
الداخلة املغرب"   73000  -  06 رقم 

إلى "الحي الصناعي رقم 250 - 73000 

الداخلة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أكسوبر 2017 تحت رقم 847.

39I

fiduciaire dar dmana

 CAFE MOON

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire dar dmana

عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 

الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 

لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16200، وزان املغرب

 CAFE MOON DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي بحي العدير 

تجزئة املنظر الجميل رقم 30 س لي 

وزان - 16200 وزان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 CAFE MOON الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ   DISTRIBUTION

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجسماعي بحي العدير تجزئة املنظر 

الجميل رقم 30 س لي وزان - 16200 

قيام  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  وزان 

الشركة باي معاملة تذكر..
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بحي  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
العدير تجزئة املنظر الجميل رقم 30 

س لي وزان - 16200 وزان املغرب. 
و عين:

و  شوياخ  محمد  السيد)ة) 
الرباط  طريق  بعالش   56 عنوانه)ا) 
وزان املغرب كمص ي   16200 وزان 

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
بحي   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
العدير تجزئة املنظر الجميل رقم 30 

س لي وزان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 3750.

40I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 DOMAINE LE PETIT
ORANGER

إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال21يد 

2609، 40000، مراكش املغرب
 DOMAINE LE PETIT ORANGER

"شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 57 شارع 
موريسانيا صندوق ال21يد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.115073

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ( االجسماعية  الحصص  بعض  بيع 
التي تمسلكها  حصة اجسماعية)   300
شركة  في  الصافي  شيماء  االنسة 
 DOMAINE LE PETIT ORANGER
بوفكر  السيد  ل ائدة   ((SARL AU

سالما

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
 DOMAINE LE PETIT ORANGER
 DOMAINE LE الى   ((SARL AU

 PETIT ORANGER (SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 1 3 6 7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138968.
41I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MIMAM
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال21يد 

2609، 40000، مراكش املغرب
MIMAM "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: ملك 

افيت دائرة كليز تجزئة الحي الشسوي 
- 40000 مراكش املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.81161

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ( االجسماعية  الحصص  جميع  بيع 
يمسلكها  التي  اجسماعية)  حصة   13
 Roberto Carlo Lorenzo السيد 
 MIMAM شركة  في   COMINARDI
 Enrico السيد  ل ائدة   ((SARL

 CASINI
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ( االجسماعية  الحصص  جميع  بيع 
يمسلكها  التي  اجسماعية)  حصة   12
 Paolo Franco Giovanni السيد 
 MIMAM شركة  في   COMINARDI
 Augusto السيد  ل ائدة   ((SARL

 ANGIOLETTI

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

و   7  ,  6 املواد  تعديل  املوافقة على 

تحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138967.

42I

IAS CONSULTING

ECOLE DE VENTE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 تسمية الشركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca، 20120، Casablaca

Maroc

ECOLE DE VENTE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 32 زنقة 

البن سج، إقامة الزيسونة، الطابق 

الساني، رقم 21 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

511033

  بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي

 2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

من  الشركة  تسمية  تغيي2  تم 

 INNO" إلى   "ECOLE DE VENTE"

."DISTRIBUTION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834804.

43I

Sté quick bridge

L'ART D'IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif، 35100،

GUERCIF MAROC
l'art d'irrigation شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 garage وعنوان مقرها اإلجسماعي

 prop moulouya n317 lot
 moulouya - 35100 guercif

.maroc
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2335

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تعيين   2022 يونيو   28 املؤرخ في 
 BEN (مسي2 جديد للشركة السيد)ة
ZAHOUM ABDELKADER كمسي2 

وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 1370/2022.
44I

Sté quick bridge

L'ART D'IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif، 35100،

GUERCIF MAROC
L'ART D'IRRIGATION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 GARAGE و عنوان مقرها االجسماعي
 PROP MOULOUYA N317 LOT
.MOULOUYA - 35100 GUERCIF

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2335
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
28 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
"شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد" 

املحدودة".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 1370/2022.

45I

IAS CONSULTING

EIMFP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8
 Casablanca، 20120، Casablaca

Maroc
EIMFP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد، الطابق 

الثالث 5، رقم 22 النخيل 20000 
الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.310529

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يونيو   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ   EIMFP الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
إقامة  مقرها اإلجسماعي زنقة سمية، 
رقم   ،5 الثالث  الطابق  شهرزاد، 
 - الدار البيضاء   20000 النخيل   22
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : السص ية املسسقبلية لشركة.
دليل  نعيمة  السيدة  املص ية 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الصقلي 

.M210957 رقم

زنقة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الطابق  شهرزاد،  إقامة  سمية، 
 20000 النخيل   22 رقم   ،5 الثالث 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

نعيمة دليل الصقلي و  السيد)ة) 
 8 اقامة كالي ورني الشقة  عنوانه)ا) 
 20000 البيضاء.  الدار  الول ة  وئام 
)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831672.
46I

تيلم

تيلم
شركة املحاصة
تأسيس شركة

تيلم
حي ايبوين ازغنغان الناضور حي 

ايبوين آزغنغان، 62000، الناضور 
املغزب

تيلم شركة املحاصة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي ايبوين 
ايبوين ازغنغان الناظور حي ايبوين 
ايبوين ازغنغان 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة املحاصة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
24517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
باملميزات  املحاصة  لشركة  األسا�سي 

السالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : تيلم.

غرض الشركة بإيجاز : تيلم.
عنوان املقر االجسماعي : حي ايبوين 
ايبوين ازغنغان الناظور حي ايبوين 

الناظور   62000 ازغنغان  ايبوين 
املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   50  : السيد فريد املرابط 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 50  : السيد عبد السالم املرابط 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرابط  فريد  السيد 
حي ايبوين ايبوين ازغنغان الناظور 

62000 الناظور املغرب.
املرابط  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي ايبوين ايبوين ازغنغان 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املرابط  فريد  السيد 
حي ايبوين ايبوين ازغنغان الناظور 

62000 الناظور املغرب
املرابط  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي ايبوين ايبوين ازغنغان 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2022 تحت رقم 4244.

47I

KTS CONSEIL

SANITAIRE BAHADOU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SANITAIRE BAHADOU
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 

تامانسورت 31X، الشطر 7، 

هربيل كومونة، املدينة الجديدة 

تامانسورت - 40300 تامانسورت 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128431

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SANITAIRE BAHADOU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاجر   ( عامة  أجهزة  -مسجرسانتيغ 

تجزئة)..

 : االجسماعي  املقر  عنوان 

 ،7 الشطر   ،31X تامانسورت 

الجديدة  املدينة  كومونة،  هربيل 

تامانسورت   40300  - تامانسورت 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد باحدو عبد العزيز : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  باحدو  السيد 

عنوانه)ا) دوار بن رحمون بلوك 175 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز  عبد  باحدو  السيد 

عنوانه)ا) دوار بن رحمون بلوك 175 

40000 مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138835.
48I

ZHAR AHMED

KHADRA DELICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA، 30030،

FES MAROC
KHADRA DELICES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي املسجر 

رقم 2 القطعة رقم 271 تجزئة جنة 
الزيسون بنسودة - 30030 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73603
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KHADRA DELICES
مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منسجات اللحوم املعلبة - بيع اللحوم 

املصنعة بنصف الجملة.
املسجر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
271 تجزئة جنة  2 القطعة رقم  رقم 
فاس   30030  - بنسودة  الزيسون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : خضرة  بالحاج  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بالحاج خضرة  السيد 
رقم 413 تجزئة جنة الزيسون بنسودة 

30030 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بالحاج خضرة  السيد 
رقم 413 تجزئة جنة الزيسون بنسودة 

30030 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4485/2022.

49I

DRIEB & ASSOCIES

CASA FLAMME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS،
20110، CASABLANCA MAROC

CASA FLAMME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 38 مكرر، 
زنقة كروان بل دير - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.190291

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2019 يونيو   01 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   CASA FLAMME
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
كروان  زنقة  مكرر،   38 اإلجسماعي 
البيضاء  الدار   20300  - بل دير 
: اسسحالة اسسمرار  املغرب نتيجة ل 

نشاط الشركة.

و حدد مقر السص ية ب 38 مكرر، 
الدار   20300  - زنقة كروان بل دير 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الزاهي2  أشرف  السيد)ة) 
عمارة   2 تعاونية صوفاكا  عنوانه)ا) 
الدار   20470 عين الشق   3 شقة   1
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2019 تحت رقم 712548.
50I

fiduciaire dar dmana

HAMDICASH
إعالن مسعدد القرارات

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16200، وزان املغرب
HAMDICASH "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: بدوار 
ال القين جماعة ونانة قيادة 

مجاعرة اقليم وزان. - 16200 وزان 
املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1635
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
جميع  ت ويت  على  املصادقة  مايلي: 
عبد  السيد  يملكها  الذي  الحصص 
لبطاقة  الحامل  حم�سي  الحليم 
السعريف الوطنية رقمGM48907 في 
اجسماعية،  حصة   400 أي  الشركة 
درهم إلى   100 قيمة كل واحدة منها 
السيد عبد اللطيف حم�سي الحامل 

رقم.  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

 GM87076

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

حم�سي  الحليم  عبد  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
محسن  والسيد   GM48907رقم

السعريف  لبطاقة  الحامل  حم�سي 

الوطنية رقم GM131138 كمسران 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

:من  لشركة  القانوني  الشكل  تغي2 

الى  محدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شراكة ذات املسؤولية بشريك واحد 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت الحصص

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغي2 الشكل القانوني

على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي2ان لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 3751.

51I

املرابط الهاشمي

ALHOCEIMA LOISIRS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املرابط الهاشمي

دوار افاسين/ الزاوية/ جماعة لوطا، 

32000، الحسيمة املغرب

ALHOCEIMA LOISIRS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
القنيطرة آيت يوسف او علي امزورن 

- 32250 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   22

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ALHOCEIMA LOISIRS

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجذب  ومناطق  الت2فيهية  األنشطة 

تصدير.  و  اسسي2اد   (2 السياحي. 

)إصالح  السيارات  تشخيص   (3

إلكت2وني)..

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

القنيطرة آيت يوسف او علي امزورن 

- 32250 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد املرابط الهاشمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد املرابط الهاشمي عنوانه)ا) 

لوطا  جماعة  زاوية  افاسين  دوار 

32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املرابط الهاشمي عنوانه)ا) 

لوطا  جماعة  زاوية  افاسين  دوار 

32000 32000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 682.

52I

فيكوجيس

NASS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

فيكوجيس
43 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز، 

40000، مراكش املغرب
NASS BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب 

رقم 10 الطابق األول مبنى شيشاوة 
غاز، طريق آس ي - 40000 مراكش 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.126211

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعيد مقاص  )ة)  ت ويت السيد 
أصل  من  اجسماعية  حصة   83
عزيز  )ة)  حصة ل ائدة السيد   333

العصري بساريخ 17 يونيو 2022.
ت ويت السيد )ة) سليمان مقاص 
أصل  من  اجسماعية  حصة   83
عزيز  )ة)  حصة ل ائدة السيد   333

العصري بساريخ 17 يونيو 2022.
مقاص  نبيل  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   84
عزيز  )ة)  حصة ل ائدة السيد   334

العصري بساريخ 17 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   02 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 8336.
53I

ORENJI

 BOUTERFAS
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محمد الخامس الشقة رقم 
4 حي الحسني بركان، 63000، بركان 

املغرب

 BOUTERFAS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي ملسقى 

زاوية زنقة 1 وزنقة فاس حي الهناء 
سيدي سليمان شراعة - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BOUTERFAS DISTRIBUTION
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الطيور,الج1ن  لحوم  وتوزيع 

والنقانق..
ملسقى   : االجسماعي  املقر  عنوان 
وزنقة فاس حي الهناء   1 زاوية زنقة 
 63300  - شراعة  سليمان  سيدي 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000 : السيد ابراهيم بوترفاس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
بوترفاس  ابراهيم  السيد 
بوغريبة  يحي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوترفاس  ابراهيم  السيد 
بوغريبة  يحي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 478.

54I

إئسمانيات الدريوش

Société LOUK SLIM TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

إئسمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

 Société LOUK SLIM TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

يوسف ابن تاش ين رقم 35 - 

92000 العرائش املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.3001

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد لوكيلي  )ة)  ت ويت السيد 

500 حصة اجسماعية من أصل 500 

رضوان  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

قوي�سي بساريخ 02 غشت 2022.

الكريم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجسماعية  حصة   500 سلماني 

)ة)  حصة ل ائدة السيد   500 أصل 

غشت   02 بساريخ  قوي�سي  رضوان 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالعرائش بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 903.

55I
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FLASH ECONOMIE

KHADIJA DAK COUTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

khadija dak couture شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي العودة 

بلوك 2 رقم 38 مركز بئ2 كندوز - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.khadija dak couture

الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

السقليدية والحديثة.

عنوان املقر االجسماعي : حي العودة 
 - كندوز  بئ2  مركز   38 رقم   2 بلوك 

73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: خديجة  العينين  ماء   السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

خديجة  العينين  ماء  السيدة 
عنوانه)ا) مجموعة 192 حي العودة 2 
بلوك ا رقم 38 مركز بئ2 كندوز اقليم 

اوسرد 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
خديجة  العينين  ماء  السيدة 
عنوانه)ا) مجموعة 192 حي العودة 2 
بلوك ا رقم 38 مركز بئ2 كندوز اقليم 

اوسرد 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1395.
56I

ف ر لالستشارة

MASMOD TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عمارة J رقم 8 
عين الشق، 20460، الدار البيضاء 

املغرب
MASMOD TRADING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة نور 
كالي ورنيا عمارة 23 شقة 1 عين 

الشق - 20470 الدالربيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.280469

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2015 دجن21   31 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MASMOD الوحيد  الشريك  ذات 
TRADING مبلغ رأسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
نور كالي ورنيا عمارة 23 شقة 1 عين 
املغرب  الدالربيضاء   20470 - الشق 

نتيجة ل : حل املبكر للشركة.
اقامة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
نور كالي ورنيا عمارة 23 شقة 1 عين 
الشق - 20470 الدالربيضاء املغرب. 

و عين:
و  مليكة  مصمود  السيد)ة) 
اسطنبول   34528 تركيا  عنوانه)ا) 

تركيا كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف21اير 2016 تحت رقم 00595159.
57I

Global Sharp Consulting

AL YOUSSR EXPERTISES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Sharp Consulting
 Mohamed 5 Office Center A
 Angle Bd Mohamed 5 et rue

 Albert 1er 9ème étage bureau
20300 ،903، الدار البيضاء املغرب
AL YOUSSR EXPERTISES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 
األعمال أ محمد الخامس، زاوية 

شارع محمد الخامس وزنقة أل21ت 
األول، الطابق الساسع، مكسب رقم 
903 - 20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
547337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.YOUSSR EXPERTISES

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السقييم  الخ21ات،  بجميع  القيام 

والخسائر  واملعدات  للمباني  األولي 

بعد  واملساعدة  الدعم  التشغيلية، 

الكوارث، اللجوء إلى القضاء، صياغة 

وعقود  السحمالت،  دفاتر  ودراسة 

السوقية  القيم  وتقييم  السأمين، 

والقيم  أنواعها،  بجميع  للسلع 

وإدارة  لالسسخدام،  االقسصادية 

الجرد،  ومراقبة  الثابسة  األصول 

بشأن  املشورة  وإسداء  وتطوير 

املخاطر  يغطي جميع  الذي  السأمين 

بجميع أنواعها وفي جميع ال روع...

- إنشاء أو اقسناء أو تأجي2 أو إدارة 

تركيب  تجاري،  أصل  أي  اإليجار 

أو  مصانع  أو  منشأة  أي  وتشغيل 

ورشات املسصلة بهذه األنشطة.

أو  اسسغالل  أو  اقسناء  أو  أخذ   -

وال21اءات  العمليات  جميع  إسناد 

املسصلة بهذه األنشطة.

- املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

في جميع املعامالت املالية أو العقارية 

أو األوراق املالية وفي جميع املشاريع 

السجارية أو الصناعية التي قد تسعلق 

ذي  أو  مماثل  �سيء  أي  أو  بالشركة 

صلة..

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زاوية  الخامس،  محمد  أ  األعمال 

أل21ت  وزنقة  الخامس  محمد  شارع 

رقم  مكسب  الساسع،  الطابق  األول، 

903 - 20300 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   500  : قبي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد قبي عنوانه)ا) درب 

 25 البلدية زنقة احمد الذهبي رقم 

20250 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  جمالي  هناء  السيدة 

 1 الطابق   39 زنقة ايت اورير عمارة 

البيضاء  الدار   20250  03 الشقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم -.

58I

SEGURIBAT

SPHUNX STAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SEGURIBAT

 BD TEMARA HAY MLY 261

 ABDELLAH AIN CHOCK، 0،

CASABLANCA MAROC

SPHUNX STAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 261 شارع 

تمارة حي موالي عبد هللا عين آلشق 

آلدارالبيظاء 0000 آلدارالبيظاء 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.408435

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 SPHUNX STAR الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

261 شارع  وعنوان مقرها اإلجسماعي 

تمارة حي موالي عبد هللا عين آلشق 

آلدارالبيظاء   0000 آلدارالبيظاء 

املغرب نتيجة ل : توقف ألنشاط.

و حدد مقر السص ية ب 261 شارع 

تمارة حي موالي عبد هللا عين آلشق 

آلدارالبيظاء   0000 آلدارالبيظاء 

املغرب. 

و عين:
و  بوليف  رشيد  السيد)ة) 
 38 رقم   34 زنقة   4 جزء  عنوانه)ا) 
 0000 آلدارالبيظاء  آلجماعة  قرية 
)ة)  كمص ي  املغرب  آلدارالبيظاء 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 261  : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
شارع تمارة حي موالي عبد هللا عين 

آلشق آلدارالبيظاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829191.

59I

PLATINIUM GLOB

FES ASSISTANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES، 0،
FES MAROC

FES ASSISTANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 

الحرية زنقة رقم 7 محل م ج فاس - 
30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.43139
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 أبريل   26 املؤرخ في 
ذات  شركة   FES ASSISTANCE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الحرية زنقة رقم 7 محل م ج فاس - 
فاس املغرب نتيجة لسوقف   30000

النهائي عن النشاط.

و عين:
و  علمي  والي  عالل  السيد)ة) 
حي   74 عمارة   10 الشقة  عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  زواغة  النخيل 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع  وفي   2022 يونيو   15 بساريخ 
الحرية زنقة رقم 7 محل م ج فاس - 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 2564.
60I

fiduciaire dar dmana

SINER TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16200، وزان املغرب
SINER TOURS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 
مصمودة امزفرون اقليم وزان - 

16200 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1991
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SINER : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين- اشغال مخسل ة.

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - وزان  اقليم  امزفرون  مصمودة 

16200 وزان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : محسين  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محسين  جواد  السيد 
وزان  امزفرون  مصمودة  مركز 

16200 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محسين  جواد  السيد 
وزان  امزفرون  مصمودة  مركز 

16200 وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بوزان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 3755.
61I

ORENJI

CANALUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محمد الخامس الشقة رقم 
4 حي الحسني بركان، 63000، بركان 

املغرب
CANALUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

تالسينت رقم 210 حي فلسطين - 
63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
8681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CANALUX
النسيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحرفي.
زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - فلسطين  حي   210 رقم  تالسينت 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 1.000 حصة  السيد أنور قراط 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد أنور قراط عنوانه)ا) 201 
 63300 زنقة تالسينت حي فلسطين 

بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد أنور قراط عنوانه)ا) 201 
 63300 زنقة تالسينت حي فلسطين 

بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 479.
62I

Premelight

PREMELIGHT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Premelight
املحل السجاري الكائن بسجزئة رياض 
 ،E236، 30020 الزهور القطعة رقم

فاس املغرب
Premelight شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 
السجاري الكائن بسجزئة رياض 

 E236 - 30020 الزهور القطعة رقم

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73545

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Premelight

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  الكهربائية  املعدات 

الصحية

-أعمال مسنوعة أو إنشاءات.

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
السجاري الكائن بسجزئة رياض الزهور 

فاس   E236 - 30020 القطعة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ل سوح  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ل سوح  وفاء  السيدة 
سيدي  اإلدري�سي  جنان   1 زنقة   6

بوجيدة 30120 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ل سوح  وفاء  السيدة 
سيدي  اإلدري�سي  جنان   1 زنقة   6

بوجيدة 30120 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4394.

63I

مكسب محاسبة ال جر

لوكابري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

مكسب محاسبة ال جر

 bd med V rue 2 immeuble 21

 3eme etage bd med V rue 2

 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc

لوكابري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الرقم 18 
زنقة بن براهيم درب الحاج لحسن 

ابن احمد - 26050 ابن احمد 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1089

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

23 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
زمزم  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

س يان كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ب1ن احمد بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 27/2022.

64I

F.B.A.K GESTION SARL

BK EVOLUTION SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئ2 انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

BK EVOLUTION SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي النور 
رقم 177 ابن جرير - 43150 ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 ف21اير   10

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 BK  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EVOLUTION SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الرياضية.

عنوان املقر االجسماعي : حي النور 

ابن   43150  - جرير  ابن   177 رقم 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد خالي زكرياء : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  السيد خالي زكرياء 

النور رقم 177 ابن جرير 43150 ابن 

جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  السيد خالي زكرياء 

النور رقم 177 ابن جرير 43150 ابن 

جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ 24 ف21اير 

2022 تحت رقم 72.

65I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TRIANGLE EDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريسانيا صندوق ال21يد 

2609، 40000، مراكش املغرب
TRIANGLE EDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي كاري 

ايدن شقة 52 ب الطابق الخامس 
مكسب 7 شارع محمد الخامس كليز - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.95715

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000" أي من  درهم"   690.000"
عن  درهم"   700.000" إلى  درهم" 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139015.
66I

SOFIDACE

HYGIENE SANTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD، 10100،
RABAT MAROC

HYGIENE SANTE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 145 اوالد 
دليم مطاع عمارة رقم 1 تمارة - 

12020 تمارة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.136235

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

اوالد دليم مطاع عمارة رقم   145  "

إلى   " تمارة املغرب   12020  - تمارة   1

العلويين  مكان  قيس  اقامة   107"

الرباط   10090  - الرباط  اكدال 

املغرب ".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 8791.

67I

DRIEB & ASSOCIES

JOB DEVELOPPEMENT 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS،

20110، CASABLANCA MAROC

 JOB DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي توين 

سانت2، زاوية شارع الزرقطوني 

واملسي2ة - الطابق 16 ;17 - 20330 

املدينة الدار البيضاء.

تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"توين سانت2، زاوية شارع الزرقطوني 

 20330  -  17;  16 الطابق   - واملسي2ة 

 ،374" إلى  البيضاء"  الدار  املدينة 

املومن  عبد  شارع   Atrium عمارة 

تجزئة منازل امليمون الطابق الخامس 

- 20390 الدار البيضاء املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 829152.

68I

شركة فيدوسو

STE ADAM RA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

شركة فيدوسو

102 شارع املوحدين الحسيمة، 

32000، الحسيمة املغرب

STE ADAM RA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار 

ت راست الس لى أيت يوسف وعلي - 

32000 الحسيمة املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3237

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

17 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

STE ADAM RA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

ت راست  دوار  اإلجسماعي  مقرها 

 32000  - الس لى أيت يوسف وعلي 

الحسيمة املغرب نتيجة ل املنافسة 

الحادة وتراجع أسعار املناقصات.

و عين:

و  حنيوي  محمد  السيد)ة) 

 32000 زايو  زنقة   05 عنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  الحسيمة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

دوار  وفي   2022 غشت   17 بساريخ 

ت راست الس لى أيت يوسف وعلي - 

32000 الحسيمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 224.

69I

مركز الجبايات و املحاسبة

BOURHAIM AZIZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار، 

86350، انزكان املغرب

BOURHAIM AZIZ TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي بلوك ا رقم 

113 تجزئة الحسنية انزا اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BOURHAIM AZIZ TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عن  نيابة  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي2.

ا  بلوك   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 113 تجزئة الحسنية انزا اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : بورحيم  ريحان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الواحد عزيز  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ريحان بورحيم عنوانه)ا) 

بلوك ا رقم 113 تجزئة الحسنية انزا 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
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عزيز  الواحد  عبد  السيد 
حي   32 رقم   3004 زنقة  عنوانه)ا) 
 86360 انزكان  الدشي2ة  النهضة 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ريحان بورحيم عنوانه)ا) 
بلوك ا رقم 113 تجزئة الحسنية انزا 

اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118175.
70I

COFISCOM

T.B IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE
MAROC

T.B IMMO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 09 زنقة 
غرناطة حي الليمون - 63300 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 T.B  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
بيع وشراء القطع االرضية.

زنقة   09  : عنوان املقر االجسماعي 
بركان   63300 - غرناطة حي الليمون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : يوسف  حب�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  حب�سي  السيد 
الليمون  حي   09 رقم  غرناطة  زنقة 

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  حب�سي  السيد 
الليمون  حي   09 رقم  غرناطة  زنقة 

63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1017.

71I

DRIEB & ASSOCIES

BSAL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS،
20110، CASABLANCA MAROC
BSAL CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 11 زنقة 

قا�سي احمد مرس السلطان - 
20490 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
551525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BSAL  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
او  لحسابها  املغرب  في  الشركة 

لحساب الغي2: 
لجميع  املباني  جميع  تشييد 

االسسخدامات
عمليات  و  العقارية  السنمية   

السجزئة
جميع  واسسغالل  وبيع  اقسناء 
املباني واألرا�سي واملمسلكات الحضرية 

أو الري ية
للشركة  السابعة  املباني  تشغيل 

بطريق السأجي2 أو غي2ه
االسسحواذ  أو  على  الحصول 
أو  السمثيل  أو  البيع  أو  التشغيل  أو 
الت2اخيص  جميع  منح  أو  االمسياز 
وبراأت االخت2اع والعالمات السجارية 
غرض  في  تدخل  التي  والعمليات 

الشركة
وتسويق  وتوزيع  وبيع  شراء 

واسسي2اد جميع املواد البناء
العمليات  جميع  أعم،  وبشكل 
واملنقولة  الصناعية  السجارية 
تكون  قد  التي  واملالية  والعقارية 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
قد  التي  أو  أعاله  املحددة  باألشياء 

تعزز تطوير الشركة.
 11  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - زنقة قا�سي احمد مرس السلطان 

20490 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 340  : كروم  بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 330  : دورموزر  سركان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 330 : السيد علي رضا اكجيجك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بن كروم عنوانه)ا) 

تجزئة املنزه شارع محمد الخامس   4

السوي�سي 10170 الرباط املغرب.

السيد سركان دورموزر عنوانه)ا) 

 82 عمارة  سيتي  جولف  بوسكورة 

 27182 الخضراء  املدينة   02 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

اكجيجك  رضا  علي  السيد 

 806 شارع القدس عمارة  عنوانه)ا) 

 20470 الشق  عين  شقة1  طابق1 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد بن كروم عنوانه)ا) 

تجزئة املنزه شارع محمد الخامس   4

السوي�سي 10170 الرباط املغرب

السيد سركان دورموزر عنوانه)ا) 

 82 عمارة  سيتي  جولف  بوسكورة 

 27182 الخضراء  املدينة   02 شقة 

الدار البيضاء املغرب

اكجيجك  رضا  علي  السيد 

 806 شارع القدس عمارة  عنوانه)ا) 

 20470 الشق  عين  شقة1  طابق1 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833141.

72I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

F-STEPS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

54000، خني رة املغرب

F-STEPS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 1024 
زنقة املرابطين حي غرناطة - 54450 

مريرت املغرب
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1699
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   F-STEPS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة   1024 رقم  اإلجسماعي  مقرها 
 54450  - غرناطة  حي  املرابطين 
ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب  مريرت 

نشاط الشركة.
رقم  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 - املرابطين حي غرناطة  زنقة   1024

54450 مريرت املغرب. 
و عين:

و  فروقي  لحسن  السيد)ة) 
حي   1207 رقم   29 زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  مريرت   54450 غرناطة 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 غشت  االبسدائية بخني رة بساريخ 

2022 تحت رقم 374.

73I

Annonce BO

 SOCIETE DU NORD
 MAROCAIN POUR
 LE COMMERCE ET

L'INDUSTRIE
شركة السوصية باألسهم 

رفع رأسمال الشركة

Annonce BO
10، زنقة واشنطن الطابق الس لي 

رقم 4، 20060، الدار البيضاء 
Maroc

 SOCIETE DU NORD
 MAROCAIN POUR LE

 COMMERCE ET L'INDUSTRIE
شركة السوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإلجسماعي 605 شارع 

محمد الخامس - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.152.373

 بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي

تم   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم"   100.000.000" قدره 

إلى  درهم"   35.000.000" من  أي 

 : عن طريق  درهم"   135.000.000"

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28893.

74I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

COFFEE CUPS 2CB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

54000، خني رة املغرب

COFFEE CUPS 2CB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي الطريق 

الوطنية رقم 8 الحي الصناعي 

السي2ي - 54000 خني رة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4291

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مطعم و تجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

29 غشت  االبسدائية بخني رة بساريخ 

2022 تحت رقم 375.

75I

MARRAKECH AUDIT

BLADI ORIGINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME
 ETAGE N 31 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BLADI ORIGINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار اوالد 
حسون حمري ال21يكيين - 43152 

ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3391
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BLADI : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.ORIGINE
تثمين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2بة واملنسجات الزراعية ؛.
عنوان املقر االجسماعي : دوار اوالد 
 43152  - ال21يكيين  حمري  حسون 

ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة عبد الرما السعدية : 600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد احمد دهباني : 400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السعدية  الرما  عبد  السيدة 
حمري  اوالد حسون  دوار  عنوانه)ا) 

ال21يكيين 43152 ابن جرير املغرب.
عنوانه)ا)  دهباني  احمد  السيد 

قدور  بن  اللطيف  عبد  شارع   24

 20000 بوركون   11 شقة   5 طابق 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السعدية  الرما  عبد  السيدة 
حمري  اوالد حسون  دوار  عنوانه)ا) 

ال21يكيين 43152 ابن جرير املغرب

عنوانه)ا)  دهباني  احمد  السيد 
قدور  بن  اللطيف  عبد  شارع   24

 20000 بوركون   11 شقة   5 طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ 22 غشت 

2022 تحت رقم 280.

76I

AL HISBA FISC 

 ROYANNAISE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

 ROYANNAISE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الزنقة 

7 الرقم 5 الطابق 2 الشقة رقم 4 

السعادة سيدي ال21نو�سي - 20600 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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مسبوعة  الشركة  تسمية 

بمخسصر  اإلقسضاء  عند 

 ROYANNAISE  : تسميتها 

.CONSTRUCTION

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري..

الزنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 4 الشقة رقم   2 الطابق   5 الرقم   7

 20600 - السعادة سيدي ال21نو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : خبيوي  الكريم  عبد  السيد 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة.

السيد محمد قديم : 1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة.

 : السيد يوسف العزيزي العلوي 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

خبيوي  الكريم  عبد  السيد 

 17200 فرنسا  رويان  عنوانه)ا) 

رويان فرنسا.

عنوانه)ا)  قديم  محمد  السيد 

9 س م  اقامة النهضة عمارة 80 رقم 

20402 الدار البيضاء املغرب.

العلوي  العزيزي  يوسف  السيد 

 17200 فرنسا  رويان  عنوانه)ا) 

رويان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

خبيوي  الكريم  عبد  السيد 

 17200 فرنسا  رويان  عنوانه)ا) 

رويان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836410.

77I

GLOBAL AUDITAX

TRANS MAJDI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86150، 

أيت ملول املغرب

TRANS MAJDI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي تيليال 
رقم 482 تيكوين اكادير - اكادير 

80652 املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.43075

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   27 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 TRANS MAJDI الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

تيليال  وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
اكادير   - اكادير  تيكوين   482 رقم 

80652 املغرب نتيجة ل : انعدام اي 

نشاط واملنافسة.

و حدد مقر السص ية ب حي تيليال 
 80652  - اكادير  تيكوين   482 رقم 

اكادير املغرب. 

و عين:

و  النيش  هشام  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي تيليال رقم 482 تيكوين 

اكادير 80652 اكادير املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   15 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118026.

78I

إمكان ووترفرونت ش.م

إمكان ووترفرونت
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

إمكان ووترفرونت ش.م

61،شارع بئ2 قاسم،تجزئة 

حكم،السوي�سي،، 10170، الرباط 

املغرب

إمكان ووترفرونت شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 61،شارع 

ببئ2 قاسم، تجزئة حكم، السوي�سي، 

10170 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.133855

 بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي

تم   2022 يونيو   11 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم"   104.000.000" قدره 

إلى  درهم"   103.100.000" من 

 : عن طريق  درهم"   207.100.000"

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 23704/22.

79I

gestoria siham

GROW NEGOCE كراو نيكوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131،

24000، الجديدة املغرب

 GROW NEGOCE كراو نيكوس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 144 شارع 

محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الشقة 35 الدار 

البيضاء - 23000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

كراو   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GROW NEGOCE نيكوس

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات

بيع مواد البناء

 السجارة.

 أعمال البناء.

 السطوير العقاري.

شراء وبيع أي عقار.

 نقل البضائع.

الخاصة  النقل  وسائل 

والشخصية.

 تأجي2 املعدات.

والبناء،  املعدنية  اإلنشاءات 

؛  املهن  جميع  العامة،  األشغال 

إمدادات مياه الشرب ؛

 االسسي2اد والسصدير.

 أعمال الصرف الصحي.

 أعمال مسنوعة..

 144  : االجسماعي  املقر  عنوان 

اقامة جوهرة  شارع محمد سميحة 

الشقة   6 الطابق  سميحة  محمد 

الدار   23000  - البيضاء  الدار   35

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد اراوي عبد النبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : النبي  عبد  اراوي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اراوي عبد النبي عنوانه)ا) 
25 شارع حسن الوزاني سيدي بنور 

24000 سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اراوي عبد النبي عنوانه)ا) 
25 شارع حسن الوزاني سيدي بنور 

24000 سيدي بنور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 22074.

80I

cabinet aux services des affaires

 NEGOCE ET SERVICE
MOUAOUIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل السص ية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er etage

erfoud، 52200، erfoud MAROC

 NEGOCE ET SERVICE

MOUAOUIYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 270 

احداف النخيل 03 ازرو - 53100 

ازرو املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1507

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   25 في  املؤرخ 

 NEGOCE ET SERVICE حل 

ذات  شركة   MOUAOUIYA

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   90.000

 03 احداف النخيل   270 اإلجسماعي 

نتيجة  املغرب  ازرو   53100  - ازرو 

لجائحة كورونا 

املنافسة
احسكار السوق

غالء االسعار.

و عين:

و  معاوية  زوهي2  السيد)ة) 

زنقة تزنيت حي مورو   29 عنوانه)ا) 

الحسيمة   32000 الحسيمة  بييخو 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 270 وفي   2022 غشت   25 بساريخ 

 53100  - ازرو   03 النخيل  احداف 

ازرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2022 تحت رقم 162.

81I

hicham zoufi

AYMTECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara،

12000، TEMARA MAROC

AYMTECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

سدراة رقم 174 مجموعة الشروق 

حي النهضة 3 الرباط - 10210 

الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.132309

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

رفع  تم   2022 يونيو   20 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره "80.000 

إلى  درهم"   20.000" من  أي  درهم" 

"100.000 درهم" عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 127321.

82I

OOCEAN GARDIENNAGE

H24 PROTECTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

OOCEAN GARDIENNAGE
DRC 212 قطاع 03، ساحة رياض 
اوالد مساع، 12000، تمارة املغرب

H24 PROTECTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 DRC 212 وعنوان مقرها االجسماعي
قطاع 03، ساحة رياض اوالد مساع 
DRC 212 قطاع 03، ساحة رياض 

اوالد مساع 12000 تمارة املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
127318

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى   
تم   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 
 H24" من  الشركة  تسمية  تغيي2 
 OCEAN" إلى   "PROTECTION

."GARDIENNAGE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6941.
83I

OOCEAN GARDIENNAGE

OCEAN GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

OOCEAN GARDIENNAGE
DRC 212 قطاع 03، ساحة رياض 
اوالد مساع، 12000، تمارة املغرب

OCEAN GARDIENNAGE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 6 

شارع داية الطابق الرابع شقة 16 
اكدال الرباط - 10000 الرباط 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.127318

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

28 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"رقم 6 شارع داية الطابق الرابع شقة 

الرباط   10000  - اكدال الرباط   16

األر�سي  الطابق   212" إلى  املغرب" 

قطاع 03، ساحة رياض اوالد مساع - 

12000 تمارة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6941.

84I

DRIEB & ASSOCIES

ASTROVAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS،

20110، CASABLANCA MAROC

ASTROVAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 119 شارع 

عبد املومن مكسب رقم 18 الطابق 

الساني - 20042 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

553541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ASTROVAN

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب كما في الخارج 

لحسابها او لحساب الغي2.
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- إصالح ميكانيكي
)تسويق مكونات  إصالح هياكل   -

هيكل السيارة)
-مدقق أو مقاول لصيانة وتركيب 

جميع أنواع املركبات
-تصنيع املركبات وتركيبها

-إصالح جميع أنواع الهياكل
املواد  جميع  وتصدير  اسسي2اد   -
هياكل  ومسسلزمات  واملكونات 

السيارات.
 -أعمال الهياكل املخسل ة 

العمليات  جميع  أعم،  -وبشكل 
السجارية الصناعية أو املنقولة أو غي2 
املنقولة أو املالية التي قد تكون ذات 
صلة مباشرة أو غي2 مباشرة باألشياء 
املحددة أعاله أو التي قد تعزز تطوير 

الشركة.
 119  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 18 رقم  مكسب  املومن  عبد  شارع 
الطابق الساني - 20042 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500  : السيدة هند غالب 

بقيمة 100 درهم للحصة.
: تهامي  وازاني  ياسمينة   السيدة 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : السيدة نهيلة وازاني تهامي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غالب  هند  السيدة 
جرين تاون فيال 47 املدينة الخضراء 
البيضاء  الدار   27182 بوسكورا 

املغرب.
تهامي  وازاني  ياسمينة  السيدة 
عنوانه)ا) جرين تاون فيال 47 املدينة 
الدار   27182 بوسكورا  الخضراء 

البيضاء املغرب.
تهامي  وازاني  نهيلة  السيدة 
عنوانه)ا) جرين تاون فيال 47 املدينة 
الدار   27182 بوسكورا  الخضراء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  غالب  هند  السيدة 
جرين تاون فيال 47 املدينة الخضراء 
البيضاء  الدار   27182 بوسكورا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835116.
85I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

DIWAN 33
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1، 20100،
CASABLANCA MAROC

DIWAN 33 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
لكواسم جماعة فضالة بن سليمان 
املغرب - 13000 بن سليمان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5563
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   17 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DIWAN 33 مبلغ رأسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
لكواسم جماعة فضالة بن سليمان 
املغرب - 13000 بن سليمان املغرب 
املال  رأس  امسصاص   : ل  نتيجة 

بالخسائر.
دوار  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
لكواسم جماعة فضالة بن سليمان 
املغرب - 13000 بن سليمان املغرب. 

و عين:
السيد)ة) GIL OFFIR و عنوانه)ا) 
 STADT MUNSTER DEUTSCH
أملانية   23600 MUNSTER

ALLMAND كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املسعلقة بالسص ية : ائسمانية 
العمارة  ال رح  إقامة   : الضمانة  دار 
الليمون  شارع   1 رقم  الشقة   20

الحاج فاتح الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  سليمان  ب1ن  االبسدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 494.
86I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

SPORT A Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40،

90010، TANGER MAROC
SPORT A Z شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : اقامة 
رقم 28تحت ار�سي الضحى ظهر 
القن ود العوامة - 90000 طنجة 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.98559

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
21 دجن21 2021 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   SPORT A Z
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
ظهر  الضحى  ار�سي  28تحت  رقم 
طنجة   90000  - العوامة  القن ود 
املغرب نتيجة لعدم توفر االمكانيات 

و املساعدات.
و عين:

السيد)ة) نادر لوشكي و عنوانه)ا) 
شارع محمد السادس اقامة الخليج 
 10 رقم  الشقة  الثالث  الطابق 
)ة)  املغرب كمص ي  طنجة   90000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 21 دجن21 2021 وفي اقامة رقم 

28تحت ار�سي الضحى ظهر القن ود 

العوامة - 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257018.

87I

FLASH ECONOMIE

RIO.CONTRACTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

RIO.CONTRACTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

ل سيحات عمارة 2 شقة 3 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22361

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

RIO.  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CONTRACTING

- تنظيف   : غرض الشركة بإيجاز 

وتجديد األسطح 

الزجاجية  األسطح  تنظيف   -

املمسدة من األرض إلى السقف

- تنظيف وتطهي2 املباني.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 73000 -  3 2 شقة  ل سيحات عمارة 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة هنوني حياة : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : السيدة باهية محمد ملين 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حياة  هنوني  السيدة 
 73000  72 العنوان حي العودة رقم 

الداخلة املغرب.
ملين  محمد  باهية  السيدة 
 2 العمارة  ل طيحات  حي  عنوانه)ا) 

االقامة 3 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حياة  هنوني  السيدة 
 73000  72 العنوان حي العودة رقم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1421.
88I

FT CONSULTING SARL AU

BIOPAYSAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FT CONSULTING SARL AU
 Mesnana residence aziz bloc 6،

90000، tanger maroc
BIOPAYSAGE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي ساحة 
الروداني شارع عبد هللا الهبطي 
اقامة القدس رقم 34 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BIOPAYSAGE

تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات الخضراء:

وصيانة  وتطوير  وبناء  تصميم 

واملسنزهات  الخضراء  املساحات 

الري،  البستنة،  )أعمال  والحدائق 

الدوائر  الري،  نظام  السقليم، 

املسجددة،  الطاقات  الكهربائية، 

إلخ)، صيانة األماكن العامة، مالعب 

الشرفات  والجولف،  الرياضة 

والت2اسات.

- اسسي2اد وتصدير جميع األصناف 

أو املنسجات أو املواد املسعلقة بنشاط 

الشركة..

ساحة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الروداني شارع عبد هللا الهبطي اقامة 

 90000  - طنجة   34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   100  : السيد حمزة بناني 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بناني  حمزة  السيد 

سيدي اعمار فيال غيثة جامع املقراع 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بناني  حمزة  السيد 

سيدي اعمار فيال غيثة جامع املقراع 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256956.

89I

MITAK CONSEIL

إمرامرك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA، 20400،
CASABLANCA MAROC

إمرامرك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 39 شارع 
اللة ياقوت الطابق الخامس شقة د 

- 20450 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.302179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 19 غشت 2015 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الطابق  ياقوت  اللة  شارع   39" من 
الدار   20450  - د  شقة  الخامس 
 ،2 رقم  "محل  إلى  املغرب"  البيضاء 
بن  أحمد  سيدي  أوالد  11ه،  مبنى 
2، الدار البيضاء.  الحسين، الساملية 

- 20700 الدار البيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
أكسوبر 2015 تحت رقم 00586831.

90I

م س س ج

سيدريك س ب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسمية الشركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
سيدريك س ب شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي فيال 83 

تجزئة اكانيس شارع محمد السادس 
- 40000 مراكش املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

113973

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

21 أكسوبر 2021 تم تغيي2  املؤرخ في 

تسمية الشركة من "سيدريك س ب 

" إلى "ايمو 13 ".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138931.

91I

سنت2 أرسيليا ساغرل بريبي

سنتر ارسيليا سرغل بريفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سنت2 أرسيليا ساغرل بريبي

حي السكة الحديدية بني انصار 

62050 الناظور، 62050، الناظور 

املغرب

سنت2 ارسيليا سرغل بري ي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي السكة 

الحديدية بني انصار الناظور 62050 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

24533

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

سنت2   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

ارسيليا سرغل بري ي.

السقويم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والدعم - كساب قرآني.

عنوان املقر االجسماعي : حي السكة 

الحديدية بني انصار الناظور 62050 

الناظور املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 50  : اسماعيل  بعدودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

50 حصة   : السيدة رهام ع يف 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  بعدودي  السيد 

بني  الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62050 الناظور  انصار 

املغرب.

عنوانه)ا)  ع يف  رهام  السيدة 

 62050 انصار  بني  اوالد عي�سى  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اسماعيل  بعدودي  السيد 

بني  الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62050 الناظور  انصار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 30 غشت 

2022 تحت رقم 4277.

92I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 COMMERCIALE EL
MALLOUKI –SOCOMEL

إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8، 90020،

TANGER MAROC

 COMMERCIALE EL MALLOUKI

SOCOMEL– "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

عالل بن عبد هللا، رقم 17، - 

32000 الحسيمة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 35.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
27 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
التي  الهبة  على  املصادقة  مايلي: 
امللوكي فؤاد،  السيد  بموجبها وهاب 
للسعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
حصصه  مجموع   R127496 رقم 
 5000 ما قدره  في رأسمال الشركة، 
حصة اجسماعية، ل ائدة ابنه السيد 
للبطاقة  الحامل  أسامة،  امللوكي 

.362249Rالوطنية للسعريف رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إبراء ذمة الشريك املغادر.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قبول آسسقالة السيد امللوكي فؤاد، 
للسعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
رقم R127496، من التسيي2 مع إبراء 

الذمة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  أنوار،  امللوكي  السيد  تعيين 
رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 
للشركة،  وحيد  كمسي2   ،R222631
جميع  تخويله  مع  محددة  غي2  ملدة 

السلط.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من  محينة  نسخة  على  املصادقة 

القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي  املساهمات:   :6 رقم  بند 
اآلتي  قدم الشركاء  ينص على مايلي: 
النقدية  املساهمات  أسمائهم  ذكر 
السيد امللوكي محمد،   /1  •  : السالية 
للسعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
درهم.  مبلغ500.000   ،R94641رقم
الحامل  أنوار،  امللوكي  السيد   /2  •
رقم للسعريف  الوطنية  للبطاقة 
درهم.  مبلغ500.000   ،R222631
الحامل  السيد امللوكي أسامة،   /3  •
رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

362249R، مبلغ500.000 درهم.
 : الشركة  إدارة   :14 رقم  بند 
الذي ينص على مايلي: تسي2 الشركة 
من  مجموعة  أو  شخص  طرف  من 
من  املخسارين  الذاتيين  األشخاص 

بالقانون  خارجهم  أو  الشركاء  بين 
األسا�سي أو بقرار عادي للشركاء. ولقد 
امللوكي  السيد  تعيين  الشركاء  قرر 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  أنوار، 
كمسي2   ،R222631رقم للسعريف 
تخويله  مع  محددة  غي2  ملدة  وحيد 

جميع صالحيات التسيي2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 226.
93I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

 COMPTOIR كونطوار فارما 
PHARMA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
شارع عبد املومن165 اقامة الحقول 

عمارة ب الطابق الرابع شقة رقم 
خمسة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 COMPTOIR كونطوار فارما 

PHARMA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 110 زنقة 
25 رقم 114 منضرونا عين الشق - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.446801

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   250 وصال 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 أصل 
يوليوز   28 بساريخ  العلوي  نادية  )ة) 

.2022
العزيز  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   250 وصال 
أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

رشيد شاكر بساريخ 28 يوليوز 2022.
العزيز  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   250 وصال 

أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

احمد شاكر بساريخ 28 يوليوز 2022.

العزيز  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجسماعية  حصة   250 وصال 

السيد  ل ائدة  حصة   1.000 أصل 

يوليوز   28 بساريخ  بسمة حديدو  )ة) 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836421.

94I

ACCOMPT CONSULTING

 INTIBAH DES TRAVAUX ET

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA MAROC

 INTIBAH DES TRAVAUX ET

TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 14 طريق 

116 حي حساني وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35039

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر   2022 غشت   04 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 INTIBAH DES TRAVAUX ET

 100.000 رأسمالها  مبلغ   TRANS

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

وجدة  حساني  حي   116 طريق   14

 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

غياب راس املال.

 14 ب  السص ية  مقر  حدد  و 

طريق 116 حي حساني وجدة املغرب 

60000 وجدة املغرب. 
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و عين:
و  خلي ي  ياسين  السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  وجدة   60000 195العروي 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
 116 طريق   14  : املسعلقة بالسص ية 

حي حساني وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2499.
95I

ACCOMPT CONSULTING

B&S OIL
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
B&S OIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
حسن الثاني حي لكديم الطابق 

الثالت الشقة رقم 3 بني در - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 B&S  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OIL
غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

الوقود ومواد التشحيم.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق  لكديم  حي  الثاني  حسن 
الثالت الشقة رقم 3 بني در - 60000 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : رمضاني  بوفلجة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : عباوي  س يان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد بوفلجة رمضاني عنوانه)ا) 
وجدة  عمالة  درار  بني  بدر  تجزئة 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  عباوي  س يان  السيد 
حي أفراس زايو 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوفلجة رمضاني عنوانه)ا) 
وجدة  عمالة  درار  بني  بدر  تجزئة 

60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  عباوي  س يان  السيد 
حي أفراس زايو 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1222.
96I

AMA FINANCE

FKASS

إعالن مسعدد القرارات

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA 137 APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

FKASS "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 
يوسرا 137 الشقة 5 ليساس ة الدار 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 
املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.207609
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
وفقا  أحمد  بوشباعت  السيد  وفاة 

لشهادة إراثة بساريخ 28/07/2021
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد  املسوفى  اسهم  تحويل  مايلي: 
بوشباعت أحمد إلى ورثسه الشرعيين: 
أرملسه السيدة فاطنة أوكيل بطاقتها 
هم:  و  أوالده  و   B587238 الوطنية 
الوطنية  بطاقتها  بوشباعت  فاطمة 
بوشباعت  محمد   ,BK89407
 ,BH404665 الوطنية  بطاقسه 
الوطنية  بطاقتها  بوشباعت  خديجة 
بوشباعت  عائشة   ,BH600230
 ,BH436367 الوطنية  بطاقتها 
الوطنية  بطاقتها  بوشباعت  مريم 
شركاء  إلى  باإلضافة   ,BH445436
سي2ون محمد بطاقسه  آخرين وهم: 
علي  سي2ون   ,B344376 الوطنية 

BK72054 بطاقسه الوطنية
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: إسسقالة السيد سي2ون محمد 
من مهامه كمسي2 شريك للشركة و 

B344376 بطاقسه الوطنية
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين بإجماع جميع الشركاء السيدة 
فاطمة بوشباعت و بطاقتها الوطنية 
للشركة  كمسي2ة وحيدة   BK89407

ملدة غي2 محدودة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد  بالسوقيع  ملزمة  الشركة 
للسيدة فاطمة بوشباعت و بطاقتها 

BK89407 الوطنية
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم املادة -6 املساهمات: الذي 
في  يساهم الشركاء  ينص على مايلي: 
 102.000,00 بقيمة  نقًدا  الشركة 
السيد  السالي:  الشكل  على  درهم 
سي2ون محمد 34.000 درهم، السيد 
سي2ون علي 34.000 درهم، السيدة 

السيدة  درهم،   4.500 فاطنة أوكيل 
درهم،   4.900 بوشباعت  فاطمة 
 9.900 بوشباعت  محمد  السيد 
بوشباعت  خديجة  السيدة  درهم، 
عائشة  السيدة  درهم،   4.900
السيدة  درهم،   4.900 بوشباعت 

مريم بوشباعت 4.900 درهم
بند رقم املادة -7 رأس املال: الذي 
رأس املال الشركة  ينص على مايلي: 
محدد في مبلغ )102.000,00 درهم)، 
سهم بقيمة إسمية   1020 مقومة بـ 
مدفوعة  درهم للسهم،   (100( مائة 
النحو  على  الشركاء  على  ومقسمة 
 340 السيد سي2ون محمد   - السالي: 
سهم، السيد سي2ون علي 340 سهم، 
سهم،   45 أوكيل  فاطنة  السيدة 
49 سهم،  السيدة فاطمة بوشباعت 
سهم،   99 بوشباعت  محمد  السيد 
السيدة خديجة بوشباعت 49 سهم، 
49 سهم،  السيدة عائشة بوشباعت 

السيدة مريم بوشباعت 49 سهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830227.

97I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

GLOBAL VIEW SURVEY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC
GLOBAL VIEW SURVEY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي القدس 
تجزئة الراحة رقم 315 العيون 
العيون 70000 العيون املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40201
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   19 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 GLOBAL VIEW SURVEY التسمية
و الكائن بالعنوان حي القدس تجزئة 
رقم  السادس  محمد  شارع  الراحة 
 70000 العيون  الثاني  الطابق   05
طرف  من  املسي2  و  املغرب  العيون 

السيد)ة) بوتقلمونت عياد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2654.

98I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

SAJID COM-SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC
SAJID COM-SERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي ال رح 
شارع سيدي بويا رقم 40 العيون 
العيون 70000 العيون املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.24243

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تحويل   2022 ماي   18 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
رقم  بويا  سيدي  شارع  ال رح  "حي 
العيون   70000 العيون  العيون   40
حي  الحرمين  شارع   " إلى  املغرب" 
العيون العيون   56 رقم   01 الوحدة 

70000 العيون املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  االبسدائية بالعيون بساريخ 04 

2022 تحت رقم 2057.

99I

Rede rose games 

RED ROSE GAMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Rede rose games
551 ديور السالم مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب
Red rose games شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 

الكائن بمرجان 1 إقامة عزيز 3/2 
مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56097
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Red  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.rose games
صالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاب
مقهى ومطعم.

محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 2/3 عزيز  إقامة   1 بمرجان  الكائن 
مكناس   50000 مكناس  مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : الغنامي  عزيزة  السيدة 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

حصة   500  : أزهر هشام  السيد 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة الغنامي عزيزة عنوانه)ا) 
ق  م  الزرقاء  عنانب  سبع   2 رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  هشام  أزهر  السيد 
رياض   1 الشقة   1 السكينة  عمارة 

مكناس   50000 مكناس  توالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  أزهر  السيد 
رياض   1 الشقة   1 السكينة  عمارة 

توالل مكناس 50000 مكناس املغرب

السيدة عزيزة الغنامي عنوانه)ا) 
رقم 2 مكرر سبع عنانب الزرقاء م ق 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 2899.

100I

مسسامنة تيمادير ش.م.م ش.و

AGHMIRI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مسسامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عمارة الش اء الطابق 
الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

 AGHMIRI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي املطار 
31 رقم 4 268 الناظور الناظور 

62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16549

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 AGHMIRI الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ   IMPORT EXPORT

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 268 4 31 رقم  اإلجسماعي حي املطار 
الناظور   62000 الناظور  الناظور 

املغرب نتيجة ل : االزمة.

و حدد مقر السص ية ب حي املطار 
الناظور  الناظور   268  4 رقم   31

62000 الناظور املغرب. 

و عين:

و  اغمي2ي  محمد  السيد)ة) 
الناظور   62000 الناظور  عنوانه)ا) 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

عمارة   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
الش اء الطابق الرابع الناظور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 4282.

101I

ACT Consulting

FIN STAGES MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACT Consulting

 Place El Hansali, Immeuble

 Ben Zaroil 3eme étage N° 54،

24000، El Jadida MAROC

FIN STAGES MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 شارع 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 FIN  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.STAGES MAROC
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألنشطة  واالسسضافة  البيانات 

ذات الصلة، بوابات اإلنت2نت.
عنوان املقر االجسماعي : 10 شارع 
 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : بوزباع  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوزباع  أحمد  السيد 
 2 ايت سقاطو   1 اقامة الربيع شقة 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوزباع  أحمد  السيد 
 2 ايت سقاطو   1 اقامة الربيع شقة 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 28875.
102I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE CORISCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE CORISCO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجر رقم 
11 و 12 الكائن بإقامة جابر ويسالن 

مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   08

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE CORISCO

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجسماعي : مسجر رقم 

11 و 12 الكائن بإقامة جابر ويسالن 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : لكناوي  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكناوي  جواد  السيد 

رقم  الشقة   105 عمارة   01 األمان 

21 ويسالن مكناس 50000 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكناوي  جواد  السيد 

رقم  الشقة   105 عمارة   01 األمان 

21 ويسالن مكناس 50000 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 السجارية بمكناس بساريخ 

2022 تحت رقم 2614.

103I

ديجيسال هاشساغ أجون�سي

 DIGITAL HASHTAG

AGENCY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ديجيسال هاشساغ أجون�سي

46 شارع الزرقطوني الطابق 2 

الشقة 6 الدار البيضاء، 28810، 

الدار البيضاء املغرب

 DIGITAL HASHTAG AGENCY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

البيضاء - 28810 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.458879

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 DIGITAL الوحيد  الشريك  ذات 

HASHTAG AGENCY مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

الزرقطوني  شارع   46 اإلجسماعي 

 - الدار البيضاء   6 الشقة   2 الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28810

ل : تداعيات كرونا.

و حدد مقر السص ية ب 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

البيضاء  الدار   28810  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  العلمي  حنان  السيد)ة) 

الخزامى  تجزئة  لساس ة  عنوانه)ا) 

الدار   20232  08 الشقة   23 عمارة 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829575.

104I

ISDM CONSULTING

CARRIERE XDORA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

CARRIERE XDORA SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

القدس زنقة 11 رقم 45 العيون - 

70000 العيون املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40929

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد الدوابي  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   5.000

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   10.000

غشت   24 بساريخ  سنود  ابراهيم 

.2022

غانيم  سالم  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   4.999

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   10.000

غشت   24 بساريخ  سنود  ابراهيم 

.2022

 1 )ة) سالم غانيم  ت ويت السيد 

 10.000 حصة اجسماعية من أصل 

سنود  ملياء  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بساريخ 24 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

30 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2668/2022.

105I
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ISDM CONSULTING

CARRIERE XDORA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
CARRIERE XDORA SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

القدس زنقة 11 رقم 45 العيون - 
70000 العيون املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40929
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
24 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) سنود 

ابراهيم كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   24 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2668/2022.

106I

ACCOMPT CONSULTING

S K Y NAKHIL IMMOBILIER
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
 S K Y NAKHIL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجد 
عبد هللا ابن عمر كراج رقم 3 وجدة 

- 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

39867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 S K Y  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.NAKHIL IMMOBILIER

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار

اعمال بناء

مطور.

مسجد   : االجسماعي  املقر  عنوان 

3 وجدة  عبد هللا ابن عمر كراج رقم 

- 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد زكرياء الهياللي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد سالمي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهياللي  زكرياء  السيد 
زنقة  طلحاوي  تجزئة  العونية  ريق 

وجدة   60000 وجدة   15 رقم  بلبل 

املغرب.

عنوانه)ا)  سالمي  محمد  السيد 

العونية تجزئة طلحاوي زنقة  طريق 

وجدة   60000 وجدة   13 رقم  بلبل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الهياللي  زكرياء  السيد 

العونية تجزئة طلحاوي زنقة  طريق 

وجدة   60000 وجدة   15 رقم  بلبل 

املغرب

عنوانه)ا)  سالمي  محمد  السيد 

العونية تجزئة طلحاوي زنقة  طريق 

وجدة   60000 وجدة   13 رقم  بلبل 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1290.

107I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE IMPRIMERIE
OUMAYMA

إعالن مسعدد القرارات

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
 STE IMPRIMERIE OUMAYMA
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زنقة ابن 
باجة الحي الصناعي سيدي براهيم 

- - فاس املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.23821

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 03 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة مسي2ين وتعيين مسي2 جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العمري  السيد  من  ت ويت حصص 
عبد  العبا�سي  الرحمان.السيد  عبد 
سعيد  البكوري  والسيد  اللطيف 
و  رشيد.  الحر�سي  السيد  لصالح 
ت ويت حصص السيد هاشمي احمد 
والسيدة عمي2ي رحمة ل ائدة السيد 

الحر�سي محمد
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
العمري  السيد  اسسقالة  مايلي: 
عبد  العبا�سي  الرحمان.السيد  عبد 
و  احمد  هاشمي  السيد  و  اللطيف 
منصبهم  من  سالم  ابياط  السيد 
السيد  تعيين  و  للشركة  كمسي2ين 
الحر�سي رشيد كمسي2 وحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4429.

108I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

CARBURANT SUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC
CARBURANT SUD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N وعنوان مقرها اإلجسماعي بلوك
رقم 57 فيال HM R العيون العيون 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CARBURANT SUD
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوقود/  منسجات  وبيع  شراء  وقود/ 
أعمال تغيي2 الزيت وتنظي ه لجميع 
إصالح  أعمال   / املركبات  أنواع 
وبيع زيوت  شراء   / املركبات واآلالت 
الهيدروليك و شحم ميكانيكي/ شراء 
وبيع قطع الغيار/ است2احة وخدمات 
املطعمة / السجارة/العامة واالسسي2اد 

والسصدير/ أعمال مخسل ة.
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 N بلوك  : عنوان املقر االجسماعي 
العيون العيون   HM R فيال  57 رقم 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : لعرايش  حياة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعرايش  حياة  السيدة 
الوحدة  مدينة  ه  بلوك   716 رقم 

العيون 7000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعرايش  حياة  السيدة 
الوحدة  مدينة  ه  بلوك   716 رقم 

العيون 7000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2655.

109I

monde servicecompta

 ÉCOLE GEORGE WILHELM
PRIVEE 3

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

 ÉCOLE GEORGE WILHELM

PRIVEE 3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق 1 الشقة 

2الدارالبيضاء املغرب - 20450 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ÉCOLE : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.GEORGE WILHELM PRIVEE 3

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للسعليم الحر.
زنقة   64  : عنوان املقر االجسماعي 

الشقة   1 الطابق  املديوني  عبد هللا 

 20450  - املغرب  2الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 999  : الشركة مجموعة املرسات 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   1  : الحو  سعاد  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

املرسات  مجموعة  الشركة 

عنوانه)ا) الشقة 2عمارة 172 تجزئة 

املحيط الشطر1اوالد عزوز النواصر 

داربوعزة 27223 النواصر املغرب.

عنوانه)ا)  الحو  سعاد  السيدة 

الشقة  إ  عمارة  ان ا  حدائق  اقامة 

 20540 شارع ليدو عين الدياب   28

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحو  سعاد  السيدة 

الشقة  إ  عمارة  ان ا  حدائق  اقامة 

 20540 شارع ليدو عين الدياب   28

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836371.

110I

AKERSOL TECHNOLOGIES

AKERSOL TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

AKERSOL TECHNOLOGIES
 rue Racine Val Fleuri 21،
20500، blancaCasa Maroc

 AKERSOL TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 21 زنقة 
لغسين شقة 13 فال فلوري - 
20500 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.285421
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كوش  عادل  )ة)  السيد  ت ويت 
400 حصة اجسماعية من أصل 400 
أمين كوش  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بساريخ 01 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835658.
111I

THE ADVISORY HOUSE

LES CLES D'ENZA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE ADVISORY HOUSE
 AVENUE LALLA YACOUT ,61
 MUSTAPHA MAANI 2ème

 Etage، 20000، CASABLANCA
MAROC

LES CLES D'ENZA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
سمية، ريزيدانس شهرزاد 3، 

الطابق 5، رقم 22، - 20340 الدار 
البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

543229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   11

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CLES D'ENZA

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات مسنوعة للشركات و األفراد. 

العمومية  السظاهرات  تنظيم 

تقديم  الجمعوية.  و  الخاصة  و 

اإلعالن  و  التسويق  في  استشارات 

السواصل.  و  السجارية  األنشطة  و 

و  بيع  تحضي2و  و  مسعهد  أنشطة 

تسويق املأكوالت و األشربة. اسسي2اد و 

تصدير و بيع و تسويق جميع البضائع. 

الصيانة و اإلصالح..
زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
سمية، ريزيدانس شهرزاد 3، الطابق 
الدار البيضاء   20340 - ،22 5، رقم 

اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

: 500 حصة  السيدة نزهة نجمي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجمي  نزهة  السيدة 
إقامة الحديقة، رقم 48، زنقة مليلية 

28810 املحمدية اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  نجمي  نزهة  السيدة 
إقامة الحديقة، رقم 48، زنقة مليلية 

28810 املحمدية اململكة املغربية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
112I

SAMIR FIDUCIAIRE

LA BONNE DIRECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN,، 50000،
MEKNES MAROC

LA BONNE DIRECTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي شارع 
املسنبي، رقم 13، الرياض - 50000 

مكناس املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
50197

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2022 تم حذف 
األنشطة السالية من نشاط الشركة 

الحالي :
السجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3135.
113I

ديوان موثق

LAHLOUYAMMO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ديوان موثق
عمارة أحالم B-II، الطابق األول، 
رقم 02، شارع األمي2 موالي عبد 

هللا )شارع أس ي)، جليز- مراكش، 
40000، مراكش املغرب

 LAHLOUYAMMO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 

 MARRAKECH MAGASIN

 14,15,16 Imm A Abouab Guéliz
 2 40000 40000 Marrakech

.MAROC
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.96119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحلو  محسن  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجسماعية من   15.000 ميمي 
حصة ل ائدة السيد   15.000 أصل 
غشت   10 بساريخ  بودالل  خالد  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9195.
114I

MODA CONSULTING & SERVICES

SMART COASSUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA، 26200

الدار البيضاء املغرب
SMART COASSUR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 30 

زنقة عمر الري ي شقة رقم 1 الطابق 
االول الدار البيضاء الدار البيضاء 

26000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.506345

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 SMART الوحيد  الشريك  ذات 
COASSUR مبلغ رأسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 
 1 رقم  شقة  الري ي  عمر  زنقة   30

الدار  البيضاء  الدار  االول  الطابق 
البيضاء  الدار   26000 البيضاء 
النشاط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

السجاري.
 30 و حدد مقر السص ية ب رقم 
زنقة عمر الري ي شقة رقم 1 الطابق 
البيضاء  الدار  البيضاء  الدار  االول 

26000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  عمرني  ص اء  السيد)ة) 
تاش ين  ابن  سالم  اقامة  عنوانه)ا) 
15 ع ب  عمارة 207 طابق 03 شقة 
الدار البيضاء 26000 الدار البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28774.
115I

STE IMMOMOK

STE IMMOMOK SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

STE IMMOMOK
 TRANKAT ZKT KAID AHMED

 N° 44 TETOUAN، 93000،
TETOUAN MAROC

STE IMMOMOK SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : 760 
شارع الشيخ بالعربي العلوي - 

93000 تطوان املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.21701

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 ماي   20 في  املؤرخ 
STE IMMOMOK SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجسماعي 760 شارع 

 93000  - العلوي  بالعربي  الشيخ 

النعدام  نتيجة  املغرب  تطوان 

النشاط.

و عين:

محمد كريم الكسامي و  السيد)ة) 

760 شارع الشيخ بالعربي  عنوانه)ا) 

املغرب  تطوان   93000 العلوي 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 20 ماي 2022 وفي 760 شارع 

 93000  - العلوي  بالعربي  الشيخ 

تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 712.

116I

NADEK CONSULTING

 GRP IMMOBILIER LAR BITI

NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8، 93000، TETOUAN

MAROC

 GRP IMMOBILIER LAR BITI

NORD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

السعيدية قيسارية النصر رقم 18 

تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 GRP  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.IMMOBILIER LAR BITI NORD

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 18 رقم  النصر  قيسارية  السعيدية 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد العربيتي بالل : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد العربيتي كريم : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد العربيتي فريد : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  العربيتي  السيد 

 93000  2 ا رقم  شارع طري ة زنقة 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  بالل  العربيتي  السيد 

شارع بي2وت رقم 116 93000 تطوان 

املغرب.

عنوانه)ا)  فريد  العربيتي  السيد 

شارع بي2وت رقم 116 93000 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  العربيتي  السيد 

 93000  2 ا رقم  شارع طري ة زنقة 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2075.

117I

FNMCOMPTA

NEWLOG TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
NEWLOG TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 21 شارع 
ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 
2 رقم 05 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.106675

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حرميم محمد  )ة)  ت ويت السيد 
حصة اجسماعية من   1.000 ياسين 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 أصل 
غشت   24 بساريخ  العسابي  حمزة  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9287.

118I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE IDENTAL MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
STE IDENTAL MOROCCO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة رقم 
2 الطابق االول زنقة واد املخازن 
نرجس ا - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.46799

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
27 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الطابق االول زنقة واد   2 "شقة رقم 
فاس   30000  - ا  نرجس  املخازن 
باب   18 رقم   33 "عمارة  إلى  املغرب" 

ال سوح - 30000 فاس املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4031.
119I

FIDUS FETHI

GANGSTER CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE، 63300، BERKANE
maroc

GANGSTER CARS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة رقم 
8 عمارة الواحة رقم 134 سعيدية - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8689
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GANGSTER CARS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجسماعي : تجزئة رقم 

134 سعيدية -  8 عمارة الواحة رقم 

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

: 100 حصة  السيد احمد حاجي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد احمد حاجي عنوانه)ا) دوار 
ناضور   62000 ايزعانن بني بوغافر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سكينة بنطاطة عنوانه)ا) 
وجدة   13 زنقة االمام الشافعي رقم 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 484/2022.

120I

FIDUS FETHI

ED COCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE، 63300، BERKANE

maroc

ED COCEPT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 38 
زنقة سيدي براهيم اح ي2 - 63050 

اح ي2 املغرب.

ق ل السص ية
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5985

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 20 غشت 2022 تقرر حل 
ED COCEPT شركة ذات املسؤولية 
 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اح ي2  براهيم  زنقة سيدي   38 رقم 
اح ي2 املغرب نتيجة لعدم   63050 -
تأسيس  مند  نشاط  أي  مزاولة 

الشركة.
و عين:

بنعلي  ج21يل  جواد  السيد)ة) 
اح ي2   63050 فرنسا  عنوانه)ا)  و 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 38 وفي رقم  بساريخ 20 غشت 2022 
 63050 - زنقة سيدي براهيم اح ي2 

اح ي2 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 485/2022.
121I

 األسساذة نجية تنليت موثقة

شركة لينامين العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

األسساذة نجية تنليت موثقة
زنقة 13, فيال رقم : 84. حي الول ة. 

الدار البيضاء، 20220، الدار 
البيضاء املغرب

شركة لينامين العقارية شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي أن ا، 6 
زنقة كولف سالوم - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.147997

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   14 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة لينامين العقارية مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   165.000

اإلجسماعي أن ا، 6 زنقة كولف سالوم 

- 20200 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : الحل املسبق للشركة.

ب  السص ية  مقر  حدد  و 
كولف  زنقة   6 أن ا،  بالدارالبيضاء، 

البيضاء  الدار   20000  - سالوم 

املغرب. 

و عين:

برادة  أمين  محمد  السيد)ة) 
كولف  زنقة   6 أن ا،  عنوانه)ا)،  و 

املغرب  الدارالبيضاء   20000 سالوم 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الدار   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
البيضاء , 48 زنقة ست2اسبورغ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836196.

122I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

PGC TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن ط يل، إقامة 

دياموند، الطابق األول، مكسب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب

PGC TRADING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي موالي 

اسماعيل إقامة موالي اسماعيل 
رقم 22 الطابق 5 رقم 19 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130061

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 PGC  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRADING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
النشطة  وا ت, را االستشا , ل21مجة ا

املعلوماتية.
موالي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
اسماعيل إقامة موالي اسماعيل رقم 
22 الطابق 5 رقم 19 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 5.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مراد الغرضوف : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد مراد الغرضوف عنوانه)ا) 

فرنسا 51100 ريمس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مراد الغرضوف عنوانه)ا) 

فرنسا 51100 ريمس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9133.
123I

مجاالت لالستشارات

Majalat Consulting SARL AU 

 PARA NASSIM
MOHAMMEDIA

شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشارات
Consulting SARL AU

رقم 24 الطابق الثاني، عمارة 17، 

تجزئة املسي2ة، شارع الرياض، 

املحمدية، 28810، املحمدية املغرب

 Para Nassim Mohammedia

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

النسيم شارع املقاومة م س 13 

عمارة 2 الطابق األر�سي محل 2 

28820 املحمدية اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 Para  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Nassim Mohammedia

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الصيدلية,  شبه  واملواد  املنسجات 

ومنسجات  والسجميل  التزيين  مواد 

الصحة  على  واملحافظة  الوقاية 

والجسم..

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

النسيم شارع املقاومة م س 13 عمارة 

 28820  2 محل  األر�سي  الطابق   2

املحمدية اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : كعبي  لغزال  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17384

عنوانه)ا)  كعبي  لغزال  السيدة 
تحزئة النسيم شارع املقاومة الطابق 
4 عمارة 7 م س12 شقة 18 28820 

املحمدية اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كعبي  لغزال  السيدة 
تحزئة النسيم شارع املقاومة الطابق 
4 عمارة 7 م س12 شقة 18 28820 

املحمدية اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1470.

124I

CASA MANAGEMENT

أورو هردوير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N°، 54

20300، CASABLANCA MAROC
أورو هردوير شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي ١٠ شارع 

الحرية الطابق٣ شقة رقم٥ - 
20300 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.451503
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2021 نون21   15 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ  هردوير  أورو  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
الحرية  شارع   ١٠ اإلجسماعي  مقرها 
الطابق٣ شقة رقم٥ - 20300 الدار 
بعد   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الزيادة في أسعار السلع.
و حدد مقر السص ية ب ١٠ شارع 
الدار  رقم٥  شقة  الطابق٣  الحرية 
الدار   20300  - املغرب  البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة) رشيد الهود و عنوانه)ا) 
عين   ٩ رقم  زنقة٥٤   ٤ حي ياسمينة 

 20300 املغرب  الشق الدار البيضاء 

)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : ١٠ شارع 

الدار  رقم٥  شقة  الطابق٣  الحرية 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن21 2021 تحت رقم 803994.

125I

EL FACHTALI CONSEIL

ART STRUCTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوال حي سينكو شارع مزدل ة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8، 

MARRAKECH ،40000 املغرب

ART STRUCTURE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 132 شارع 

محمد البقال جليز - 40000 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19173

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مكسب الرقابة ال نية والهندسة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138998.

126I

EL FACHTALI CONSEIL

املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL''
رياض نوال حي سينكو شارع مزدل ة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8، 
40000، مراكش املغرب

BONNE TERRE 
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عالل ال ا�سي مركب حبوس 2 عمارة 
أ الشقة رقم 21 - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128613
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BONNE اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

 TERRE
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم وجبات خ ي ة.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عالل ال ا�سي مركب حبوس 2 عمارة 
مراكش   40000  -  21 أ الشقة رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة ندى محمد العوض عبد 
 100 بقيمة  حصة   500  : الرحمان 

درهم للحصة.
أحمد  عبدالوهاب  مدثر  السيد 
خليل : 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة ندى محمد العوض عبد 

روض  تجزئة  عنوانه)ا)  الرحمان 

الخي2 شقة 3 40000 مراكش املغرب.

أحمد  عبدالوهاب  مدثر  السيد 

تجزئة روض الخي2  خليل عنوانه)ا) 

شقة 3 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العوض عبد  السيد ندى محمد 

روض  تجزئة  عنوانه)ا)  الرحمان 

الخي2 شقة 3 40000 مراكش املغرب

أحمد  عبدالوهاب  مدثر  السيدة 

تجزئة روض الخي2  خليل عنوانه)ا) 

شقة 3 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139025.

127I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TINE BOUABDINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC

STE TINE BOUABDINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

السالم زنقة السين 2 رقم 23 الطابق 

االول نرجس ب - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2029

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 23 رقم   2 "شارع السالم زنقة السين 

 30000  - ب  نرجس  االول  الطابق 

بوعبدين  "دوار  إلى  املغرب"  فاس 

ضيعة تين بوعبدين جماعة سيدي 

تاونات   34000  - غ ساي  املخ ي 

املغرب".
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بساريخ  بساونات  االبسدائية 

2022 تحت رقم 25.
128I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE TRANSFERT
BENMASOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas،

30000، fes MAROC
 STE TRANSFERT BENMASOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل رقم 
2 م 5 اقامة ال ردوس تجزئة دليلة 

زواغة - 30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.57105

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الهادي  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
500 حصة اجسماعية من أصل  طه 
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) رداد 

طه بساريخ 12 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   22 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4352.
129I

هشام عثماني

NORDCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77، 
90030، طنجة املغرب

NORDCAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
عمر بن الخطاب ماص بالوماص 2 

الطابق 3 رقم 77 طنجة - 90020 
طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.109387
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 2021 تم تعيين 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) الدراز 

أشرف كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 255044.
130I

R'CREATION

R'CREATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R'CREATION
 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA املغرب
R'CREATION شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اإلقامة 

الحمد D طريق جع ر ابن 
عطية، منطقة بوركون - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554111
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.R'CREATION
واللوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منسجات  تسويق  واملدرسية.  املكسب 

واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
ومسسلزمات  السالمة  مواد  تسويق 
والطباعة.  الدعاية  أعمال  الحماية. 
شراء وإعادة بيع أثاث املكاتب. شراء 
ومعدات  الصيانة  منسجات  وبيع 
ومبيعات  مشت2يات  السنظيف. 
تقديم  أعاله.  للنشاط  املواد  جميع 
االسسي2اد  أشكالها.  بكافة  الخدمات 
والسصدير والسجارة واالمسياز والسمثيل 

والحصرية.
 : االجسماعي  املقر  عنوان 
ابن  طريق جع ر   D الحمد  اإلقامة 
 20000  - بوركون  منطقة  عطية، 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : الكوهن  السيدة راضية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة راضية الكوهن عنوانه)ا) 
إقامة فيال ان ا 3 رقم 100 دار بوعزة 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة راضية الكوهن عنوانه)ا) 
إقامة فيال ان ا 3 رقم 100 دار بوعزة 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836131.
131I

MULTIGEST CONSULTING

R-S CLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

MULTIGEST CONSULTING
88 زنقة الحبوب وادي زم، 25350، 

وادي زم املغرب
R-S CLIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 108 

زنقة 10 حي القريعة وادي زم - 

25350 وادي زم املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.741

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد رضوان  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   200

200 حصة ل ائدة السيد )ة) املهدي 

بنحسون بساريخ 29 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بوادي زم بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 77/2022.

132I

هشام عثماني

NORDCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

هشام عثماني

شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77، 

90030، طنجة املغرب

NORDCAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع عمر 

بن الخطاب ماص بالوماص 2 طابق 

3 رقم 77 طنجة - 90020 طنجة 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.109387

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2021 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) عبد هللا أكنكاي 

333 حصة اجسماعية من أصل 500 

سليمان  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

السوزاني بساريخ 05 غشت 2021.
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ت ويت السيد )ة) عبد هللا أكنكاي 
167 حصة اجسماعية من أصل 500 
حصة ل ائدة السيد )ة) أشرف الدراز 

بساريخ 05 غشت 2021.
الحبيب  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   333 الخاضر 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   500 أصل 
غشت   05 بساريخ  السوزاني  سليمان 

.2021
الحبيب  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   167 الخاضر 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   500 أصل 
أشرف الدراز بساريخ 05 غشت 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   22 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 255044.
133I

كافجيد

 MICRO STAR
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 MICRO STAR TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 406 
املركب السكني الزاهية 4 زنقة 
فرانسوا بونسار الطابق الس لي 

10 زنقة الشراردة الطابق الس لي 
بوركون 20450 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.196949

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   1.000.000" إلى  درهم" 
إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834866.
134I

كافجيد

OUARDI NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
OUARDI NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رياض 

صوفيا GH3 مدخل 6 الرقم 185 
ليساس ة - 20232 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.156611

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"400.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   500.000" إلى  درهم" 
إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835019.
135I

كافجيد

6S VISION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
6S VISION شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : 10 زنقة 
الشراردة الطابق الس لي بوركون 
10 زنقة الشراردة الطابق الس لي 

بوركون 20050 الدار البيضاء 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.461107
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 21 يوليوز 2022 تقرر حل 
مسؤلية  ذات  شركة   6S VISION
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة الشراردة   10 مقرها اإلجسماعي 
زنقة   10 بوركون  الس لي  الطابق 
بوركون  الس لي  الطابق  الشراردة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20050

الالزمة االقسصادية.
و عين:

الربحاوي  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
ش   2 القدس  حي   256 و عنوانه)ا) 
املغرب  خريبكة   25020 خريبكة   2

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 21 يوليوز 2022 وفي 10 زنقة 
 - الطابق الس لي بوركون  الشراردة 

20050 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835217.
136I

fiduconsejo

EL OURDY MED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan، 93000،
tetouan maroc

EL OURDY MED شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي شارع دكا 

زنقة عن21 محل رقم 12تطوان - 

93000 تطوان املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.30403

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع على الصعيد الوطني 

والدولي.

 اسسي2اد وتصدير..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2039.

137I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

IL RE DEL POLPO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA MAROC

IL RE DEL POLPO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس، عمارة 9، الطابق 

األول، رقم 4 - 73000 الداخلة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

21339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 IL RE  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.DEL POLPO

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة 

اسسي2اد و تصدير األسماك

الـسجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـ ـة  تـرتـبـط  الـسـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،9 عمارة  الخامس،  محمد 
الداخلة   73000  -  4 رقم  األول، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : عمر  املوقرا�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الحسين  بوعيدا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  املوقرا�سي  السيد 
شارع  تيكمي،   ،19 رقم   ،12 عمارة 

الجيش امللكي 80000 اكادير املغرب.

السيد بوعيدا الحسين عنوانه)ا) 

شارع بوزرز، فيال رقم 155، حي اليغ 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  املوقرا�سي  السيد 
شارع  تيكمي،   ،19 رقم   ،12 عمارة 

الجيش امللكي 80000 اكادير املغرب 

السيد بوعيدا الحسين عنوانه)ا) 

شارع بوزرز، فيال رقم 155، حي اليغ 

80000 اكادير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أبريل 2022 تحت رقم 692.

138I

DAMO CONSULTING SARL

GHITA EVENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

GHITA EVENT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي جبل 
طارق 34 شارع املعمورة اقامة 
عدنان ا املحل رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 GHITA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.EVENT
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الح الت وخدمات املطاعم.
: حي جبل  عنوان املقر االجسماعي 
اقامة  املعمورة  شارع   34 طارق 
عدنان ا املحل رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة غيثة لغزاوي : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيدة غيثة لغزاوي : 100 حصة 

اجسماعية بقيمة 100.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لغزاوي  غيثة  السيدة 
الزهور  شارع  الباشا  دار  مجمع   21
طنجة   90000 طنجة   12 رقم  فيال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لغزاوي  غيثة  السيدة 
الزهور  شارع  الباشا  دار  مجمع   21
طنجة   90000 طنجة   12 رقم  فيال 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257012.
139I

OUR EXPERT

LYOK TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
LYOK TRAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 
االعمال زنيث زنقة مسلم تجزئة 

بوكار الطابق 3 الشقة 14باب دكالة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128383
 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LYOK : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.TRAV
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 

تجزئة  مسلم  زنقة  زنيث  االعمال 

14باب دكالة  الشقة   3 بوكار الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن ايت فارس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حسن ايت فارس عنوانه)ا) 

املحاميد   696 رقم   14 بوعكاز بلوك 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسن ايت فارس عنوانه)ا) 

املحاميد   696 رقم   14 بوعكاز بلوك 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138774.

140I

MULTIGEST CONSULTING

MULTIGEST CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

MULTIGEST CONSULTING

88 زنقة الحبوب وادي زم، 25350، 

وادي زم املغرب

 MULTIGEST CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 88 زنقة 

الحبوب وادي زم - 25350 واد زم 

املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1191
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"88 زنقة الحبوب وادي زم - 25350 
زنقة   22 "رقم  إلى  املغرب"  زم  واد 

 - زم  وادي  االول  الطابق  املسجد 

25350 واد زم املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بوادي زم بساريخ 10 غشت 

2022 تحت رقم 74/2022.

141I

CCP

KA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCP

 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320

KA HOUSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 23 شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي عين 

السبع الدار البيضاء - 20320 الدار 

maroc .البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

552239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 KA  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HOUSE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

23 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
عين  املحمدي  الحي  نافع  بن  عقبة 
السبع الدار البيضاء - 20320 الدار 

.maroc .البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500 : السيد كمالن عبد الغ ور 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد تاودي بنشقرون عز الدين 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الغ ور  عبد  كمالن  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

.maroc البيضاء
السيد تاودي بنشقرون عز الدين 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

.maroc البيضاء
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الغ ور  عبد  كمالن  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

maroc البيضاء
السيد تاودي بنشقرون عز الدين 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

maroc البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833838.

142I

الركيبي

YOUEAT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الركيبي
كلميم، 81000، كلميم املغرب

YOUEAT SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 42 
شارع الخر�سي كلميم - 81000 

كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.YOUEAT SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : -1الجزارة 

وبيع اللحوم بالسقسيط

-2املطعمة

-3توصيل و نقل البضائع.
 42 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 

شارع الخر�سي كلميم - 81000 كلميم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : هللا  رزق  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد اتري رزق هللا : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد يونس رزق هللا عنوانه)ا) 
كلميم   19 زنقة   02 السعديين  حي 

81000 كلميم املغرب.

عنوانه)ا)  هللا  رزق  اتري  السيد 

 VILLEFRANCHE DE 12200 فرنسا

ROUERGUE فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يونس رزق هللا عنوانه)ا) 
كلميم   19 زنقة   02 السعديين  حي 

81000 كلميم املغرب

عنوانه)ا)  هللا  رزق  اتري  السيد 

 VILLEFRANCHE DE 12200 فرنسا

ROUERGUE فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بساريخ  بكلميم  االبسدائية 

2022 تحت رقم 343.

143I

NJ BUSINESS

 STE H-R INNOVATION 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكسب رقم 19 الطابق 
السالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

 STE H-R INNOVATION SARL 

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 15 
زنقة السهام الحي الحساني طريق 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.H-R INNOVATION SARL AU

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشبه  الصيدالنية  املنسجات  وبيع 

الصيدلية 

تجارة.
 15 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
طريق  الحساني  الحي  السهام  زنقة 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الحايل  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الحايل عنوانه)ا)  مليكة  السيدة 

زنقة السهام الحي الحساني   15 رقم 

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحايل عنوانه)ا)  مليكة  السيدة 

زنقة السهام الحي الحساني   15 رقم 

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3384.

144I

NJ BUSINESS

STE BEST INFRA SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكسب رقم 19 الطابق 

السالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب

 STE BEST INFRA SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مخزن 

رقم 1 شارع ابو بكر ابن العربي باب 

محروق بجوار محطة القطار بوجلود 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   18

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BEST INFRA SARL AU

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات.

مخزن   : االجسماعي  املقر  عنوان 

1 شارع ابو بكر ابن العربي باب  رقم 

محروق بجوار محطة القطار بوجلود 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : تلعياني  عديل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تلعياني  عديل  السيد 

واد  الحديقة  ك2تجزئة  بلوك   264

فاس فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  تلعياني  عديل  السيد 

واد  الحديقة  ك2تجزئة  بلوك   264

فاس فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3540.

145I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ايت ما جيني سيفيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER،
45800، TINGHIR maroc

ايت ما جيني سي يل شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تنغارفا 
تغزوت تنغي2 - 45800 تنغي2 املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1365
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
19 يوليوز 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) حسني 

محمد وعمر كمسي2 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2022 تحت رقم 261.

146I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

ATLAS PETROLEUM
إعالن مسعدد القرارات

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57، 90000، TANGER
MAROC

ATLAS PETROLEUM "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: قصر 
املجاز باملنطقة الحرة واد الرمل 
Horizon Terminals - طنجة 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.78695

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

ينص  الذي   :1 قرار  رقم  قرار 
عمر  السيد  :ت ويت  مايلي:  على 
اجسماعية  واحدة  حصة  قدمي2ي 
ل ائدة السيدة خديجة خي2 الدين، 
من  ال رنسية،  للجنسية  الحاملة 
08/12/1977بالجزائر  مواليد 
 ،9 رقم  بطنجة،  والقاطنة 
كوفيكوم،B،ساحة  عمارة 
رقم.  الس ر  األمم،والحاملةلجواز 

: 14AV89153
الذي ينص على   :2 قرار رقم قرار 
قدمي2ي  عمر  السيد  ت ويت  مايلي: 
ل ائدة  اجسماعية  حصص  اربعة 
Marsa Invest،راسمالها  الشركة 
السجاريبطنجة  سجلها  1000أورو، 
رقم 82883واملوجودةباملنطقة الحرة 
الرمل،مكسب- واد  املجاز،  قصر 
قطعة  واحد,  رقم  مسسودع 
خي2  خديجة  السيدة  110وتمثلها 
دجن21   8 بساريخ  املزدادة  الدين 
جنسية  من  بالجزائر،   1977
رقم.  الس ر  والحاملةلجواز  فرنسية 

14AV89153
الذي   :3 قرار  رقم  قرار 
السيد ت ويت  مايلي:  على  ينص 
خمسة   JEAN-JOSE METEY
 Marsa الشركة  ل ائدة  حصص 
راسمالها  يبلغ  والذي   Invest
الحرة  1000أورو،املوجودةباملنطقة 
مكسب- الرمل،  واد  املجاز،  قصر 
 ,110 قطعة  واحد,  رقم  مسسودع 
 82883 رقم  السجاريبطنجة  سجلها 

وتمثلها السيدة خديجة خي2 الدين.
ينص  الذي   :4 قرار  رقم  قرار 
عمر  السيد  اسسقالة  مايلي:  على 
بتسيي2  مكل ا  باعسباره  قدمي2ي 
ابسداءا   MARSA INVEST شركة 
تعيين   -.30/06/2022 تاريخ  من 
الدين املزدادة  السيدة خديجة خي2 
بالجزائر، من   1977 8 دجن21  بساريخ 
بطنجة،  والقاطنة  فرنسية  جنسية 
كوفيكوم،B،)ساحة  عمارة   ،9 رقم 
للشركة  مسي2ة  بص تها  األمم) 
 MARSAاملحدودة املسؤولية  ذات 

.INVEST SARL
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص   :6 بند رقم بند رقم 

مايلي:  على  ينص  الذي  مايلي:  على 

1000.00أورو  يبلغ راسمال الشركة 

أورو للشركة   900  : مقسمة كالسالي 

للسيدة  و100   Marsa Invest

خديجة خي2 الدين

الذي ينص   :7 بند رقم بند رقم 

مايلي:  على  ينص  الذي  مايلي:  على 

راسمال الشركة محدد في مبلغ 1000 

ذات  حصص   10 إلى  مقسم  أورو 

حصص   9 أورو للحصة:   100 قيمة 

 MARSA INVEST اجسماعية للشركة

للسيدة  واحدةاجسماعية  وحصة 

خديجة خي2 الدين

بند رقم بند رقم 1: الذي ينص على 

مايلي: شركة تأسست بساريخ 3 أكسوبر 

القانون األسا�سي للشركة تم   .2016

تحيينه بمقس�سى محضر الجمع العام 

17 غشت  اإلسسثنائي املنعقد بساريخ 

على:-:ت ويت  ينص  اللذي  و   2022

واحدة  حصة  قدمي2ي  عمر  السيد 

خديجة  السيدة  ل ائدة  اجسماعية 

عمر  السيد  الدين،-ت ويت  خي2 

اجسماعية  حصص  اربعة  قدمي2ي 

-،Marsa Invest الشركة  ل ائدة 

 JEAN-JOSE METEYت ويسالسيد

ل ائدةالشركة  حصص  خمسة 

السيد  -اسسقالة   Marsa Invest

عمر قدمي2ي باعسباره مكل ا بتسيي2 

شركة MARSA INVEST ابسداءا من 

تعيين السيدة  تاريخ 30/06/2022.- 

مسي2ة  بص تها  الدين  خي2  خديجة 

املحدودة املسؤولية  ذات  للشركة 

.MARSA INVEST SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9143.

147I

FIGENOUV

SOCIETE ABOU ZAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
SOCIETE ABOU ZAKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 106 

شقة 2 زنقة املعاركة الزيسون - 
50070 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE ABOU ZAKI
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنعاش العقاري -2 اشغال مخسل ة 

واشغال البناء.
رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - 2 زنقة املعاركة الزيسون  106 شقة 

50070 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 250  : الرزاق  عبد  يدان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 250  : حسن  مولودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : السيد والخي2ي عز الدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد يدان عبد الرزاق عنوانه)ا) 
رياض االسماعلية الشطر   154 رقم 

طاء 50050 مكناس املغرب.

السيد مولودي حسن عنوانه)ا) 
 50050 االسماعلية  رياض   254

مكناس املغرب.

الدين  عز  والخي2ي  السيد 
 3 العزيز  عبد   13 رقم  عنوانه)ا) 

اتواركة 50060 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يدان عبد الرزاق عنوانه)ا) 
رياض االسماعلية الشطر   154 رقم 

طاء 50050 مكناس املغرب

السيد مولودي حسن عنوانه)ا) 
 50050 االسماعلية  رياض   254

مكناس املغرب

الدين  عز  والخي2ي  السيد 
 3 العزيز  عبد   13 رقم  عنوانه)ا) 

اتواركة 50060 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3147.

148I

COFISCOM

S.R.B.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

S.R.B.H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الشقة 
رقم 3 شارع محمد الخامس عمارة 

مضران الطابق الثاني - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

8687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.S.R.B.H

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيانة

مقاول أشغال غابوية،املساحات 

الخضراء و البستنة

أشغال السنظيف و السعقيم

اشغال مخسل ة.

الشقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

شارع محمد الخامس عمارة   3 رقم 

 63300  - الثاني  الطابق  مضران 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 700  : سمي2ة  اشباني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد حميدي رشيد : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اشباني سمي2ة عنوانه)ا) 

بركان   63300 سليمان  سيدي 

املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  حميدي  السيد 

حي   12 شقة   8 رقم   8 ف  بلوك 

الداخلة 80060 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة اشباني سمي2ة عنوانه)ا) 

سيدي سليمان 63300 بركان املغرب

عنوانه)ا)  رشيد  حميدي  السيد 

حي   12 شقة   8 رقم   8 ف  بلوك 

الداخلة 800600 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1024.

149I
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BURMACO SARL

BURMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BURMACO SARL

 RCE HANSALI B N 16 4ÉME

 ETAGE 8 RUE AHMED CHBIHI

 AV DES FAR، 30000، FES

MAROC

BURMACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

الحنصالي ب رقم 16 الطابق الرابع 
رقم 8 زنقة أحمد شبيهي - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.51703

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   BURMACO

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

رقم  ب  الحنصالي  إقامة  اإلجسماعي 
زنقة أحمد   8 الطابق الرابع رقم   16

شبيهي - 30000 فاس املغرب نتيجة 

ل : غياب أي نشاط إجسماعي.

إقامة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الطابق الرابع   16 الحنصالي ب رقم 
شارع  شبيهي  أحمد  زنقة   8 رقم 

الجيش امللكي - 30000 فاس املغرب. 

و عين:

و  التشح  مونعيم  السيد)ة) 
 44 رقم   9 بلوك   1 املسي2ة  عنوانه)ا) 

تازة 35000 تازة املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

السيد)ة) أنور املا�سي و عنوانه)ا) 
زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك   54 رقم 

فاس املغرب كمص ي   30000 فاس 

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4526.
150I

FIGENOUV

RIFCOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
RIFCOTRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

ايت سعيد ايت حرز هللا - 51000 
الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
50559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RIFCOTRAV
بيع   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اشغال مخسل ة   2- العقاقي2  وشراء 

واشغال البناء.
دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 51000  - ايت سعيد ايت حرز هللا 

الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : السيد القا�سي نور الدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : محمد  العمراني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  القا�سي  السيد 

ايت سعيد ايت حرز هللا  عنوانه)ا) 

5100 الحاجب املغرب.

السيد العمراني محمد عنوانه)ا) 

هللا  حرز  ايت  جماعة  سعيد  ايت 

عمالة 5100 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد العمراني محمد عنوانه)ا) 

هللا  حرز  ايت  جماعة  سعيد  ايت 

عمالة 5100 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2020 تحت رقم 2613.

151I

H.A ACCOUNTING GROUP

الزوزي ديزنجين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

H.A ACCOUNTING GROUP

 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

الزوزي ديزنجين شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 

االمل 01 رقم 326 العيون - 70000 

العيون املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.7753

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 01 شتن21 2022 تقرر حل 

الزوزي ديزنجين شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

درهم وعنوان   1.000.000 رأسمالها 

 01 االمل  تجزئة  اإلجسماعي  مقرها 
العيون   70000  - العيون   326 رقم 

املغرب نتيجة لسوقيف النشاط.

و عين:
الزوزي  العاطي  عبد  السيد)ة) 

الزوزي و عنوانه)ا) بريسسجياالعمارة 

109 الشقة 03 مدخل طوباز مراكش 

)ة)  العيون املغرب كمص ي   70000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

تجزئة  وفي   2022 غشت   10 بساريخ 
االمل 01 رقم 326 العيون - 70000 

العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2664.

152I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

A.H.Z PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ

CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.

 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL

 MARINI V.N.، 50000، MEKNES

MAROC

A.H.Z PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

اس ي حي النصر عمارة رقم 20 

الطابق الساني ويسالنن مكناس 

50080 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 A.H.Z : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.PROMO
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أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسنوعة أو إنشاءات.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 20 رقم  عمارة  النصر  حي  اس ي 
مكناس  ويسالنن  الساني  الطابق 

50080 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : املاموني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : العزوزي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املاموني  السيد محمد 
تجزئة موالي ادرييس رقم 55 ويسالن 

50080 مكناس املغرب.
السيد محمد العزوزي عنوانه)ا) 
زنقة اس ي حي النصر درب 18رقم02 

ويسالن 50080 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املاموني  السيد محمد 
تجزئة موالي ادرييس رقم 55 ويسالن 

50800 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3174.

153I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

GUIDA FOLGADO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57، 90000، TANGER
MAROC

GUIDA FOLGADO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي املنطقة 
الصناعية مغوغة ممر 1، قطعة 
8، طنجة املغرب - 90070 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.65017

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   GUIDA FOLGADO SARL
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي املنطقة الصناعية 
طنجة   ،8 قطعة   ،1 ممر  مغوغة 
املغرب - 90070 طنجة املغرب نتيجة 

ل : لسوقف النشاط.
و حدد مقر السص ية ب املنطقة 
قطعة   ،1 ممر  مغوغة  الصناعية 
طنجة   90070  - املغرب  طنجة   ،8

املغرب. 
و عين:

 GUIDA ISABEL السيد)ة) 
و   PAULO RATO FOLGADO
 C STA MARIA COVILHA (عنوانه)ا
 6200 COVILHA PORTUGAL

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9056.
154I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

DIAR PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57، 90000، TANGER
MAROC

DIAR PRESTIGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
Gothenburg, إقامة امال II، رقم 
2، طنجة املغرب - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.71613

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   DIAR PRESTIGE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 ,Gothenburg شارع  اإلجسماعي 
2، طنجة املغرب  إقامة امال II، رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

لسوقف النشاط..
شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
Gothenburg, إقامة امال II، رقم 2، 
طنجة املغرب املغرب 90000 طنجة 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) SAID EL BOUCHIBI و 
 UR RIVIERDA DEL SOL (عنوانه)ا
 F 6 16 ESC 2 1 27 CJTO OCEOAN
 GOLE, MIJAS-MALAGA-Espagne
 29000 MALAGA ESPAGNE

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9144.
155I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

BINA IBN MASHISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57، 90000، TANGER

MAROC

BINA IBN MASHISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

نرجيس قطعة E3 ال21انص - 90090 

طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.57325

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 يوليوز   13 في  املؤرخ 

للشركة  جديد  مسي2  تعيين 

 LARHRISSI SALOUA السيد)ة) 

كمسي2   TAGEMOUATI MOUNA

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8973.

156I

CABINET SALAH AISSE

ISHA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE، 20100،

CASABLANCA MAROC

ISHA TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ISHA  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.TRADING

غرض الشركة بإيجاز : إدارة مراكز 

واملساجرة  والشراء  والبيع  التسوق 

على  واالمسياز  والسوزيع  والتسويق 

األرا�سي الوطنية أو األجنبية واسسي2اد 

وتصدير جميع املنسجات والخدمات.

والسوزيع  السجاري  السبادل   •

والسمثيل السجاري.

املخازن  وصيانة  وتجهيز  تأجي2   •

ومناطق البيع..

26 محج   : عنوان املقر االجسماعي 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : الوافي  اسمهان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الزبي2  احجبوها  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اسمهان الوافي عنوانه)ا) 

دبي 14660 دبي االمارات.

السيدة احجبوها الزبي2 عنوانه)ا) 

فلل شارع  منطقة  حي موالي رشيد 

20 غشت فيال رقم 2 70000 العيون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الوافي  حنان  السيدة 

سكن أوايل، ماجوريل، شقة رقم 7، 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836299.

157I

CABINET SALAH AISSE

KIMONORTH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE، 20100،

CASABLANCA MAROC

KIMONORTH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KIMONORTH

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجميع  والسصدير  واالسسي2اد  العامة 

املنسجات.

• اسسي2اد وتصدير جميع املنسجات. 

سلع ومواد من جميع األنواع، نصف 

أي  من  الصنع،  تامة  أو  تشطيب 

نيابة عن الشركة أو ألي  نوع سواء 

شخص طبيعي أو اعسباري آخر ؛

والشراء  والسصدير  االسسي2اد   •

والبيع واملساجرة والسمسرة والسمثيل 

األشياء  لجميع  والسوزيع  والتسويق 

واملنسجات والحرف واملعدات والسلع 

وامللحقات املسعلقة بجميع املجاالت.

26 محج   : عنوان املقر االجسماعي 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حالم  ابن  الحكيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
حالم  ابن  الحكيم  عبد  السيد 
ك،  بلوك   ،17 القسم  عنوانه)ا) 
الرباط  7، حي الرياض، 10000  رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حالم  ابن  الحكيم  عبد  السيد 
ك،  بلوك   ،17 القسم  عنوانه)ا) 
الرباط  7، حي الرياض، 10000  رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835968.

158I

CABINET CAGECمكسب كاجيك

AL GOUDE MULTI-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

CABINET CAGECمكسب كاجيك
108, زنقة رحال بن احمد 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

 AL GOUDE MULTI-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي رقم 3 
زنقة 48 ياسمنة 2 عين الشق الدار 

البيضاء 20153 الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.320589

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

واملكاتب  واملعدات  اللوازم  تاجر 

وأثاث الكمبيوتر

 تاجر

بأنشطة  يقوم  وسيط  تاجر 

االسسي2اد والسصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835640.
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CABINET CAGECمكسب كاجيك

MACOLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET CAGECمكسب كاجيك

108, زنقة رحال بن احمد 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 

البيضاء املغرب

MACOLINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE وعنوان مقرها االجسماعي

 SLOMON DAHANE N°2

 Quartier industriel AIN SEBAA -

20253 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.231337

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   04 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

ملنسجات  الساجر  املسسورد 

السجميل

تاجر

يقوم  الذي  الوسيط  أو  الساجر 

بأنشطة االسسي2اد والسصدير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835641.

160I
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KB COMMERCE SARL AU

KB COMMERCE SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB COMMERCE SARL AU

26، محج مرس السلطان 

الطابق 1 الشقة رقم 3، 20370، 

الدارالبيضاء املغرب

 KB COMMERCE SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26، 

محج مرس السلطان الطابق 1 

الشقة رقم 3 الدارالبيضاء 20370 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 KB  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COMMERCE SARL AU

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والكهرباء  الهاتف  ملحقات 

وااللكت2ونيات.

عنوان املقر االجسماعي : 26، محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 الدارالبيضاء 20370 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : بوعنضة  كلثومة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

بوعنضة  كلثومة  السيدة 
تومرت  بن  املهدي  شارع  عنوانه)ا) 
 86360 انزكان  الدشي2ة   91 رقم 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوعنضة  كلثومة  السيدة 
تومرت  بن  املهدي  شارع  عنوانه)ا) 
 86360 انزكان  الدشي2ة   91 رقم 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

161I

مكسب االستشارات واملحاسبة

PLANET RS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب االستشارات واملحاسبة
6, شارع القدس, تابريكت، 11000، 

سال املغرب
PLANET RS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 15, شارع 
االبطال, رقم 4, اكدال - 10090 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

161481
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PLANET RS

غرض الشركة بإيجاز :
الكهربائية  الت2كيبات   •  

والحاسوبية
• منشأة صناعية.

املعدات  تصدير   - اسسي2اد   •
الكهربائية والحاسوبية والصناعية.

• أعمال مسنوعة أو إنشاءات..
عنوان املقر االجسماعي : 15, شارع 
 10090  - اكدال   ,4 رقم  االبطال, 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
عالء  السماللي  الرحالي  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : الدين 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عالء  السماللي  الرحالي  السيد 
الدين عنوانه)ا) زنقة عكراش, رقم 4, 

تابريكت 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عالء  السماللي  الرحالي  السيد 
الدين عنوانه)ا) زنقة عكراش, رقم 4, 

تابريكت 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126202.
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HOME COMPTA

ROBIMAR
إعالن مسعدد القرارات

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA،
20240، CASABLANCA MAROC
ROBIMAR "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 25 تجزئة 

يكسور زنقة 23 رقم 84 الحي 
الحسني 25 تجزئة يكسور زنقة 23 
رقم 84 الحي الحسني 20240 الدار 

البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.350129
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

الشركة:  غرض  تمديد  رقم  قرار 
يقرر الجمع  الذي ينص على مايلي: 
توسيع غرض الشركة ليشمل أيًضا: 

نقل البضائع نيابة عن الغي2
قرار رقم تعيين مدير نشاط نقل 
مايلي:  على  ينص  الذي  البضائع: 
يعين الجمع السيدة فاطنة محسن، 
 ،02/02/1978 في  ولدت  مغربية، 
تجزئة يكسور زنقة   25 واملقيمة في: 
الحي الحسني والحاملة   84 رقم   23
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
نقل  لنشاط  كرئيسة   ،BE723751

البضائع نيابة عن الغي2.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834903.

163I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

MLR 6
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC،
20330، Casablanca Maroc
MLR 6 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 151 زنقة 
اسامة بن زايد الطابق 2 سيتي كوش 
ن ج - 20330 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.426189

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 28 أكسوبر 2019 تم تعيين 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) لوديي 

محمد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون21 2019 تحت رقم 33868.
164I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE KETTANI FISH
FOOD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES،

30000، FES MAROC
 SOCIETE KETTANI FISH FOOD

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 22 تـجـزئــة 
تـوحـيـد الســكـن الشقـة 7 الـدكـارات 

فـاس - 30000 فـــاس املــغـــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73619
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE KETTANI FISH FOOD

.SARL
بــيــع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الـمـواد الغـدائـيـة الـعـامــة 
وسـيــط االســســراد و السـصــديــر

اشــغــال مــخــسـلـ ــة.
عنوان املقر االجسماعي : 22 تـجـزئــة 

الـدكـارات   7 تـوحـيـد الســكـن الشقـة 
فـاس - 30000 فـــاس املــغـــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 500  : الكــسـانــي  بــوبـكــر  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : القـويضــي  سـمــرة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

الكــسـانــي عنوانه)ا)  بــوبـكــر  السيد 
الشقـة  الســكـن  تـوحـيـد  تـجـزئــة   22
فـــاس   30000 فـاس  الـدكـارات   7

املــغــرب.
القـويضــي  سـمــرة  السيدة 
عنوانه)ا) 22 تـجـزئــة تـوحـيـد الســكـن 
 30000 فـاس  الـدكـارات   7 الشقـة 

فـــاس املــغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكــسـانــي عنوانه)ا)  بــوبـكــر  السيد 
الشقـة  الســكـن  تـوحـيـد  تـجـزئــة   22
فـــاس   30000 فـاس  الـدكـارات   7

املــغــرب
السيد سـمــرة القـويضــي عنوانه)ا) 
الشقـة  الســكـن  تـوحـيـد  تـجـزئــة   22
فــــاس   30000 فـاس  الـدكـارات   7

املــغــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4513/2022.
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MON COMPTABLE SARL

DELLA FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة، 60000، وجدة 

املغرب
DELLA FOOD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي الحي 

الصناعي طريق الجزائر رقم 8 - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   28
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 DELLA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.FOOD
غرض الشركة بإيجاز : السج يف 
والسعليب والسخزين للمواد ال الحية 
والغذائية. السخزين للحساب الخاص 
و لحساب الغي2 - االست2اد والسصدير.
الحي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 -  8 رقم  الجزائر  طريق  الصناعي 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : العربي  كنزة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العربي  كنزة  السيدة 
 142 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
النواصر  الخضراءبوسكورة  املدينة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العربي  كنزة  السيد 
 142 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
النواصر  الخضراءبوسكورة  املدينة 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1311.
166I

COMPTASTEL

MEDNESS LOGISTIQUE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

COMPTASTEL
 Av Prince Heritier ET.1 194

AP.1، 90020، TANGER MAROC
 MEDNESS LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجسماعي 89 شارع 

فاس الطابق االر�سي - 90000 
طنجة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
 17 بساريخ   5729 عدد  الرسمية 

غشت 2022.
مبلغ رأسمال الشركة:   : بدال من 

10.000.000
الشركة:  رأسمال  مبلغ   : يقرأ 

100.000,00
الباقي بدون تغيي2.

167I

برتناريا و سرفيس

 ENTREPRISE MAJID ATLAS
 DE BATIMENT MAJIBAT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

برتناريا و سرفيس
رقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

السبع الدارالبيضاء، 20650، 
الدارالبيضاء املغرب

 ENTREPRISE MAJID ATLAS
 DE BATIMENT MAJIBAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 19 
بلوك 53 سيدي الرنو�سي الدار 
البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.77831
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 09 شتن21 2021 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE MAJID ATLAS DE
مبلغ   BATIMENT MAJIBAT SARL
درهم وعنوان   1.827.000 رأسمالها 
 53 بلوك   19 مقرها اإلجسماعي رقم 
 - البيضاء  الدار  الرنو�سي  سيدي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20250

ل : تص ية حبية.
 19 و حدد مقر السص ية ب رقم 
الدار  الرنو�سي  سيدي   53 بلوك 
البيضاء  الدار   20250  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  التهامي  ماجد  السيد)ة) 
بولو  الكلين  زنقة   50 عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املسعلقة بالسص ية : رقم 19 بلوك 53 

سيدي الرنو�سي الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون21 2021 تحت رقم 800686.

168I

GUIDE COMPTABLE

 ARPITA HERA
INVESTMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عمارة 4 

الطابق 2 شقة 4 بوزنيقة، 13100، 
بوزنيقة املغرب

 ARPITA HERA INVESTMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة ابن 
تومرت II-10 الطابق 4 - 13100 

بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ARPITA HERA INVESTMENTS

منعش و   : غرض الشركة بإيجاز 

مستثمر عقاري.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

ابن تومرت II-10 الطابق 4 - 13100 

بوزنيقة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة   : السيد خانا بوشان 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة خديجة عبد الكريم : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  خديجة  السيدة 

 02 بلوك  املحمدي  حي  عنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني رقم 73 13000 

بنسليمان املغرب.

عنوانه)ا)  بوشان  خانا  السيد 

 0000 ال اريسا  د.  ماشبورن   840

جيورجيا امريكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوشان  خانا  السيد 

 0000 ال اريسا  د.  ماشبورن   840

جيورجيا امريكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  سليمان  ب1ن  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 443.

169I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

GLACE DAMASQUAISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

اتشقة 13 العمارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES30000، فاس

GLACE DAMASQUAISE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 1 
س لي العمارة 17 شارع سان لوي 

حي السعادة - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.72525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 GLACE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ   DAMASQUAISE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

العمارة  س لي   1 رقم  اإلجسماعي 

السعادة  حي  لوي  سان  شارع   17

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

ابريل   27 بساريخ  انشات  الشركة 

2022 لكنها لم تسطع تحقيق الهدف 

الدي تكونت من اجله ودلك السباب 

مالية و تقنية.

 1 رق  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

س لي العمارة 17 شارع سان لوي حي 

السعادة - 30000 فاس املغرب. 

و عين:

و  مراني  ادريس  السيد)ة) 
زنقة ابي الطيب املسنبي   1 عنوانه)ا) 

اقامة علمي الشقة 22 30000 فاس 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4511.

170I

كافجيد

H.N.H IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

H.N.H IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي ساحة 

الكار زنقة بابوم عمارة منار - 20590 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.249029

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   H.N.H IMMOBILIER

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

زنقة  الكار  ساحة  اإلجسماعي  مقرها 

البيضاء   20590  - بابوم عمارة منار 

املغرب نتيجة ل : االزمة االقسصادية.

ساحة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الكار زنقة بابوم عمارة منار - 20590 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) هشام فراح و عنوانه)ا) 

اقامة ان ا باي فيال رقم15 شارع عبد 

الهادي بوطالب الحي الحسني 20220 

)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835018.

171I

YOUNESS BENMOUSSA

BOUROUROU TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet Maroc ،15400
BOUROUROU TRAVAUX شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية 
زنقة محمد القري و زنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكسب رقم 2 
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BOUROUROU TRAVAUX
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخيام املنصة و الغرف املنسقلة.
عنوان املقر االجسماعي : زاوية زنقة 
محمد القري و زنقة انوال إقامة املنار 
القنيطرة   2 رقم  املكسب  ب  عمارة 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ادريس  بورورو  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  بورورو  السيد 
رقم 2686 لوفالون 14000 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  بورورو  السيد 
رقم 2686 لوفالون 14000 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92425.
172I

CABINET ELKHALFI

 ACADÉMIE AMÉRICAINE
 DE COMMUNICATION
INTERNATIONALE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
 ACADÉMIE AMÉRICAINE
 DE COMMUNICATION

INTERNATIONALE PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي املكسب 
رقم 11 عمارة الطنطاوي الطابق 

الثالث رقم 11 زنقة الصناعة ساحة 
االسسقالل اس ي 46000 اس ي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12407
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 ACADÉMIE AMÉRICAINE
 DE COMMUNICATION

.INTERNATIONALE PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب لغوي
دراسات

املشورة والسدريب.
املكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الطنطاوي  عمارة   11 رقم 
الثالث رقم 11 زنقة الصناعة ساحة 
اس ي   46000 اس ي  االسسقالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 510  : السيد اشرف الجمجومي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ياسين اجنين : 490 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الجمجومي  اشرف  السيد 
حي السقدم زنقة البارودي  عنوانه)ا) 
الرقم 30 46300 اليوس ية املغرب.

عنوانه)ا)  اجنين  ياسين  السيد 
سيدي   24350 امللكي  الدرك  تكنة 

بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجمجومي  اشرف  السيد 
حي السقدم زنقة البارودي  عنوانه)ا) 

الرقم 30 46300 اليوس ية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   12 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 21.
173I

PROGRESS MANAGEMENT

MALACARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE، 20300،

CASABLANCA MAROC

MALACARS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 24 طابق 

1 زاوية زنقة اسامة بن زيد و زنقة 

احمد جماري - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   04

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MALACARS

تاجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات دون سائق.

عنوان املقر االجسماعي : 24 طابق 
زاوية زنقة اسامة بن زيد و زنقة   1

احمد جماري - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد علي العراقي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العراقي  علي  السيد 

عبد  شارع   4 شقة  الضحى  اقامة 

الدار   20000 ان ا  بوطالب  الهادي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  العراقي  علي  السيد 
عبد  شارع   4 شقة  الضحى  اقامة 
الدار   20000 ان ا  بوطالب  الهادي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
174I

gefoco

 STE MARBOUH TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 STE MARBOUH TRANS SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 134 زنقة 
الواحات حي سيدي واصل اس ي - 

46000 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12963
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MARBOUH TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي2.
عنوان املقر االجسماعي : 134 زنقة 
 - الواحات حي سيدي واصل اس ي 

46000 اس ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : مربوح  س يان  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : مربوح  س يان  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مربوح  س يان  السيد 
134 زنقة الواحات حي سيدي واصل 

اس ي 46000 اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مربوح  س يان  السيد 
134 زنقة الواحات حي سيدي واصل 

اس ي 46000 اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.
175I

gefoco

STE SAFIOTE CHICKEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE SAFIOTE CHICKEN شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

الجبارات خط ازكان اس ي - 46000 
اس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SAFIOTE CHICKEN
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن.
دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الجبارات خط ازكان اس ي - 46000 

اس ي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كبي2 كوفاش : 1.000 حصة 

بقيمة 100.000 درهم للحصة.
السيد كبي2 كوفاش : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد كبي2 كوفاش عنوانه)ا) دوار 
 46000 الجبارات خط ازكان اس ي 

اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كبي2 كوفاش عنوانه)ا) دوار 
 46000 الجبارات خط ازكان اس ي 

اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.
176I

STE TRAFISCO

MAISON B
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

MAISON B
 23 بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
غشت 2022 أعطى M.K.D املسجل 
بالسجل السجاري 189949 باملحكمة 
السجارية بالدار البيضاء حق التسيي2 

 5 ب  الكائن  السجاري  لألصل  الحر 
دياب  عين  األدرياتيكي  البحر  زنقة 
الدار البيضاء - 20180 الدار البيضاء 
 FADELYOU KECH ل ائدة  املغرب 
أكسوبر   01 من  تبسدئ  سنة   3 ملدة 
 2025 شتن21   30 في  تنسهي  و   2022
 240.000 مقابل مبلغ شهري قيمسه 

درهم.
177I

boss management accounting

LA FERME DU LAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC، 93000، tetouan

maroc
LA FERME DU LAIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 
خميس أنجرة، جماعة صدينة، 
دشريين - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32099
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FERME DU LAIT
جمع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحليب  وتصنيع  البست2ة   - الحليب 
والل1ن  الحليب  مشسقات  انساج   -
وبيع  شراء   - إلخ...  والج1ن  والزبدة 
املنسجات  جميع  وتسويق  وتوزيع 
املسعلقة  الخام  واملواد  والسلع 
منسجات  إنساج  األلبان  بمنسجات 
والج1ن  والزبدة  والزبادي  األلبان 
السمثيل   - اللوجستية  الخدمات   -
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جميع  على  والعمولة  والسمسرة 

 - املنسجات والبضائع والسلع واملواد 

نيابة عن أطراف  قد تن ذ لن سها، 

جميع العمليات  ثالثة أو باملشاركة، 

 - واملشت2يات  واملبيعات  السجارية 

بشكل عام، جميع العمليات املسعلقة 

بأحد األشياء املذكورة أعاله والتي قد 

تعزز تطوير الشركة - تاجر املنسجات 

تمثيل املنسجات   - الغذائية الزراعية 

االسسي2اد   - الزراعية  الغذائية 

والسصدير والسجارة بشكل عام لجميع 

واالكسسوارات  واملواد  املنسجات 

وقطع الغيار وجميع املواد تامة الصنع 

أو نصف تامة الصنع - وبصورة أعم، 

أو  صناعية  أو  تجارية  معامالت  أي 

أو عقارية قد  مالية  أوراق  أو  مالية 

غي2  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

املذكور أعاله أو التي  مباشر بال�سيء 

قد تعزز تطوير الشركة..

طريق   : االجسماعي  املقر  عنوان 

صدينة،  جماعة  أنجرة،  خميس 

دشريين - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
الغازي  رضوان  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.

السيد جمال الدين الغازي : 300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

: 300 حصة  السيدة فامة أوهار 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الغازي  رضوان  محمد  السيد 

إقامة  يعثة  علي  شارع  عنوانه)ا) 

الوالية  حي   1 شقة   1 بلوك  الجبلي 

93000 تطوان املغرب.
الغازي  الدين  جمال  السيد 

بلعربي  الشيخ  شارع  عنوانه)ا) 

 93000  21 العلوي زنقة درسة رقم 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  أوهار  فامة  السيدة 

إقامة   152 رقم  يعثة  علي  شارع 

الجبلي بلوك 1 رقم 1 93000 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الغازي  رضوان  محمد  السيد 

إقامة  يعثة  علي  شارع  عنوانه)ا) 

الوالية  حي   1 شقة   1 بلوك  الجبلي 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1799.

178I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AOI DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــســب 

رقـــم 4 جليز، 40000، مراكش 

املغرب

AOI DESIGN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : عمارة 

131 تجزئة اكيدر الطابق الخامس 

شقة 23 - 40000 مراكش املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.87759

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

31 دجن21 2021 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤلية   AOI DESIGN

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

تجزئة   131 مقرها اإلجسماعي عمارة 

 23 شقة  الخامس  الطابق  اكيدر 

مراكش املغرب نتيجة ل-   40000  -

الصعوبات التي تواجهها الشركة في 

تطوير نشاطها.

و عين:

و  اجنايني  مريمة  السيد)ة) 

عنوانه)ا) زنقة اكاسيا اقامة بي2ال درج 

املعاريف   43 الطابق الثالث شقة   2

املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

عمارة  وفي   2022 يونيو   30 بساريخ 

الخامس  الطابق  اكيدر  تجزئة   131

شقة 23 - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   09 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138466.

179I

األسساذ خليل بوق اوي - موثق

BAB EL KEBIR
إعالن مسعدد القرارات

األسساذ خليل بوق اوي - موثق

52 زنقة محمد اسميحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء، 20090، 

الدار البيضاء املغرب

BAB EL KEBIR "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 35 شارع 

سيدي عبد الرحمان سيال - الدار 

البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.381159

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عباس  املرحوم  وفاة  على  االشهاد 

مسي2ا  حياته  قيد  اسمي2س،  بناني 

للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الغراري،  السيد حمزة  تعيين  تأكيد 

السيد محمد الغراري و السيد حسن 

غي2  ملدة  كمسي2ين  اسمي2س  بناني 

مع  صالحياتهم  تحديد  و  محددة، 

امكانية الس ويض.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

العقود  على جميع  املصادقة  مايلي: 

و العمليات املنجزة سابقا من طرف 

املسي2ين او بالس ويض

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

منح صالحيات تسيي2 و ادارة الشركة 
و توقيع العقود للسيد محمد الغراري 

أو السيد حمزة الغراري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836400.

180I

MULTI ASSISTANCE SARL

TANGIER ELITE RENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31،

90020، TANGER MAROC

TANGIER ELITE RENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

املنزه رقم 31 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TANGIER ELITE RENT
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غرض الشركة بإيجاز :
 كراء السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
املنزه رقم 31 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : ياسين  محمد  عدنان  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
ياسين  محمد  عدنان  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ياسين  محمد  عدنان  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9367.

181I

gefoco

ASKIRLUM 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 ASKIRLUM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 2 
الحبيب املحمادي قليعة الجري ات 

اس ي - 46000 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   10

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ASKIRLUM

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم.

 2 رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الجري ات  قليعة  املحمادي  الحبيب 

اس ي - 46000 اس ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بل اعي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : بل اعي  حمزة  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بل اعي  حمزة  السيد 

قليعة  املحمدي  الحبيب  زنقة   2

اس ي   46000 اس ي  الجري ات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بل اعي  حمزة  السيد 

قليعة  املحمدي  الحبيب  زنقة   2

اس ي   46000 اس ي  الجري ات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.

182I

RIM MB SERVICES SARL AU

مايطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع املعارف رقم 2 تطوان، 

93000، تطوان املغرب
مايطا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
املطار رقم 50 - 93000 تطوان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4029

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   6.600.000"
"1.000.000 درهم" إلى "7.600.000 
القيمة  رفع   : طريق  عن  درهم" 

اإلسمية لألسهم املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1971.
183I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BY IMANNOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
BY IMANNOR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
شيكوفسكي و شارع السيد قطب 
اقامة جوبا ب الطابق الرابع رقم 

14/126 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.95351

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2021 نون21   10 املؤرخ في 

 BY شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   IMANNOR SARL

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

اإلجسماعي شارع شيكوفسكي و شارع 

السيد قطب اقامة جوبا ب الطابق 

الرابع رقم 126/14 طنجة - 90000 

عدم توفر   : طنجة املغرب نتيجة ل 

راسمال مهم للشركة.

شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

قطب  السيد  شارع  و  شيكوفسكي 

رقم  الرابع  الطابق  ب  جوبا  اقامة 

طنجة   90000  - طنجة   126/14

املغرب. 

و عين:

و  بوشتى  جيبدو  السيد)ة) 

الص صاف  عالك  دوار  عنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   15150 بلقصي2ي 

كمص ي )ة) للشركة.

و  ايمان  بويوب  السيد)ة) 

 17 تجزئة النصر شارع   6 عنوانه)ا) 

رقم 80 طنجة 90000 طنجة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

قطب  السيد  شارع  و  شيكوفسكي 

رقم  الرابع  الطابق  ب  جوبا  اقامة 

126/14 طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 907.

184I
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fiduconsejo

COMIDA CALIFORNIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan، 93000،
tetouan maroc

COMIDA CALIFORNIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الكراج 
الكائنة بشارع حسن شقور زنقة 

13 درب ب رقم 7 بوجراح تطوان - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COMIDA CALIFORNIA
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال واكه املج  ة.
املج  ة  ال واكه  تعبئة   -

وتحميصها.
والسغليف  السعبئة  تحميص   -

وتوزيع القهوة.
- شواء وتغليف وتوزيع بهارات.

- السجارة والسجارة.
- اسسي2اد و تصدير.

- توزيع وتحميص وتعبئة ال واكه 
املج  ة.

الكراج   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنقة  شقور  حسن  بشارع  الكائنة 
 - بوجراح تطوان   7 درب ب رقم   13

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : كحلون  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم كحلون عنوانه)ا) 
تطوان   306 رقم  اكليم  جبل  شارع 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم كحلون عنوانه)ا) 
تطوان   306 رقم  اكليم  جبل  شارع 

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1705.
185I

زوبي2 بوتغماس

STE TRAVAUX LARR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي2 بوتغماس
اكنول املركز تازة، 35050، تازة 

املغرب
STE TRAVAUX LARR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي كردوسة 
باب مرزوقة تازة - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRAVAUX LARR

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخسل ة 

املنيوم
االشغال املعدنية بشكل عام.

: كردوسة  عنوان املقر االجسماعي 
تازة   35000  - تازة  مرزوقة  باب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد رشيد لعرج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد لعرج عنوانه)ا) دوار 
 35000 تازة  مرزوقة  باب  كردوسة 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رشيد لعرج عنوانه)ا) دوار 
 35000 تازة  مرزوقة  باب  كردوسة 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 419.
186I

إئسمانية مشاط

صودالين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

إئسمانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي السقدم، 

15000، الخميسات املغرب
صودالين شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 
43 زنقة الدرك امللكي - 15000 

الخميسات املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.27415

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   05 في  املؤرخ 

مسؤلية  ذات  شركة  صودالين  حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي رقم 43 زنقة الدرك 
املغرب  الخميسات   15000  - امللكي 
اسسمرار  على  القدرة  لعدم  نتيجة 

النشاط.
و عين:

السيد)ة) علي ادعداع و عنوانه)ا) 
 15000 شوقي  احمد  زنقة   23 رقم 
)ة)  كمص ي  املغرب  الخميسات 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
رقم  وفي   2022 يوليوز   05 بساريخ 
 15000  - امللكي  الدرك  زنقة   43

الخميسات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 306.

187I

HYGILEVER

هيجيليفر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HYGILEVER
 NR 94 BLOC D AL MAGHREB
 AL ARABI AL MAGHREB AL
 ARABI، 14000، KENITRA

MAROC
هيجيلي ر شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 94 
بلوك د محل رقم 2 املغرب العربي 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66433
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

هيجيلي ر.
غرض الشركة بإيجاز : اسسي2اد و 

بيع مواد السنظيف و مواد السجميل.
 94 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
املغرب العربي   2 بلوك د محل رقم 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العسري  سكينة  السيدة 
املغرب  د  بلوك   94 رقم  عنوانه)ا) 

العربي 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العسري  سكينة  السيدة 
املغرب  د  بلوك   94 رقم  عنوانه)ا) 

العربي 14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92436.
188I

FIGET SARL

IMMOBILIERE MCASSER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA
 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

IMMOBILIERE MCASSER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

الرمال إقامة اللطف 1 كاراج رقم 2 
- مرتيل - 93150 مرتيل املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30299

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايرير  نجيب  )ة)  السيد  ت ويت 

 100 حصة اجسماعية من أصل   10

ايرير  علي  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

بساريخ 26 يوليوز 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   12 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1737.

189I

زوبي2 بوتغماس

STE B.T.A CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبي2 بوتغماس

اكنول املركز تازة، 35050، تازة 

املغرب

STE B.T.A CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس اكنول تازة - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.B.T.A CASH SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االموال

خدمات املالية.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
محمد الخامس اكنول تازة - 35000 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : برودي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برودي  يوسف  السيد 
تازة  اكنول  الخامس  محمد  شارع 

35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  برودي  يوسف  السيد 
تازة  اكنول  الخامس  محمد  شارع 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 417.
190I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE AUTOS TYLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AUTOS TYLES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجر 

02 عمارة 07 املنصور 1 مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50349
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SOCIETE AUTOS TYLES
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي مسجر 02 عمارة 07 

املنصور 1 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب نتيجة ل : عدم قدرة الشركة 

على مزاولة نشاطها.

مسجر  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 - مكناس   1 املنصور   07 عمارة   02

50000 مكناس املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  رابح  بالل  السيد)ة) 

 50000 ويسالن  السنمية  تجزئة   77

مكناس املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

مسجر   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

02 عمارة 07 املنصور 1 مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 السجارية بمكناس بساريخ 

2022 تحت رقم 575.

191I

distra conseils

BEYONDMARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني، 40000، مراكش املغرب

BEYONDMARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 

اوريكة كلم 48 دوار اغارامان قيادة 

ستي فاظمة دائرة تحناوت مراكش. 

 distraconseils@gmail.com -

مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.67527

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 ماي   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 IRIK BORGH (ت ويت السيد )ة
أصل  من  اجسماعية  حصة   2.500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   2.500
بساريخ   Danielle Aimée DONKER

18 ماي 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   04 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 8416.
192I

MON COMPTABLE SARL

ABS PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة، 60000، وجدة 

املغرب
ABS PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 86 زنقة 
فاس الطابق الثاني رقم 3 - 60000 

وجدة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37609

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 16 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"86 زنقة فاس الطابق الثاني رقم 3 - 
60000 وجدة املغرب" إلى "40 تجزئة 
الخي2 طريق بوقنادل - 60000 وجدة 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1325.
193I

MON COMPTABLE SARL

ABS PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة، 60000، وجدة 

املغرب

ABS PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 86 زنقة 
فاس الطابق الثاني شقة 3 - 60000 

وجدة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37609

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
16 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بوكرارة ابراهيم كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1325.
194I

MON COMPTABLE SARL

ABS PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة، 60000، وجدة 

املغرب
ABS PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 86 زنقة 
فاس الطابق الثاني شقة 3 - 60000 

وجدة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37609

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوكرارة  امين  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
غشت   16 بساريخ  بوكرارة  ابراهيم 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1325.
195I

ائسمانية "مكسب الدراسات كنسوس" ش.ذ.م.م "مكسب 

معسمد من طرف الدولة"

DIAA IMMOBILIÈRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ائسمانية "مكسب الدراسات كنسوس" 
ش.ذ.م.م "مكسب معسمد من طرف 

الدولة"
13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال، 

10090، الرباط املغرب
DIAA IMMOBILIÈRE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الجيش امللكي، إقامة هناء، الطابق 

الخامس، الشقة 8. - 93040 تطوان 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.162349
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 DIAA IMMOBILIÈRE" التسمية 
SUCC" و الكائن بالعنوان أكدال، 22 
زنقة واد زيز، رقم 01، عند كينسوس 
كوم - 10090 الرباط املغرب و املسي2 

من طرف السيد)ة) العمراني أحمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 127273.
196I

rachid ayad

AGGLOS MAT PREFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

rachid ayad
17 ’ محج محمد الخامس’ اقامة 
بوفابيس بويلدينك’الطابق الثالث 

رقم 16، 90020، طنجة املغرب
 AGGLOS MAT PREFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي طنجة 
شارع عمر بن الخطاب عمارة رقم 

9 الطابق 5 رقم 9 - 90000 طنجة 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50519
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) ابوخي2 السعيد 
أصل  من  اجسماعية  حصة   6.750
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   6.750
غشت   22 بساريخ  البحي2ي  هشام 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9370.

197I

fidusalim

YES OPTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen، 20400،
casablanca maroc

YES OPTIQUE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مس 7 
بلوك 41 عمارة 2 شارع األدارسة 

سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553767

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ف21اير 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 YES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OPTIQUE
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
 7 مس   : االجسماعي  املقر  عنوان 
األدارسة  شارع   2 عمارة   41 بلوك 
سيدي مومن الجديد - 20400 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : زهرة  هديدي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زهرة  هديدي  السيدة 
154 زنقة الزوبي2 ابن العوام الطابق 
البيضاء  الدار   20400 س  ص   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زهرة  هديدي  السيدة 
154 زنقة الزوبي2 ابن العوام الطابق 
البيضاء  الدار   20400 س  ص   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 553767.
198I

fidusalim

OPTIQUE AZIZI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen، 20400،
casablanca maroc

OPTIQUE AZIZI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي نجمة 

سيدي مومن م س 27 مكرر اقامة 

النخيل عمارة 1 مسجر 9 - 20400 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554215

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OPTIQUE AZIZI
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
نجمة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
مكرر اقامة   27 سيدي مومن م س 
 20400  -  9 مسجر   1 النخيل عمارة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عزيزي عبد الرزاق : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  عزيزي  السيد 
نجمة سيدي مومن م س  عنوانه)ا) 
27 مكرر اقامة النخيل عمارة 1 رقم 

3 20400 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرزاق  عبد  عزيزي  السيد 
نجمة سيدي مومن م س  عنوانه)ا) 
27 مكرر اقامة النخيل عمارة 1 رقم 

3 20400 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 554215.

199I

mcmj entreprise

A.N.I EXTRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 14

oujda، 0، oujda maroc
A.N.I EXTRA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي اللوز 
رقم 4 شقه 195 وجده - 60000 

وجدة املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.36899

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 2022 تقرر حل 
مسؤلية  ذات  شركة   A.N.I EXTRA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   60.000 رأسمالها 
 4 رقم  اللوز  حي  اإلجسماعي  مقرها 
وجدة   60000  - وجده   195 شقه 
صعوبه  هو  اللسبب  نتيجة  املغرب 

املنافسه وقله الص قات العموميه.
و عين:

و  لعوج  القادر  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي اللوز رقم 4 شقه 195 
وجده 60000 وجدة املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 05 غشت 2022 وفي حي اللوز 
 60000  - وجده   195 شقه   4 رقم 

وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1316.
200I

HIGH EDGE CONSULTING

FENIXTEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ،12 املغرب
FENIXTEL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
عالل ال ا�سي زنقة 3 اقامة احساين 

رقم 44 السدة - 93000 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   26
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FENIXTEL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
3 اقامة احساين  عالل ال ا�سي زنقة 
تطوان   93000  - السدة   44 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : حمو  ايت  انس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد انس ايت حمو عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز رقم 18 ط 2 شقة 

4 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد انس ايت حمور عنوانه)ا) 
شارع محمد الخراز رقم 18 ط 2 شقة 

4 93000 تطوان املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1809.

201I

PUSH CENTER

PROLABECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
PROLABECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 10 

الدار البيضاء الدار البيضاء 20000 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PROLABECO
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير )تاجر أو وسيط) / تاجر.
زنقة   7  : االجسماعي  املقر  عنوان 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 10 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : عنانوش  مروة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد عبد الحميد هروال : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة مروة عنانوش عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد 02 زنقة 07 رقم 58 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
هروال  الحميد  عبد  السيد 
زنقة   02 حي موالي رشيد  عنوانه)ا) 
 20000 البيضاء  الدار   58 رقم   07

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة مروة عنانوش عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد 02 زنقة 07 رقم 58 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836394.
202I

boss management accounting

CAFETERIA EL CHELO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC، 93000، tetouan

maroc
CAFETERIA EL CHELO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

ورثة بن مرزوق تجزئة رقم 9 عمارة 

1 طابق االر�سي 1 حي املطار - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CAFETERIA EL CHELO
و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأكوالت سريعة.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عمارة   9 ورثة بن مرزوق تجزئة رقم 
1 طابق االر�سي 1 حي املطار - 93000 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد مصط ى فخري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد مصط ى فخري عنوانه)ا) 
تجزئة  الطريس  الخالق  عبد  شارع 
العلوي رقم 4 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصط ى فخري عنوانه)ا) 
تجزئة  الطريس  الخالق  عبد  شارع 
العلوي رقم 4 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1783.
203I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SIONTEC سيونتيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس، 
20100، الدار البيضاء املغرب

سيونتيك SIONTEC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 241 شارع 

ايميل زوال الطابق االول مكسب رقم 

1 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28710

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تم   2022 غشت   02 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"500.000 درهم" أي من "500.000 

عن  درهم"   1.000.000" إلى  درهم" 

إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836004.

204I

FIGESEC SARLAU

BRICKECH بريكيش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M'HAMID 5،

40160، MARRAKECH MAROC

بريكيش BRICKECH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجر رفم 

01 عمارة رقم 718 تجزئة برادي 2 

محاميد مراكش - 40160 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   22

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : بريكيش 

.BRICKECH
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجسماعي : مسجر رفم 
 2 تجزئة برادي   718 عمارة رقم   01
مراكش   40160  - مراكش  محاميد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000 : السيد عبد العالي ن قي2 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي ن قي2 عنوانه)ا) 
718 ش ة رقم 01 تجزئة  عمارة رقم 
مراكش  اسكجور  محاميد   2 برادي 

40160 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد العالي ن قي2 عنوانه)ا) 
718 ش ة رقم 01 تجزئة  عمارة رقم 
مراكش  اسكجور  محاميد   2 برادي 

40160 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138944.
205I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

FLAMINGO BY LAMIAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان، 14200، سيدي سليمان 

املغرب
FLAMINGO BY LAMIAA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زواية زنقة 
اليعقوب املنصور محمد القري 

اقامة ابتسام مكسب رقم 1 - 14000 

القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FLAMINGO BY LAMIAA

العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجمال.

زواية   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنقة اليعقوب املنصور محمد القري 

اقامة ابتسام مكسب رقم 1 - 14000 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ملياء  القجيج  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملياء  القجيج  السيدة 
حي السالم بلوك 21 رقم 64 14200 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ملياء  القجيج  السيدة 
حي السالم بلوك 21 رقم 64 14200 

سيدي سليمان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم -.

206I

CONSEIL ASSISTANCE PME

رياض طيبا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

رياض طيبا شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 294 

الزنقة 5 تجزئة املوحدين الطابق 

االر�سي محل رقم 12 الحزام 

الكبي2 الدار البيضاء - 20570 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554431

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

رياض   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

طيبا.

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 294  : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق  املوحدين  تجزئة   5 الزنقة 

الحزام الكبي2   12 االر�سي محل رقم 

الدار البيضاء - 20570 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : محمد  الرقيق  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الرقيق  السيد 
 24 رقم   5 الزنقة  املوحدين  اقامة 
الحي املحمدي الدار البيضاء 20570 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الرقيق  السيد 
 24 رقم   5 الزنقة  املوحدين  اقامة 
الحي املحمدي الدار البيضاء 20570 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836510.
207I

ALLEGEANCE CONSULTING

HOMO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 
51&50، 90000، طنجة املغرب
HOMO TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 25 اقامة 
شنسح س ر حسنونة طابق 4 ,شقة 

24 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.114229

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
24 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   HOMO TRANS SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي 25 اقامة شنسح س 
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ر حسنونة طابق 4 ,شقة 24 - 90000 

انخ اض   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

رقم املعامالت..

و حدد مقر السص ية ب 25 اقامة 

,شقة   4 شنسح س ر حسنونة طابق 

24 - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد بوزيد و عنوانه)ا) 

 76 مجمع السالم طريق اشقار فيال 

)ة)  املغرب كمص ي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257024.

208I

ASMAA MEDIA GROUP

OKAVANGO
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

 OKAVANGO

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

الكائن مقرها   OKAVANGO لشركة

شارع  النخيل  شارع   : ب  االجسماعي 

 -  -  29 الرقم  االشق  عين  القدس 

أبريل   30 املغرب املؤرخ في  البيضاء 

2022 تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيي2 الحر لألصل   

النخيل  اقامة   : ب  الكائن  السجاري 

 29 شارع القدس عين الشق الرقم 

املوقع من طرف  املغرب،  البيضاء   .-

شركة OKAVANGO : بص تها مالكة 

 DECLIK شركة  و  السجاري  لألصل 

مسي2ة  بص تها   RESTAURATION

حرة.

209I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سيماف اوديت اي كون�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

سيماف اوديت اي كون�سي شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 3 
عمارة م س شارع الحسن االول 
الداخلة اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.32049

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2022 ماي   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الحسن  شارع  م س  عمارة   3 "رقم 
االول الداخلة اكادير - 80000 اكادير 
املغرب" إلى "رقم 07 عمارة 25 تجزئة 
 80000  - اكادير  تيكوين  الزيسون 

اكادير املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 112619.
210I

3R REMECOS

3R REMECOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3R REMECOS
زاوية شارع التهامي الوزاني وشارع 

اسطنبول، رقم 2، الطابق االر�سي، 
93000، تطوان املغرب

3R REMECOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية شارع 
التهامي الوزاني وشارع اسطنبول، 
رقم 2، الطابق االر�سي - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 3R  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.REMECOS

تصنيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترويج وتوزيع املواد شبه الصيدالنية، 

شبه الطبية والجمالية.
زاوية   : االجسماعي  املقر  عنوان 

وشارع  الوزاني  التهامي  شارع 
2، الطابق االر�سي -  اسطنبول، رقم 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 315  : ال ح�سي  العباس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

 185  : الشسوكي  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

ال ح�سي  العباس  السيد 

 93000 أبريل   09 شارع  عنوانه)ا) 

تطوان املغرب.

السيدة سارة الشسوكي عنوانه)ا) 

شارع كابول 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ال ح�سي  العباس  السيد 

 93000 أبريل   09 شارع  عنوانه)ا) 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1782.

211I

STE AGEFICO SARL

NAKRIMY TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
NAKRIMY TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي أمل 
زنقة شاهد الراشد محمد رقم 15 
تجزئة 192 - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50969
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
"500.000 درهم" أي من "500.000 
عن  درهم"   1.000.000" إلى  درهم" 
إدماج احسياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 255019.

212I

3R CENTRE DE BIEN ETRE

3R CENTRE DE BIEN ETRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3R CENTRE DE BIEN ETRE
زاوية شارع التهامي الوزاني، وشارع 

اسطنبول، رقم 2، ما بين الطابقين، 
93000، تطوان املغرب

 3R CENTRE DE BIEN ETRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية شارع 
التهامي الوزاني و شارع اسطنبول، 
رقم 2، ما بين الطابقين - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32087
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 3R  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CENTRE DE BIEN ETRE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالسكنولوجيا  والسخسيس  السجميل 

الحديثة.

زاوية   : االجسماعي  املقر  عنوان 

شارع  و  الوزاني  التهامي  شارع 

اسطنبول، رقم 2، ما بين الطابقين - 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 63  : ال ح�سي  العباس  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

السيدة سارة الشسوكي : 37 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

ال ح�سي  العباس  السيد 

 93000 أبريل   09 شارع  عنوانه)ا) 

تطوان املغرب.

السيدة سارة الشسوكي عنوانه)ا) 

شارع كابول 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سارة الشسوكي عنوانه)ا) 

شارع كابول 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1784.

213I

ESTHELOG

ESTHELOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESTHELOG
2 شارع التهامي الوزاني، الطابق 
االول، الشقة رقم 1، 93000، 

تطوان املغرب
ESTHELOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 2 شارع 
التهامي الوزاني، الطابق االول، 
الشقة رقم 1 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ESTHELOG
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات والسجهيزات الطبية.
شارع   2  : عنوان املقر االجسماعي 
االول،  الطابق  الوزاني،  التهامي 
تطوان   93000  -  1 رقم  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الكريم مخلوف : 190 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيدة رجاء طريباق : 185 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
 125  : ال ح�سي  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

مخلوف  الكريم  عبد  السيد 
الرياض  حي  االرز،  شارع  عنوانه)ا) 

10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  طريباق  رجاء  السيدة 
شارع التهامي الوزاني 93000 تطوان 

املغرب.
السيدة كوثر ال ح�سي عنوانه)ا) 
شارع هارون الرشيد 93000 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مخلوف  الكريم  عبد  السيد 
الرياض  حي  االرز،  شارع  عنوانه)ا) 

10000 الرباط املغرب
السيد صهيب الحناش عنوانه)ا) 

شارع كابول 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1780.
214I

LOS SERVICES

LOS SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOS SERVICES
 Lot Zoubir imm 45 Appt 07 El
oulfa casablanca، 20260، الدار 

البيضاء املغرب
LOS SERVICES شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
اآلطلس، عمارة رقم 45، الطابق 

رقم 16 حي املعارف الدار البيضاء - 
20300 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552753
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LOS  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملساعدة  اإلدارية  االستشارات 
والقانونية  واالجسماعية  املالية 

الضريبية واملحاسبية.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،45 رقم  عمارة  اآلطلس، 
 - حي املعارف الدار البيضاء   16 رقم 

20300 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة محا صابرين : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صابرين  محا  السيدة 
 07 شقة   45 عمارة  الزوبي2  تجزئة 
اآلل ة 20260 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  صابرين  محا  السيدة 
 07 شقة   45 عمارة  الزوبي2  تجزئة 
اآلل ة 20260 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
215I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

 METROPOLE ميتروبول الو
ALU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BARAKA
شارع عبد املومن165 اقامة الحقول 

عمارة ب الطابق الرابع شقة رقم 
خمسة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
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 METROPOLE ALU ميت2وبول الو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 410 شارع 

الزرقطوني اقامة حمد شقة 1 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.METROPOLE ALU ميت2وبول الو
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و نجاة االملنيوم.
 410  : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني اقامة حمد شقة 1 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : علي  هللا  فضل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  علي  السيد فضل هللا 
بلوك 15 رقم 13 ق ج 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املغرب عنوانه)ا) بلوك 15 
الدار البيضاء   20000 ق ج   13 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
216I

cabinet étude maitre benhsain

 PHARMACIE LA COLLINE
BLONDIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia، 28800،

mohammedia maroc
 PHARMACIE LA COLLINE

BLONDIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°196 وعنوان مقرها اإلجسماعي
 HAY EL KOUDIA QUARTIER
 LA COLLINE MOHAMMEDIA

 28800 MOHAMMEDIA
.MAROC

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19671
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SIHAM )ة)  السيد  ت ويت 
 OUAZZANI TOUHAMI 8.890
 8.890 أصل  من  اجسماعية  حصة 
 WALID )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

OMRI بساريخ 23 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1644.

217I

CABINET LAAFOU CONSEIL

OMNITRADE
إعالن مسعدد القرارات

OMNITRADE
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
رأسمالها.1.000.000,00 درهم.
وعنوان مقرها االجسماعي: 92 

تجزئة موريسانيا الطابق االول الحي 
الصناعي برنو�سي - الدارالبيضاء 

املغرب.
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.128813

العام  الجمع  بمقس�سى   .I
غشت   04 في  املؤرخ  االسسثنائي 

2022، تقرر ما يلي:
- االعت2اف بخسارة أكث2 من ¾ من 

رأس املال؛
اسسمرار نشاط الشركة بالرغم   -
من معاينة ان صافي رأس مال الشركة 

أصبح اقل من ربع رأسمالها؛
- صالحيات اإلجراءات القانونية؛

تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

سبسم21 2022 تحت رقم 836276.
عن املسسخلص والبيانات 

218I

cabinet étude maitre benhsain

STE SICOFER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

cabinet étude maitre benhsain
 mohammedia، 28800،

mohammedia maroc
STE SICOFER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 

 MOHAMMEDIA, N° 90, Zone
 Industrielle du Sud-Ouest
 MOHAMMEDIA 28800
.MOHAMMEDIA MAROC

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11723
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ABDESSELAM (ت ويت السيد )ة
حصة   EL MALALI 20.000
حصة   20.000 اجسماعية من أصل 
 YOUSSEF EL )ة)  السيد  ل ائدة 

MALALI بساريخ 03 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1637.

219I

KAMAR BENOUNA

 ADAPT1 SOLUTION

MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

 ADAPT1 SOLUTION MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

545225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ADAPT1 SOLUTION MAROC

للشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

موضوع في كل من املغرب و الخارج

-خدمات استشارية تطوير توزيع 

من  للمؤسسات  االدارة  برمجيات 

مجاالت  في  السيما  االحجام  جميع 

املالي املحاسبة و الرقابة  ادارة االداء 

االدارية و اعادة السقارير 

بجوز لها في اطار هدا النشاط   -

او  الضرورية  العمليات  تن يدجميع 

و  هدفها  لسحقيق  ببساطة  امل يدة 

على وجه الخصوص ما يلي 

القائمة املوضحة ادناه هي قائمة 

حصرية و ليس شاملة.
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 - اقسناء بيع تاجي2 جميع االرا�سي 
العقارية  االحوال  تطوير  ام  بناء  و 

الخاصة بها 
بجميع  اقامت  ادا  -تنشر 
مع  لنشاطها  االزمة  االنشاءات 

تصميمها معداتها و منشاتها 
جميع  است2اد  او  محلي  شراء   -
و  املواد  جميع  كدلك  و  املنسجات 
االزمة  او  امل يدة  االالت  و  املعدات 

لنشاطها..
اقامة   7  : عنوان املقر االجسماعي 
رامي زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 Adapt1 Solution الشركة   -

Solution : 100 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 Adapt1 Solution الشركة 
رامي  اقامة   7 عنوانه)ا)   Solution
الدارالبيضاء   20100 سبسة  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 28 السيد ارمود كوربو عنوانه)ا) 

زنقة شاطو 94000 كريسل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 826017.
220I

JIYAR JAOUAD

MIMOUN IMPORT-
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC

 MIMOUN IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 221 
حي 04 أكليم - 63250 بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2641
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   03 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MIMOUN الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   IMPORT-EXPORT
مقرها  وعنوان  درهم   50.000
 - أكليم   04 حي   221 اإلجسماعي رقم 
63250 بركان املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق هدف.
و حدد مقر السص ية ب رقم 221 
حي 04 أكليم - 63250 بركان املغرب. 

و عين:
و  عالوي  ميمون  السيد)ة) 
أكليم   04 حي   221 رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  كمص ي  املغرب  بركان   63250

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 474/2022.
221I

CECOGEL / SARL

DIMA-DA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
DIMA-DA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : وجدة، 
حي الوحدة طريق تازة شارع مبارك 

لهبيل رقم 08 - 60000 وجدة 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.23997

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2022 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   DIMA-DA
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي الوحدة طريق تازة شارع  وجدة، 
 60000  -  08 رقم  لهبيل  مبارك 
وجدة املغرب نتيجة لعدم اسسمرارية 

املشروع.
و عين:

السيد)ة) عمر أوالليت و عنوانه)ا) 
تازة شاره مبارك  الوحدة طريق  حي 
60000 وجدة املغرب  لهبيل رقم 08 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي وجدة،   2022 يوليوز   15 بساريخ 
حي الوحدة طريق تازة شارع مبارك 
لهبيل رقم 08 - 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1270.
222I

JIYAR JAOUAD

TRANSFO INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC

TRANSFO INNOVATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة بئ2 
أنزران أح ي2 مذاغ - 63303 بركان 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3933

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
16 غشت 2019 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 
القرمام عبد ال ضيل كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2019 تحت رقم 530/19.

223I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

INVEST EUROPE AFRIQUE
إعالن مسعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INVEST EUROPE AFRIQUE
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي جليز - 40000 مراكش 
املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.67999
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت السيدة سيلين مينيغ مجموع 
ب  واملقدرة  الشركة  في  حصصها 
دومينيك  السيد  ل ائدة  حصة   25

دسوبري 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  مينيغ  سيلين  السيدة  اسسقالة 
تعيين  و  للشركة  كمسي2ة  مهامها 
كمسي2  دسوبري  دومينيك  السيد 

جديد في الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لحصص  الجديد  السقسيم  اصبح 
السيد   - الشركة على الشكل السالي: 
دومينيك دسوبري 25 حصة -السيدة 

جونوفياف اولوج 75 حصة.
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على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

من  تسي2  الشركة  اصبحت  مايلي: 

دومينيك  السيد  من  كل  طرف 

دسوبري والسيدة جونوفياف اولوج

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138902.

224I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

YWP YOGA IN MOROCCO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC

 YWP YOGA IN MOROCCO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي اقامة 

جنان اطلس 8 شارع عبد الكريم 

الخطابي شقة رقم 2 جليز - 40000 

مراكش املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.55945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تم تغيي2   2022 يونيو   20 املؤرخ في 

على  "السدريب  من  الشركة  نشاط 

الخدمات  تقديم   -" إلى  اليوجا" 

البصرية  السمعية  املجاالت  في 

والتسويق الرقمي للعالمات السجارية 

للشركات الوطنية والدولية

- موزع افالم سينمائية".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138262.

225I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

L'USINE ORIENTALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
L'USINE ORIENTALE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: كلم 4 

طريق اوريكا تسلطانت - - مراكش 
املغرب.

"إضافة تسمية تجارية أو شعار"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.16737
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تقرر   2022 يونيو   29 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
DAR SOUK ART

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138260.
226I

STE AGEFICO SARL

LIVING LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
LIVING LIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 665 اقامة 
األخوين ب زنقة كومليما بوركون - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.225379

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 يونيو   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   1.500.000"
"1.500.000 درهم" إلى "3.000.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833987.
227I

STE AGEFICO SARL

LIVING LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
LIVING LIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 665 اقامة 
األخوين ب زنقة كومليما بوركون - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.225379

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2022 يونيو   13 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الجوهري عبداالله كمسي2 آخر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833987.
228I

MOORISH

Shkl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 20080، الدار البيضاء املغرب

Shkl شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.Shkl : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهربائية مسنوعة..

 410  : االجسماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 250  : صابر  الدين  تاج  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250  : اللوزي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد موالي الصديق العبدالوي 

درهم   100 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.

السيد عبد القادر عبداالوي : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد تاج الدين صابر عنوانه)ا) 

الطابق   591 الرقم   1 تجزئة السالم 

الثاني 24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  اللوزي  لحسن  السيد 
ايت  الناصر  عبد  جمال  زنقة   14

منصور 54350 ميدلت املغرب.
السيد موالي الصديق العبدالوي 

الدراع  ساعد  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

 24000 هللا  عبد  موالي  جماعة 

الجديدة املغرب.
عبداالوي  القادر  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي ملوية رقم 216 اوطاط 

الحاج 33250 بوملان املغرب.



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17412

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد تاج الدين صابر عنوانه)ا) 
الطابق   591 الرقم   1 تجزئة السالم 

الثاني 24000 الجديدة املغرب 
عنوانه)ا)  اللوزي  لحسن  السيد 
ايت  الناصر  عبد  جمال  زنقة   14

منصور 54350 ميدلت املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835966.
229I

MOORISH

FOODIFY SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

FOODIFY SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصط ى املعاني املركز 
السجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيضاء - 20610 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553603
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FOODIFY SARL AU

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمة جميع أنواع املطاعم..

61 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
اللة اليقوت مصط ى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  السجاري 
الدار   20610  - البيضاء  الثاني 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : موزون  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن موزون عنوانه)ا) 
 2 شقة س   1 طابق   4 اقامة عمارة 
البيضاء  الدار   20202 الحسني  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسن موزون عنوانه)ا) 
 2 شقة س   1 طابق   4 اقامة عمارة 
البيضاء  الدار   20202 الحسني  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835590.
230I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FRANWEB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
FRANWEB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
فرح كامب منجان الشقة رقم 2 

الطابق االر�سي جليز مراكش 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   28

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FRANWEB

غرض الشركة بإيجاز : بناء عقار 

وتجهيزه للكراء.

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 2 رقم  الشقة  منجان  كامب  فرح 

الطابق االر�سي جليز مراكش 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

بيي2  روبي2ت  فرانسوا  السيد 

ويبي2 : 100 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد فرانسوا روبي2ت بيي2 ويبي2 

النخيل.  الويدان  ال21دعي  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فرانسوا روبي2ت بيي2 ويبي2 

النخيل.  الويدان  ال21دعي  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139060.

231I

nador conseil sarl au

ESTRELLA HOUSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

ESTRELLA HOUSE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

طنجة رقم 93 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

24539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ESTRELLA HOUSE

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

- تجارة العقارات

- تجزئة وبيع األرا�سي.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الناظور   62000  -  93 رقم  طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : أحمد  العدك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أحمد  العدك  السيد 

شارع الحسن الثاني رقم 14 62000 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أحمد  العدك  السيد 

شارع الحسن الثاني رقم 14 62000 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4266.

232I

PLATINIUM MANAGEMENT

ALHAKIM MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN، 50000،

Meknes Maroc

ALHAKIM MEKNES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

شمس شقة 32 زنقة بندونغ م ج - 

50000 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.43491

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2018 ماي   29 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"إقامة شمس شقة 32 زنقة بندونغ م 

ج - 50000 مكناس املغرب" إلى "رقم 

- 50000 مكناس  3 شارع بئ2 أنزران 

املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   02 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2019 تحت رقم 2042.

233I

THE OFFICE

KEN KEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

KEN KEN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 119 شارع 

عبداملومن الطابق 02 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 KEN  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KEN

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيي2 األعمال.

 119  : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم   02 الطابق  عبداملومن  شارع 

الدار   200000 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : إبراهيم  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1.000  : إبراهيم  زكرياء  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إبراهيم  زكرياء  السيد 

 8 إقامة   1 مدينة أم ربيع مجموعة 

طابق 1 رقم6 200000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  إبراهيم  زكرياء  السيد 

 8 إقامة   1 مدينة أم ربيع مجموعة 

طابق 1 رقم6 200000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836032.

234I

THE OFFICE

 CENTRAL GLOBAL

 ACCESS INTERNATIONAL

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

 CENTRAL GLOBAL ACCESS

 INTERNATIONAL MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 119 شارع 

عبداملومن الطابق 02 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 CENTRAL GLOBAL ACCESS

.INTERNATIONAL MOROCCO

غرض الشركة بإيجاز : السجارة.

 119  : االجسماعي  املقر  عنوان 

رقم   02 الطابق  عبداملومن  شارع 

الدار   200000 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حسباهلل  محمت  أحمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   50.000  :

للحصة.

السيد ياسين عبد الرحمن باسم 

درهم   100 بقيمة  حصة   50.000  :

للحصة.

 : حسباهلل  محمت  أحمد  السيد 

500 بقيمة 100 درهم.

السيد ياسين عبد الرحمن باسم : 

500 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

حسباهلل  محمت  أحمد  السيد 

تشاد  جمهورية  نجمنا  عنوانه)ا) 

2000 تشاد تشاد.

السيد ياسين عبد الرحمن باسم 

عنوانه)ا) نيامي بوبيل 2000 نيجي2يا 

نيجي2يا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حسباهلل  محمت  أحمد  السيد 

تشاد  جمهورية  نجمنا  عنوانه)ا) 

2000 تشاد تشاد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836030.

235I
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CECOGEL / SARL

SHAHRA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 SHAHRA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : وجدة، 
إقامة فرح شارع محمد الخامس 
الطابق السابع رقم 48 - 60000 

وجدة املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.24301

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   14 في  املؤرخ 
 SHAHRA CONSTRUCTION حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
شارع  فرح  إقامة  وجدة،  اإلجسماعي 
محمد الخامس الطابق السابع رقم 
نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -  48

لعدم اسسمرارية املشروع.
و عين:

و  عزة  القادر  عبد  السيد)ة) 
شارع  فرح  إقامة  وجدة،  عنوانه)ا) 
محمد الخامس الطابق السابع رقم 
كمص ي  املغرب  وجدة   60000  48

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي وجدة،   2022 يوليوز   14 بساريخ 
الخامس  محمد  شارع  فرح  إقامة 
 60000  -  48 رقم  السابع  الطابق 

وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1266.

236I

THE OFFICE

 DADOUO ET FILS
MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119
 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
 DADOUO ET FILS

MULTISERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 119 شارع 
عبداملومن الطابق 02 رقم 18 الدار 

البيضاء 200000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة  الشركة  تسمية 
بمخسصر  اإلقسضاء  عند 
 DADOUO ET FILS  : تسميتها 

.MULTISERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 119  : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم   02 الطابق  عبداملومن  شارع 
الدار   200000 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : فنسنت  غبال  لغي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   60.000

للحصة.
إسسل  اليبى  ديدي  السيدة 
في2ونيك : 40.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

 600  : السيد لغي غبال فنسنت 
بقيمة 100 درهم.

إسسل  اليبى  ديدي  السيدة 
في2ونيك : 400 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

فنسنت  غبال  لغي  السيد 
عنوانه)ا) رياض االل ة مجموعة 20 
200000 دار   4 23 الطابق  3 رقم  ه 

بوعزة املغرب.
إسسل  اليبى  ديدي  السيدة 
االل ة  رياض  عنوانه)ا)  في2ونيك 
 4 الطابق   23 رقم   3 ه  مجموعة 20 

200000 دار بوعزة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
فنسنت  غبال  لغي  السيد 
عنوانه)ا) رياض االل ة مجموعة 20 
200000 دار   4 23 الطابق  3 رقم  ه 

بوعزة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836031.
237I

STE AGEFICO SARL

NAKRIMY TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
NAKRIMY TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجسماعي حي أمل 
زنقة شاهد الراشد محمد رقم 15 
تجزئة 192 - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50969
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 16 ماي 2022 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :
والسطوير  الت2كيب  أعمال 

والخدمات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   21 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 255019.
238I

STE AGEFICO SARL

CARGO AGADIR TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE AGEFICO SARL
الطابق  الخيام  عمر  شارع   12
الثاني رقم 4، 90000، طنجة املغرب

 CARGO AGADIR TRANS
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
رقم  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
الشاليت  حي  وطاسيين  زنقة   176

بيوكرا - 80000 انزكان املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21747

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 04 ف21اير 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
حي  وطاسيين  زنقة   176 "رقم  من 
انزكان   80000  - بيوكرا  الشاليت 
"شارع محمد بن لحسن  إلى  املغرب" 
طنجة   90000  -  45 رقم   1 برانص 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 819.
239I

STE AGEFICO SARL

CARGO AGADIR TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
CARGO AGADIR TRANS شركة 

ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 176 
زنقة وطاسيين حي الشاليت بيوكرا - 

80000 انزكان املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21747

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تعيين  املؤرخ في 04 ف21اير 2021 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الصوفي جواد كمسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 819.
240I

STE REVCOMPTA

OUSSAMA MESSAGERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

04 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكناس، 50000، مكناس املغرب

OUSSAMA MESSAGERIE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 106 

شقة 2 زنقة املعاركة، الزيسون 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OUSSAMA MESSAGERIE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حمولة  الغي2ذات  لحساب  البضائع 

أقل من 3.5 طن.
رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الزيسون  زنقة املعاركة،   2 شقة   106

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اسامة ال خضاوي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
ال خضاوي  اسامة  السيد 
عنوانه)ا) مجموعة الف رقم 17 زنقة 
مكناس   50000 البساتين مكناس   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ال خضاوي  اسامة  السيد 
عنوانه)ا) مجموعة الف رقم 17 زنقة 
مكناس   50000 البساتين مكناس   3

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3146.

241I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

RESINCYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE، 40000،
MARRAKECH MAROC

RESINCYCLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مساكنة 
في تجزئة ايكيدر 2 عمارة رقم 104 
رويضات 40000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.73569

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 مارس   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) محمد السايدي 
أصل  من  اجسماعية  حصة   200
)ة) فهد  1.000 حصة ل ائدة السيد 
مارس   01 بساريخ  الزموري نعام هللا 

.2022
ت ويت السيد )ة) موني2 معين 200 
 1.000 أصل  من  اجسماعية  حصة 
حصة ل ائدة السيد )ة) فهد الزموري 

نعام هللا بساريخ 01 مارس 2022.
خليكان  منال  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   300
)ة) فهد  1.000 حصة ل ائدة السيد 
مارس   01 بساريخ  الزموري نعام هللا 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9185.
242I

MOORISH

E.S.B.T SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

E.S.B.T SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصط ى املعاني املركز 
السجاري الرياض رقم85 ا لطابق 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 
20610 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   12

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 E.S.B.T : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.SARL AU

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتشييد املخسل ة.

61 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

اللة اليقوت مصط ى املعاني املركز 

لطابق  ا  رقم85  الرياض  السجاري 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 20610 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادريس يايا : 3.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يايا  ادريس  السيد 

ج  ق   08 رقم   88 زنقة   04 جميلة 

البيضاء  الدار   20700 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  يايا  ادريس  السيد 

ج  ق   08 رقم   88 زنقة   04 جميلة 

البيضاء  الدار   20700 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835757.

243I
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ALMOURAJIAA CONSEILS

STDNM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوت21ة اوريكة الحوز، 42452، 

مراكش املغرب

STDNM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي بوت21ة 

اوريكة الحوز - 42452 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.STDNM

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسعددة و البناء

الحدائق واملناطق  -مقاول انشاء 

الخضراء

-اشغال الكهرباء والت2صيص

واملكي ات  امل21دات  -اشغال 

الهوائية

الكهربائية  املعدات  جميع  -تاجر 

وااللكت2ونية

-االسسي2اد والسصدير

-السجارة بالجملة لجميع السلع

- الخدمات بمخسلف انواعها.

بوت21ة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

مراكش   42452  - الحوز  اوريكة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : محمد  الوردي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الوردي  السيد 
دوار اوالد عبو زمران الشرقية القلعة 

43474 قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الوردي  السيد 
دوار اوالد عبو زمران الشرقية القلعة 

43474 قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138648.
244I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ك ف ب كونسلتينج
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
ك ف ب كونسلسينج شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزيئة 
أمزي فيال رقم 89 أسيف مراكش 

40020 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.86001

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 19 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
أسيف   89 رقم  فيال  أمزي  "تجزيئة 

إلى  مراكش املغرب"   40020 مراكش 
الطابق  20 شقة إ18  "إقامة في2وج 
يوسف بن تاش ين جيليز مراكش   3

40020 مراكش املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9179.
245I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

RESINCYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE، 40000،
MARRAKECH MAROC

RESINCYCLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجسماعي مساكنة 
في تجزئة ايكيدر 2 عمارة رقم 104 

رويضات 40000 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.73569

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 01 مارس 2022 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9185.
246I

FA ADVISING EXPERTS SARL

COM TO PRINT & DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكسب رقم 15، املجمع املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل ال ا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 40000، مراكش 
املغرب

 COM TO PRINT & DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي رقم 
25،تجزئة تيسي2 الحي الصناعي 
طريق أس ي،مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.62387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تغيي2   2022 يونيو   23 املؤرخ في 
"املقاول أو مالك  نشاط الشركة من 
واحد  موظف  مع  إعالنات  وكالة 
طابعة ليثوجراف،   " إلى  على األقل" 
طابعة ليثوكروم، من خالل عمليات 

السصوير النموذجي
،تاجرمسسلزمات املكسب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9134.
247I

CLICKING CONSEIL MAROC

RIAD MALAYINE ( SARL (
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البسسان 

زنقة ال ردوس رقم 80، 40090، 
مراكش املغرب

) RIAD MALAYINE ( SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 
باب غمات رقم 53 جنان بنشكرة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD ( : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.MALAYINE ( SARL

بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضيافة و رياض.

عنوان املقر االجسماعي : طريق باب 

غمات رقم 53 جنان بنشكرة مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة عافت عزيزة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : يوسف  املولودي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة عافت عزيزة : 500 بقيمة 

100 درهم.

 500  : يوسف  املولودي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيزة  عافت  السيدة 

كندا J4Z2B6 بروسار كندا.

السيد املولودي يوسف عنوانه)ا) 

كندا j4z بروسار كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  عافت  السيد 

درب بنعي�سى رقم 32 ضبا�سي مراكش 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138955.

248I

ARKOS

STE MLAK SNC
شركة السضامن

حل شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA، 20550،
CASABLANCA MAROC
STE MLAK SNC شركة 

السضامن)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

رقم 3 مجمع بنو سينا رقم 16 الحي 
الحسني الدار البيضاء - 26900 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.110381

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   13 املؤرخ في 
 STE MLAK SNC السضامن  شركة 
مبلغ رأسمالها 25.000 درهم وعنوان 
مقرها اإلجسماعي عمارة رقم 3 مجمع 
بنو سينا رقم 16 الحي الحسني الدار 
البيضاء  الدار   26900  - البيضاء 
املغرب نتيجة ل : وفاة احد الشركاء.

عمارة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الحي   16 3 مجمع بنو سينا رقم  رقم 
الحسني الدار البيضاء - 26900 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  العيدي  الشعيبية  السيد)ة) 
بنو  مجمع   3 رقم  عمارة  عنوانه)ا) 
الدار  الحسني  الحي   16 رقم  سينا 
البيضاء  الدار   26900 البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
عمارة   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
الحي   16 3 مجمع بنو سينا رقم  رقم 

الحسني الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829585.
249I

FIDICOM

 SOCIETE COBO
PROMOTION IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE COBO PROMOTION

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 24 ب 
تجزئة رياض الياسمين طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.62251

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الهادي  )ة)  السيد  ت ويت 
السكراني 500 حصة اجسماعية من 
أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
غشت   01 بساريخ  السكراني  املهدي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4517.
250I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 ف ك ديزاين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 ف ك ديزاين شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي 

ايزيكي 3 رقم 32 مراكش 40020 

مراكش املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.96195

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 13 يوليوز 2022 تقرر حل 

مسؤلية  ذات  شركة  ديزاين  ك  ف 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

رقم   3 ايزيكي  حي  اإلجسماعي  مقرها 

مراكش املغرب   40020 مراكش   32

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

السيد)ة) فالي2ي ماري جين روسو 

صف  ضابط  شارع   3 عنوانه)ا)  و 

تشي يلي   94550 ديريكبورج  رئيس 

الرو  تشي يلي   94550 فرنسا  الرو 

فرنسا كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

حي  وفي   2022 يوليوز   13 بساريخ 

 40020 مراكش   32 رقم   3 ايزيكي 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9177.

251I

MOORISH

Invio Technologies
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 20080، الدار البيضاء املغرب

Invio Technologies شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 410 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.473481
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 02 غشت 2022 تقرر حل 
ذات  شركة   Invio Technologies
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
الزرقطوني  شارع   410 اإلجسماعي 
إقامة حامد الشقة 1 - 20040 الدار 
تام  لسوقف  نتيجة  املغرب  البيضاء 

لنشاط الشركة.
و عين:

و  لقائد  نيت  يونس  السيد)ة) 
 08 إقامة موكادور عمارة  عنوانه)ا) 
انزكان   80000 الدشي2ة   28 الشقة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
السيد)ة) كمال بريكة و عنوانه)ا) 
زنقة زهي2 بن ابي سلمى الحي املحمدي 
أوالد تايمة املغرب كمص ي   83004

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 410 وفي   2022 غشت   02 بساريخ 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835587.
252I

ALMOURAJIAA CONSEILS

RIAD CLIN D'OEIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوت21ة اوريكة الحوز، 42452، 

مراكش املغرب
RIAD CLIN D'OEIL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 31 
درب سباعية حي القصبة مشور 
مراكش - 40040 مراكش املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.28027
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

شركة   RIAD CLIN D'OEIL حل 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 31 رقم  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
مشور  القصبة  حي  سباعية  درب 
املغرب  مراكش   40040  - مراكش 
نتيجة لبيع االصل السجاري و اق ال 

الشركة.
و عين:

 (ANNAICK(اناييك السيد)ة) 
رقم  و عنوانه)ا)   (BUSSON( بسون 
31 درب سباعية حي القصبة مشور 
املغرب  مراكش   40040 مراكش 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 31 يوليوز 2022 وفي رقم  بساريخ 04 
مشور  القصبة  حي  سباعية  درب 

مراكش - 40040 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 137851.
253I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE EDI ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC
STE EDI ZONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 78 
تجزئة م21ور فاطنة طريق اس ي - 

40000 مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.105253

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 مارس   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايت  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   4.000 يحيا 
أصل 8.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
هشام فار�سي بساريخ 08 مارس 2022.

ايت  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجسماعية  حصة   4.000 يحيا 

السيد  ل ائدة  حصة   8.000 أصل 

مارس   08 يوسف فار�سي بساريخ  )ة) 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   16 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138634.

254I

CECOGEL / SARL

CLIMA EST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

CLIMA EST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي وجدة، حي 

الهدى شارع ابن عبد السالم رقم 

19 مرأب رقم 03 - 60000 وجدة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.33911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2021 أكسوبر   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

و  كهربائية  قنوات  على  أشغال 

تركيب األجهزة الكهربائية

بائع األجهزة الكهربائية

أعمال مسعددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجن21   08 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2021 تحت رقم 4179.

255I

INVEST EUROP AFRIQUE

OUZANE ELEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INVEST EUROP AFRIQUE

 RES FARAH CAMP MANGIN

 RDC APPT N°3، 40000،

MARRAKECH MAROC

OUZANE ELEC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

أغواتيم تامصلوحت -. مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   14

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OUZANE ELEC

تقني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسسي2اد   - السباكة   - كهربائي 

والسصدير -.

دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

مراكش   .- تامصلوحت  أغواتيم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ابراهيم اعدي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  اعدي  ابراهيم  السيد 

سعادة.  تسلطانت  الت2جمان  دوار 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اعدي  ابراهيم  السيد 

سعادة.  تسلطانت  الت2جمان  دوار 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139061.

256I

marrakech finance

MAISON PRIME ROSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

MAISON PRIME ROSE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.106459

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 MAISON PRIME الشريك الوحيد 

ROSE مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 

عمارة  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 

النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 

مراكش املغرب نتيجة ل : قرار شريك 

بسص ية الشركة.

عمارة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 

مراكش املغرب. 

و عين:
و  البوسرغيني  زبيدة  السيد)ة) 

حي  االخسيار  تجزئة   186 عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   40000 ال ردوس 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 8766.

257I

L-expert-comptable.ma

BYONLINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d'Anfa, Casablanca 73

 20060، 20060، casablanca

maroc

BYONLINE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 256 شارع 

الزرقطوني الطابق الساسع رقم 

92 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

546319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   26

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BYONLINE

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 
أنواع  جميع  اإلنت2نت  ع21  وتوزيع 

منسجات السجميل والعناية.
- السجارة اإللكت2ونية، بيع وشراء 

جميع أنواع املنسجات..
 256  : االجسماعي  املقر  عنوان 
الساسع  الطابق  الزرقطوني  شارع 
رقم 92 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ناجي الدين املهدي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
املهدي  الدين  ناجي  السيد 
زنقة أحمد القدمي2ي درج  عنوانه)ا) 
فلوري   فال   19 شقة   04 طابق  ب 

20390 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املهدي  الدين  ناجي  السيد 
زنقة أحمد القدمي2ي درج  عنوانه)ا) 
فلوري   فال   19 شقة   04 طابق  ب 

20390 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 546319.
258I

STE CECONA SARL

 STE NEGOCIENT ET
 TRAVAUX BATIMENT SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور، 

62000، الناظور املغرب
 STE NEGOCIENT ET TRAVAUX
BATIMENT SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي القدس 
العروي حي القدس العروي 62000 

الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"400.000 درهم" أي من "500.000 
عن  درهم"   900.000" إلى  درهم" 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 4283.

259I

إئسمانيات منار العرائش

Sté. Publishlab – SARL (AU(
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئسمانيات منار العرائش
شارع ابن خلدون، رقم 05، 9200، 

العرائش املغرب
 Sté. Publishlab – SARL (AU(

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
موالي محمد بن عبد هللا اقامة 

بابيل رقم 15 الطابق االول العرائش 
- Ville 92000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté.(  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Publishlab – SARL (AU
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 
اإلعالن  صناعة  خدمة   - الرقمي. 

واالتصال - الطباعة الرقمية.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
موالي محمد بن عبد هللا اقامة بابيل 
 - العرائش  االول  الطابق   15 رقم 

Ville 92000 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : ادريسو  الياس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ادريسو  الياس  السيد 
العرائش   306 رقم   2 تجزئة شعبان 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ادريسو  الياس  السيد 
العرائش   306 رقم   2 تجزئة شعبان 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 1454/2022.
260I

STE CECONA SARL

 STE NEGOCIENT ET 
 TRAVAUX BATIMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خ ض رأسمال الشركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور، 

62000، الناظور املغرب
 STE NEGOCIENT ET TRAVAUX 
BATIMENT SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي القدس 

العروي حي القدس العروي 62000 
الناظور املغرب.

خ ض رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9685
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
خ ض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
"400.000 درهم" أي من "900.000 
عن  درهم"   500.000" إلى  درهم" 

طريق : تخ يض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 4284.
261I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ALAA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكسب رقم 14 فاس، 30000، فاس 
املغرب

ALAA CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 3 
تجزئة أسماء مسجر رقم 3 طريق عين 

الشقف - 30050 فاس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51395

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
22 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ALAA CAR
مقرها  وعنوان  درهم   500.000,00
اإلجسماعي رقم 3 تجزئة أسماء مسجر 
 30050 - 3 طريق عين الشقف  رقم 
الصعوبات   : فاس املغرب نتيجة ل 
املالية و عدم تحقيق أهداف الشركة 
من  الثالث  ال صل  في  املسطرة 

القانون األسا�سي للشركة..
 3 رقم  السص ية ب  مقر  و حدد 
تجزئة أسماء مسجر رقم 3 طريق عين 

الشقف - 30050 فاس املغرب. 
و عين:

و  خربوش  خالد  السيد)ة) 
تجزئة   7 رقم   4 الشقة  عنوانه)ا) 
فاس  الشقف  عين  طريق  أسماء 
)ة)  كمص ي  املغرب  فاس   30050

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3574.
262I

CASA COMPTES

SHEN.IMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

SHEN.IMO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 217، 
إقامة ال سح شارع ابراهيم الروداني، 

الطابق 1 رقم 3 -. الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
SHEN. : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.IMO

اقسناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات  جميع  وإدارة  وبيع  وإدارة 

وكذلك تن يذ جميع املعامالت املالية 

أواملنقولة أو العقارية املسعلقة بشكل 

الغرض،  بهذا  مباشر  غي2  أو  مباشر 

بشرط مراعاة الطابع املدني..

 ،217  : االجسماعي  املقر  عنوان 

إقامة ال سح شارع ابراهيم الروداني، 
البيضاء  الدار   .-  3 رقم   1 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بلمهدي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلمهدي  كريم  السيد 
بوا�سي   78300 زنقة كلو داغ�سي   46

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلمهدي  كريم  السيد 
بوا�سي   78300 زنقة كلو داغ�سي   46

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835943.

263I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

PLUG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX

CONSULTING

 Imm N 18 Avenue Fal Ould

 Oumier au 1er étage APT N

 3 – AGDAL - RABAT، 10090،

RABAT MAROC

PLUG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 
18،شارع فال ولد عمي2 الطابق 

االول شقة رقم 3، الرباط - اكدال - 
10080 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
162275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
.PLUG : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسنوعة.

عمارة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق  عمي2  ولد  فال  18،شارع 
االول شقة رقم 3، الرباط - اكدال - 

10080 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : ايسحسين  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.000  : كسوس  أنس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة ايسحسين عنوانه)ا) 
22 الشقة 10 زنقة ضاية عوة اكدال 

الرباط 10080 الرباط املغرب.
 3 السيد أنس كسوس عنوانه)ا) 
الرباط  املحيط   6 الشقة  دكار  زنقة 

10040 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حمزة ايسحسين عنوانه)ا) 
22 الشقة 10 زنقة ضاية عوة اكدال 

الرباط 10080 الرباط املغرب
 3 السيد أنس كسوس عنوانه)ا) 
الرباط  املحيط   6 الشقة  دكار  زنقة 

10040 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6829.

264I

ORENJI

DUBLIN IMMOCHARQ
إعالن مسعدد القرارات

ORENJI

32 شارع محمد الخامس الشقة رقم 

4 حي الحسني بركان، 63000، بركان 

املغرب

DUBLIN IMMOCHARQ "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: دوار 

ارناض تزاغين زكزل - 63300 بركان 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6905

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 شتن21 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  تسمية  تغيي2   1- مايلي: 

 ALLA MAROC املسماة سابقا ب» 

 DUBLIN« الجديدة.  بالتسمية   »

 » IMMOCHARK

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  السجاري  النشاط  تغيي2   2

وصيانة  إصالح  خدمة   "  : سابقا 
بالنشاط السجاري  السجارة"  األجهزة؛ 

أشغال  عقاري؛  منعش   "  : الجديد 

مخسل ة أو أشغال البناء" 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على  ت ويت الحصص:   -  3

1000 حصة اجسماعية مملوكة  بيع 

من طرف السيد علة محمد الحامل 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

ياسين  السيد  ل ائدة   FA32016,

السعريف  لبطاقة  الحامل  جوهري 

.NR819643.الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
يعود  اإلمضاء:  مسطرة   4- مايلي: 
اإلمضاء إلي الشريك الوحيد الجديد 
ياسين  السيد  واملسي2للشركة 
السعريف  للبطاقة  الحامل  جوهري، 

 NR819643 الوطنية رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
3: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
تسمية الشركة اصبحت  على مايلي: 
 
ً
«بدال  DUBLIN IMMOCHARK  «

 » ALLA MAROC«من
6: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
على مايلي: حصص الشريك الوحيد 
أصبحت كالسالي :1000 حصة ل ائدة 
الحامل  جوهري  ياسين  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

NR819643
7: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
رأس مال الشركة أصبح  على مايلي: 
100000 درهم ل ائدة السيد ياسين 
السعريف  للبطاقة  الحامل  جوهري 

NR819643 الوطنية رقم
بند رقم البند رقم 12 : الذي ينص 
على مايلي: يعود اإلمضاء إلي الشريك 
واملسي2للشركة  الجديد  الوحيد 
الحامل  جوهري،  ياسين  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

 NR819643
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 482/2022.
265I

ARKOS

HISNEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA، 20550،
CASABLANCA MAROC

HISNEO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مركب 

إيراك, شارع محمد السادس, 

العمارة د1, رقم 8, الجي2وند, الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20500 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HISNEO

محلل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

م21مج مصمم املعلوماتية.

مركب   : االجسماعي  املقر  عنوان 

إيراك, شارع محمد السادس, العمارة 
الدار البيضاء  الجي2وند,   ,8 رقم  د1, 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : الصمد  قاهر عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ياسين صالح الدين : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  قاهر  السيد 
 41 رقم   2 ال سح  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار  معروف  سيدي 

20500 الدار البيضاء املغرب.

الدين  صالح  ياسين  السيد 

 11 عمارة  النور  تجزئة  عنوانه)ا) 

أوالد صالح النواصر   16 طابق زنقة 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الصمد  عبد  قدير  السيد 

 41 رقم   2 ال سح  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار  معروف  سيدي 

20500 الدار البيضاء املغرب

الدين  صالح  ياسين  السيد 

 11 عمارة  النور  تجزئة  عنوانه)ا) 

أوالد صالح النواصر   16 طابق زنقة 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

266I

L-expert-comptable.ma

TW CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

L-expert-comptable.ma

 Bd d'Anfa, Casablanca 73

 20060، 20060، casablanca

maroc

TW CASABLANCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

214 ,شارع الزيراوي - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.521773

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد ش يق  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   80

عمر  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   100

عصماني بساريخ 14 يونيو 2022.

محمد ش يق  )ة)  السيد  ت ويت 

 100 أصل  من  اجسماعية  حصة   5

حصة ل ائدة السيد )ة) برنارد كات لي 

بساريخ 14 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 521773.

267I

درعة ارشادات ش.م.م

مطعم شهرمان
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

مطعم شهرمان

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ قي 10 

مطعم  شركة  أعطى   2020 أبريل 
السجاري  بالسجل  املسجل  شهرمان 

بمراكش  السجارية  باملحكمة   7873
السجاري  لألصل  الحر  التسيي2  حق 

بوشوكة  سيدي  زنقة  ب  الكائن 

 - مراكش   6 رقم  املعاش  عرصة 

ل ائدة  املغرب  مراكش   40000

تانسي ت مراكش ملدة 3 سنة تبسدئ 

 09 و تنسهي في   2020 أبريل   10 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2023 أبريل 

قيمسه 20.000 درهم.

268I

SOFT ALTERNATIVE SARL

EXPO BIVALVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

EXPO BIVALVE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية تجزئة رقم 40 - 

90102 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.125903

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 غشت   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

سيما  وال  بالجملة  السجارة 

البحرية  واملأكوالت  منسجات  شراء 

)األسماك والقشريات واملحار..........) 

من أسواق األسماك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256945.

269I

إيرافيان

بيست فميلي سيرفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إيرافيان

تجزىة املوظ ين رقم 146، 92000، 

العرائش املغرب

بيست فميلي سي2فيس شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع عمر 

ابن الخطاب رقم 35 الطابق األر�سي 

- 92000 العرائش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 ف21اير   18

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

بيست   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

فميلي سي2فيس.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.

عنوان املقر االجسماعي : شارع عمر 
ابن الخطاب رقم 35 الطابق األر�سي 

- 92000 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صالي  أيوب  السيد 
العرائش   10 رقم  اعميار  فندق 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  صالي  أيوب  السيد 
العرائش   10 رقم  اعميار  فندق 

92000 العرائش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 04 مارس 

2022 تحت رقم 285.
270I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

INTERCAMBIO ALIA
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15، 93100،
FNIDEQ MAROC

INTERCAMBIO ALIA "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: حي 
باب سبسة شارع العلويين رقم 48 
ال نيدق - 93100 ال نيدق املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.20345
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
25 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
يملكها  حصة   1000 ت ويت  مايلي: 
اآلنسة  طارق،  بلغيتي  علوي  السيد 
علوي  اآلنسة  لينا،  بلغيتي  علوي 
اآلنسة علوي بلغيتي  بلغيتي صوفيا، 
لصالح  ملياء  ملكي  والسيدة  رانيا، 



17423 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

والسيد  عادل  لعشي2ي  السيد 
لعشي2ي عبد العزيز على النحو السالي 
عبد  لعشي2ي  للسيد  حصة   500  :
لعشي2ي  لسيد  حصة   500 العزيز 

عادل
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
الشريك  غي2  املسي2  اسسقالة  مايلي: 
السيدة  وتعيين  خالد  رديد  السيد 
غي2  جديد  كمسي2ة  نجوى  قروق 

شريكة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي  املال:  رأس   07 رقم  بند 
ينص على مايلي: تم تحديد رأس املال 
الشركة في مبلغ 1.000.000.00 درهم 
مقسم إلى 1000 سهم بقيمة اسمية 
ومخصصة  للسهم،  درهم   1000
يتناسب مع مساهمات  بما  للشركاء 
السيد لعشري عبد   - كل منهم وهي: 
العزيز خمسمائة )500) سهم -السيد 
 (500( خمسمائة  عادل  لعشي2ي 

سهم 
الذي  مسي2:  تعين   43 رقم  بند 
مسي2ة  تعيين  تم  مايلي:  على  ينص 
غي2  ل ت2ة  للشركة  شريكة  غي2 
محددة السيدة قروق نجوى، حاملة 
لبطاقة السعريف الوطنية عدد رقم 

LF58498
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2382.
271I

ANAMAR FIDUCIAIRE

غرافيتي ايتود
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER،
45800، TINGHIR maroc

غرافيتي ايسود شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار مي2نا 
قلعة مكونة تنغي2 - 45800 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : غرافيتي 

ايسود.

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات السقنية.

عنوان املقر االجسماعي : دوار مي2نا 

تنغي2   45800  - تنغي2  مكونة  قلعة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : زكرياء  بوشبوك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بوشبوك زكرياء عنوانه)ا) 

ازرو  حي اسايس   80 رقم   05 بلوك 

ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوشبوك زكرياء عنوانه)ا) 

ازرو  حي اسايس   80 رقم   05 بلوك 

ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.

272I

HI GEST SARL AU

HOPE ADVERTISING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي، 40060، مراكش املغرب
HOPE ADVERTISING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 49، 
تجزئة الصنوبر، الطابق 4، شقة 

8 - 40100 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 HOPE : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.ADVERTISING
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 
التسويقية وشراء مساحات إعالنية.

 ،49 : رقم  عنوان املقر االجسماعي 
تجزئة الصنوبر، الطابق 4، شقة 8 - 

40100 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : كراتي  الرحمان  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
كراتي  الرحمان  عبد  السيد 
 44000 عنوانه)ا) رقم 280 تجزئة 4 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

كراتي  الرحمان  عبد  السيد 

 44000 عنوانه)ا) رقم 280 تجزئة 4 

الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138983.

273I

MAGIC CONSEIL

BRISBATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL

 BD MOUKAWAMA ETG 6 81

 N° 11 – Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRISBATI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 81 شارع 

املقاومة الطابق 6 رقم 11 البيضاء 

البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

545656

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BRISBATI

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالنعاش العقاري.
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81 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
البيضاء   11 رقم   6 املقاومة الطابق 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد الكرتيت ابراهيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الكرتيت ابراهيم عنوانه)ا) 
شارع األمل 21 دروه، برشيد 20000 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الكرتيت ابراهيم عنوانه)ا) 
شارع األمل 21 دروه، برشيد 20000 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831989.
274I

اعالنات الشركات

 AZULYS HANK
"IMMOBILIER" S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اعالنات الشركات
املغرب، 80000، اكادير املغرب

 AZULYS HANK IMMOBILIER"
S.A.R.L AU" شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة س 
رقم 24 حي فونتي بنسركاو اكادير - 

80000 أكادير املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.48759

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 08 غشت 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 AZULYS HANK الوحيد  الشريك 
مبلغ   "IMMOBILIER" S.A.R.L AU
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي شقة س رقم 24 حي 
فونتي بنسركاو اكادير - 80000 أكادير 
السيدة  تعيين     : ل  نتيجة  املغرب 

حنان زربان كمص ية للشركة.
و حدد مقر السص ية ب شقة س 
 - حي فونتي بنسركاو اكادير   24 رقم 

80000 أكادير املغرب. 
و عين:

السيد)ة) حنان زربان و عنوانه)ا) 
24 حي فونتي بنسركاو  شقة س رقم 
أكادير املغرب كمص ي  اكادير 8000 

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118061.

275I

HI GEST SARL AU

 TENSIFT AQUA-BUILDING
STUDIES ET SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي، 40060، مراكش املغرب
 TENSIFT AQUA-BUILDING
STUDIES ET SERVICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 12 
درب البارودي، قاع صور، سيدي 

بن سليمان الجزولي - 40030 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
116137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 TENSIFT AQUA-BUILDING

.STUDIES ET SERVICES

 TENANT : غرض الشركة بإيجاز

.UN BUREAU D’ETUDE

 12 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 

درب البارودي، قاع صور، سيدي بن 

مراكش   40030  - الجزولي  سليمان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

طبيب  األمغاري  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

طبيب  األمغاري  محمد  السيد 

 CTM  142 رقم   55 بلوك  عنوانه)ا) 

 40070 املنارة  الداوديات  الجنوب 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

طبيب  األمغاري  محمد  السيد 

 CTM  142 رقم   55 بلوك  عنوانه)ا) 

 40070 املنارة  الداوديات  الجنوب 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2021 تحت رقم 125178.

276I

TCF CONSEIL

CASALINA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TCF CONSEIL

 AV MERS SULTAN 1ER 26

 ETG N°3 CASABLANCA 26

 AV MERS SULTAN 1ER ETG

 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC

CASALINA IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

صهيب الرومي بلوك 39 رقم 20 

سيدي ال21نو�سي الدار البيضاء - 

20600 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CASALINA IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 20 رقم   39 بلوك  الرومي  صهيب 

 - البيضاء  الدار  ال21نو�سي  سيدي 

20600 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : الكبي2ة  بن  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الكبي2ة  بن  عمرو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد بن الكبي2ة عنوانه)ا) 
12و14  رقم   11 زنقة   3 لكريمات 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

السيد عمرو بن الكبي2ة عنوانه)ا) 
12و14  رقم   11 زنقة   3 لكريمات 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عمرو بن الكبي2ة عنوانه)ا) 
12و14  رقم   11 زنقة   3 لكريمات 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب

السيد رشيد بن الكبي2ة عنوانه)ا) 
12و14  رقم   11 زنقة   3 لكريمات 

الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836065.

277I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

MIGMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق ال21يد 2266، 70000، 

العيون املغرب

MIGMAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 707 

املمدة رقم 456 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

39601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نون21   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MIGMAG

موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة هو في كل من املغرب والخارج 

سواء نيابة عنها أو نيابة عن

ثالث:

• أعمال البناء املعدني؛

الغاليات  صناعة  أعمال   •

واللحام؛

السجارية  جميع  أعم،  وبشكل 

والصناعية واملالية واملنقولة و

املرتبطة  املنقولة،  غي2  املمسلكات 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء 

املذكورة أعاله، أو املحسمل

لسعزيز اإلنجازات والسنمية..

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   456 رقم  املمدة   707

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 300  : السيد عبد القادر م ساح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300  : لبصي2  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300  : زعيم  سالم  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

م ساح  القادر  عبد  السيد 
حي   123 رقم   21 زنقة  عنوانه)ا) 
العيون   70000 العيون   01 الوحدة 

املغرب.

السيد علي سالم زعيم عنوانه)ا) 
زنقة امكرود رقم 27 حي الوحدة 01 

العيون 70000 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  لبصي2  يوسف  السيد 

حي   102 رقم  الخوارزمي  شارع 
العيون   70000 العيون   01 الوحدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

م ساح  القادر  عبد  السيد 
حي   123 رقم   21 زنقة  عنوانه)ا) 
العيون   70000 العيون   01 الوحدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن21   27 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2021 تحت رقم 3801/2021.

278I

soconani

AUTO ECOLE AHL FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

soconani

 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM

 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

AUTO ECOLE AHL FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 133 

بلوك س زواغة العليا - 30000 

فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.65659

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) حجامي شكيب 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) الجيد 

عثمان بساريخ 03 غشت 2022.

سعود يوسف  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

الجيد امين بساريخ 03 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3487/022.

279I

fiduciaire al hayat

CANTALOJAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger، 90000،

tanger maroc

CANTALOJAS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاش ين الطابق 2 رقم 

3 - 90020 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130189

في  مؤرخ  حر  عقد   بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CANTALOJAS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

شارع   5  : عنوان املقر االجسماعي 
يوسف ابن تاش ين الطابق 2 رقم 3 

- 90020 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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 : املنعم  عبد  العسري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
السيد العسري عبداملنعم : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عبداملنعم  العسري  السيد 
 90080  23 زنقة الحناط  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبداملنعم  العسري  السيد 
 90080  23 زنقة الحناط  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 130189.

280I

cedre compta

STE NASSIRI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

cedre compta
 rue3 caire ahadaf، 53100، 79

azrou maroc
 STE NASSIRI CAR SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
النخيل1 رقم 78 أحداف أزرو - 

53100 أزرو املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1063

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرفيع  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
ناصي2ي 1.000 حصة اجسماعية من 
أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
23 يونيو  ناصي2ي عبد املجيد بساريخ 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2022 تحت رقم 184.
281I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SIONTEC سيونتيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس، 
20100، الدار البيضاء املغرب

سيونتيك SIONTEC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 241 شارع 
ايميل زوال الطابق االول مكسب رقم 

1 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28535

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 02 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"241 شارع ايميل زوال الطابق االول 
مكسب رقم 1 - 20000 الدارالبيضاء 
الطابق  ليزيريس  "إقامة  إلى  املغرب" 
موزولي شارع  زنقة   13 رقم  األر�سي 
موالي ادريس االول حي املستش يات 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835838.
282I

SOMAFID

ايريغ طرونس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�سي، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

ايريغ طرونس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الزفزاف إقامة صوفيا شقة 

رقم 189 الطابق الس لي سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20400 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.511535

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   23 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد ايريغ طرونس مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

محمد  شارع  اإلجسماعي  مقرها 

الزفزاف إقامة صوفيا شقة رقم 189 

الطابق الس لي سيدي مومن الدار 

البيضاء  الدار   20400  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : العجز املالي.

شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

إقامة صوفيا شقة  الزفزاف  محمد 

سيدي  الس لي  الطابق   189 رقم 

الدار   20400 - مومن الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  وافسو  سعيد  السيد)ة) 

 514 السعادة عمارة  ديار  عنوانه)ا) 

الدار   20400 مومن  سيدي   1 رقم 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

إقامة صوفيا شقة  الزفزاف  محمد 

سيدي  الس لي  الطابق   189 رقم 

مومن الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834476.

283I

STE GEF GESTION SARL AU

STE RIAD DEDAM SAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE
 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE RIAD DEDAM SAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 23درب 
العرصة رياض الزيسون الجديد - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29959

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2019 أبريل   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"5.990.000 درهم" أي من "10.000 
عن  درهم"   6.000.000" إلى  درهم" 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2020 تحت رقم 118240.

284I

STE CECONA SARL

ELALLOUI EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 ELALLOUI EXPRESS

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
لوكسنبورغ حي اوالد ميمون شارع 

لوكسنبورغ حي اوالد ميمون 62000 
الناظور املغرب.



17427 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24437
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بوحامد بسام كمسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 31 غشت 

2022 تحت رقم 4279.

285I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

SMOKY BURGERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
SMOKY BURGERS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

بوركون زنقة جع ر إبن حبيب إقامة 
املشرق اا طابق ١ رقم 3 - 20100 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.490061

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
إبن  جع ر  زنقة  بوركون  "شارع 
رقم   ١ حبيب إقامة املشرق اا طابق 
املغرب"  الدارالبيضاء   20100  -  3
 - A محج طانطان   18 إلى "حي العنق 

20200 الدارالبيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2021 تحت رقم 793216.

286I

fiduciaire al hayat

MARINA LAILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger، 90000،

tanger maroc

MARINA LAILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق جبل 

الكبي2 عمارة ج 1698 الطابق 1 رقم 

5 - 90040 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.72863

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   MARINA LAILA

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

عمارة  الكبي2  جبل  اإلجسماعي طريق 

 90040  -  5 رقم   1 الطابق   1698 ج 

طنجة املغرب نتيجة ل : أزمة كورونا.

طريق  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

جبل الكبي2 عمارة ج 1698 الطابق 1 

رقم 5 املغرب 90040 طنجة املغرب. 

و عين:

ليلى أيوب و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 1698 ج  عمارة  الكبي2  جبل  طريق 

طنجة   90040  5 رقم   1 الطابق 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8633.

287I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

VOLUBILIS VOYAGES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
VOLUBILIS VOYAGES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 15 زنقة 
األردن طابق 1 بن جدية - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.429217

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمزيل  فاظمة  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   600
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) برادة 

التهامي بساريخ 07 يونيو 2022.
أمزيل  فاظمة  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   400
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

حسنية أرام بساريخ 07 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827865.

288I

STE CECONA SARL

KIKOUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
KIKOUMA

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 264 شارع 

الجيش امللكي رقم 264 62000 

الناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21855

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الخوخي  عمر  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) امين 

اقشار بساريخ 29 غشت 2022.

الخوخي  عمر  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

عصام الباي بساريخ 29 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 4286.

289I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

KUMASH WEAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme

 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc

KUMASH WEAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 84 زنقة 

أوالد زيان مركز تجاري أبودهبي 

الطابق 3 رقم 94 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

551959
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KUMASH WEAR
غرض الشركة بإيجاز : إنساج وبيع 

األلبسة.
زنقة   84  : عنوان املقر االجسماعي 
أبودهبي  تجاري  مركز  زيان  أوالد 
 20000  -  94 رقم   3 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أمين إخوان : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد أمين إخوان عنوانه)ا) حي 
الشق  عين   11 رقم   4 زنقة   2 إنارة 

20500 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد أمين إخوان عنوانه)ا) حي 
الشق  عين   11 رقم   4 زنقة   2 إنارة 

20500 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833664.
290I

BIG BOSS CENTER

ZMF IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIH BOSS CENTER
 LOT SALWA N°1 APPRT

 N°3 1°ER ETG TIT MELLIL

 CASABLANCA casablanca،

MAROC 20040، الدار البيضاء

ZMF IMMO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

سلوى رقم 1 شقة رقم 3 الطابق 

األول تيط مليل الدار البيضاء 

29640 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ZMF  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 رقم  شقة   1 رقم  سلوى 

البيضاء  الدار  مليل  تيط  األول 

29640 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد مصط ى مهيمل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد مصط ى مهيمل عنوانه)ا) 
 45 رقم   24 زنقة  الرحماني  تجزئة 

الدار البيضاء   20402 سيدي مومن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصط ى مهيمل عنوانه)ا) 
 45 رقم   24 زنقة  الرحماني  تجزئة 
الدار البيضاء   20402 سيدي مومن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835781.

291I

CABINET COMPTABLE CHERADI

 STE CAFE LAVICHYA ROMA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED، 46000، SAFI MAROC

 STE CAFE LAVICHYA ROMA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 
الكائن البقعة 19 تجزئة سناء 2 

طريق حرارة - 46000 اس ي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CAFE LAVICHYA ROMA SARL
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 2 سناء  تجزئة   19 البقعة  الكائن 
طريق حرارة - 46000 اس ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 80.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

حصة   440  : السيد عدال مبارك 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 120  : النبي  عبد  عدال  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

120 حصة   : السيد عدال ياسين 
بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   120  : أيمن  عدال  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عدال مبارك عنوانه)ا) روما 
46000 روما إيطاليا.

السيد عدال عبد النبي عنوانه)ا) 
09 تجزئة الزموري حي موالي الحسن 

46000 اس ي املغرب.
السيد عدال ياسين عنوانه)ا) 09 
الحسن  موالي  حي  الزموري  تجزئة 

46000 اس ي املغرب.
 09 عنوانه)ا)  أيمن  عدال  السيد 
الحسن  موالي  حي  الزموري  تجزئة 

46000 اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عدال عبد النبي عنوانه)ا) 
09 تجزئة الزموري حي موالي الحسن 

46000 اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.
292I

HARZEM SERVICES SARLAU

 MOROCCAN LEADER
 OF ROAD WORKS SARL

M.L.R.W
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V، 26100،

Berrechid MAROC
 MOROCCAN LEADER OF

 ROAD WORKS SARL M.L.R.W
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 13 شارع 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
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3 يسار - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 MOROCCAN LEADER OF

.ROAD WORKS SARL M.L.R.W
غرض الشركة بإيجاز : اشغال ال 

بناء املسنوعة و الصرف الصحي.
13 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 

3 يسار - 26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اليوس ي عبد العالي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : سكينة  اكجيم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العالي  عبد  اليوس ي  السيد 
تون يت  اشمحان  حي  عنوانه)ا) 

ميدلت 54350 تافياللت املغرب.
السيدة اكجيم سكينة عنوانه)ا) 
03شقة  عمارة   03 اقامة ماشاء هللا 

08 الوفاق 12000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العالي  عبد  اليوس ي  السيد 
تون يت  اشمحان  حي  عنوانه)ا) 

ميدلت 54350 تافياللت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   16 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 161.

293I

smaticomp

OXY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

smaticomp

353, زاوية شارع محمد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق الساني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 20300، 

casablanca maroc

OXY CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : الطابق 

الس لي رقم 448 شارع محمد 

الخامس إقامة صوفيا رقم 37 - 

22000 الدار البيضاء املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.538117

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

15 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   OXY CAR

 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شارع   448 رقم  الس لي  الطابق 

محمد الخامس إقامة صوفيا رقم 37 

- 22000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ألزمة اقسصادية.

و عين:

أمين العلوي مدغري و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) 138 زنقة واد ايكم درج و 2 
طابق 3 شقة 21 زاوية زنقة الزيزفون 

املغرب  البيضاء  الدار   22000

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

وفي الطابق   2022 غشت   15 بساريخ 

محمد  شارع   448 رقم  الس لي 

 -  37 رقم  صوفيا  إقامة  الخامس 

22000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836602.

294I

موثقة

JASMINE LUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
شارع القدس، حي ليكريت، 
عمارة رقم 158، شقة 05، 

الطابق الثاني،اوالد طالب، عين 
الشق الدارالبيضاء، 20153، 

الدارالبيضاء املغرب
JASMINE LUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
البسسان 2, عمارة 1, مسجر 1 , 

ال21نو�سي، الدارالبيضاء - 20600 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553021

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.JASMINE LUX
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 ,  1 مسجر   ,1 عمارة   ,2 البسسان 
 20600  - الدارالبيضاء  ال21نو�سي، 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : شهيد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شهيد  محمد  السيد 
 16 رقم   ,19 زنقة   ,2 تجزئة عثمان 

الدارالبيضاء   20153 الشق  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

شهيد  الهادي  عبد  السيد 
زنقة   ,2 عثمان  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20153 الشق  عين   6 رقم   ,19

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  شهيد  أحمد  السيد 
 61 رقم   ,19 زنقة   ,2 تجزئة عثمان 

الدارالبيضاء   20153 الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835023.

295I

PRO-ACCOUNTING

 STE IMMOBILIERE EL

MAISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

80 شارع موالي سليمان عين 

السبع، 20590، الدار البيضاء 

املغرب

 STE IMMOBILIERE EL MAISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 134 شارع 

عمر أبو ريشة حي القدس - 26100 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

17001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.IMMOBILIERE EL MAISS

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عنوان املقر االجسماعي : 134 شارع 

 26100  - عمر أبو ريشة حي القدس 

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 3.500.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 438  : السيد امليص عبد القادر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد امليص املهدي : 438 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 437  : خديجة  بنستي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

437 حصة   : السيدة امليص لبنى 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد امليص ياسين : أرض عارية 

 53/97495 العقاري  الرسم  ذات 

 - درهم   3325000 قيمتها  -برشيد 

 100 بقيمة   33250 عدد الحصص: 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسين  امليص  السيد 

134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  املهدي  امليص  السيد 

134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب.

عبدالقادر  امليص  السيد 

شارع عمر أبو ريشة   132 عنوانه)ا) 

حي القدس 26100 برشيد املغرب.

السيدة بنستي خديجة عنوانه)ا) 

134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  لبنى  امليص  السيدة 

134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  امليص  السيد 
134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب
عنوانه)ا)  املهدي  امليص  السيد 
134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب
السيدة بنستي خديجة عنوانه)ا) 
134 شارع عمر أبو ريشة حي القدس 

26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 863.
296I

GECONSULTING

AGREGA.MA
شركة املساهمة

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

GECONSULTING
 COMPLEXE AL QODS

 CALIFORNIE HAY OMARIA
 BUREAU N°30 BD AL QODS،
20610، CASABLANCA MAROC
AGREGA.MA "شركة املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 185 شارع 
الزرقطوني الشقة رقم 7 - 28810 

الدار البيضاء ااملغرب.
"تعيين أعضاء مجلس اإلدارة"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.212951

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 27 يونيو 2022

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنوات املالية السالية: 

2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -

األشخاص الطبيعيون: 
الزين  الدين  نور  السيد)ة) 
عنوانه)ا)  والكائن  مسي2  بص سه)ا) 
2 رقم  ب: تجزئة موالي ادريس زنقة 
86 كالي ورنيا 20150 الدار البيضاء 

املغرب

بص سه)ا)  الزين  عمر  السيد)ة) 
تجزئة  ب:  عنوانه)ا)  والكائن  مسي2 
 18 رياض األندلس ايقامة راندا رقم 
البيضاء  الدار   20150 كالي ورنيا 

املغرب
األشخاص املعنويون: 

"شركة  الحبوب  منافد  شركة 
والكائن  مسي2  بص تها  املساهمة" 
كيلومت2  ب:  االجسماعي  مقرها 
ص.ب   3011 رقم  طريق   175.4
املغرب  السوالم  حد   26402  ،145
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: 4045
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28909.

297I

FIDU.ECO

SELENA MODE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.ECO
170 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول رقم 6 طنجة، 90000، 
طنجة املغرب

SELENA MODE SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 5 شارع 
يوسف بن تاش ين الطابق الثاني 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SELENA MODE SARL AU
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االحدية  و  االحدية  انواع  جميع 

الرياضية.
شارع   5  : عنوان املقر االجسماعي 
يوسف بن تاش ين الطابق الثاني رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املرابط احمد : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد املرابط احمد : 100 بقيمة 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احمد  املرابط  السيد 
تجزءة النصر زنقة 1رقم 30 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  املرابط  السيد 
تجزءة النصر زنقة 1رقم 30 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256952.
298I

امغار عبد الغافور

BATIRLAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب
BATIRLAND شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي املضيق 
حي الرباط شارع اكادير - 93100 

املضيق املغرب.
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تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9883
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 28 غشت 2012 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 - اكادير  شارع  الرباط  حي  "املضيق 
"شارع  إلى  املغرب"  املضيق   93100
 - 1 املضيق  واد سبو حي الرباط رقم 

93100 املضيق املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2012 تحت رقم 27449.
299I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

STAR SERVICES PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
STAR SERVICES PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 84 زنقة 
أوالد زيان مركز تجاري أبودهبي 

الطابق 3 رقم 94 - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
548709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.SERVICES PLUS
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  أشغال  جميع  و  بالجملة 

والسجهيز.

زنقة   84  : عنوان املقر االجسماعي 
أبودهبي  تجاري  مركز  زيان  أوالد 
 20000  -  94 رقم   3 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حسن سركان : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : عبيد  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 250  : سركان  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 6 السيد حسن سركان عنوانه)ا) 
زنقة زين العابدين الصخور السوداء 

20200 الدارالبيضاء املغرب.
السيد مصط ى عبيد عنوانه)ا) 
حي بشار الخي2 رقم 112 حي املحمدي 

20400 الدارالبيضاء املغرب.
السيد يوسف سركان عنوانه)ا) 6 
زنقة زين العابدين الصخور السوداء 

20200 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف سركان عنوانه)ا) 6 
زنقة زين العابدين الصخور السوداء 

20200 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 829950.
300I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ميديكاترونيك 
MEDICATRONIC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 MEDICATRONIC ميديكاترونيك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 241 شارع 
ايميل زوال الطابق الثاني مكسب رقم 

4 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 غشت   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   1.000.000"
"2.000.000 درهم" إلى "3.000.000 
درهم" عن طريق : إدماج احسياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835839.
301I

AMOURI CONSULTING

NEO CONCASSAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
NEO CONCASSAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 

شارع جوالن زنقة طنجة بناية 
اليسرالشقة رقم 4 مكسب 2 - 

30010 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73251
 03 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 NEO  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.CONCASSAGE

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مخسل ة  شركة  والسجارة،  املحاجر 

األعمال.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

جوالن زنقة طنجة بناية اليسرالشقة 
فاس   30010  -  2 مكسب   4 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 10  : العلوي  السيدة كنزة شاكر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 10  : السيدة مريم شاكر العلوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 20  : العلوي  شاكر  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 60  : السيد محمد شاكر العلوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العلوي  شاكر  كنزة  السيدة 
الصبحية  شارع   13 رقم  عنوانه)ا) 

طريق إيموزار 30010 فاس املغرب.
العلوي  شاكر  مريم  السيدة 
الصبحية  شارع   13 رقم  عنوانه)ا) 

طريق إيموزار 30010 فاس املغرب.
العلوي  شاكر  عمر  السيد 
الصبحية  شارع   13 رقم  عنوانه)ا) 

طريق إيموزار 30010 فاس املغرب.
العلوي  شاكر  محمد  السيد 
الصبحية  شارع   13 رقم  عنوانه)ا) 

طريق إيموزار 30010 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العلوي  شاكر  محمد  السيد 
الصبحية  شارع   13 رقم  عنوانه)ا) 

طريق إيموزار   30010 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم -.

302I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

RAMI.Y
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال21يد 310 الرئيسية 

الرشيدية، 52000، الرشيدية 

املغرب

RAMI.Y شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

تازموريت الخنك - 52000 

الراشدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RAMI.Y

غرض الشركة بإيجاز : بيع االثاث 

املكسبية  االدوات  بيع  بالسقسيط 

بالسقسيط املساجرة.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 

تازموريت الخنك - 52000 الراشدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد طاهري رشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

: 500 حصة  السيد اكور يوسف 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  طاهري  السيد 
 52000  369 رقم  بوتالمين  تجزئة 

الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  اكور  السيد 
 52000 حي ازمور   6 رقم   15 الزنقة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  طاهري  السيد 
 52000  369 رقم  بوتالمين  تجزئة 

الرشيدية املغرب
عنوانه)ا)  يوسف  اكور  السيد 
 52000 حي ازمور   6 رقم   15 الزنقة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1069.

303I

N2M CONSEIL-SARL

KHARRATEB CURRENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
KHARRATEB CURRENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 12 
رقم ,2 10- الحي االداري - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KHARRATEB CURRENCY

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االموال 

معالجة املعامالت.
 12 عنوان املقر االجسماعي : شارع 
 62000  - الحي االداري   -10  2, رقم 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بوزيان خراط : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250  : خراط  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
250 حصة   : السيدة زينب يسي2 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خراط  بوزيان  السيد 
 25 حي لعرا�سي تجزئة البوهالي رقم 

62000 الناضور املغرب.
عنوانه)ا)  خراط  شيماء  السيدة 
 25 حي لعرا�سي تجزئة البوهالي رقم 

62000 الناضور املغرب.
عنوانه)ا)  يسي2  زينب  السيدة 
 25 حي لعرا�سي تجزئة البوهالي رقم 

62000 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خراط  بوزيان  السيد 
 25 حي لعرا�سي تجزئة البوهالي رقم 

62000 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 شتن21 

2022 تحت رقم 4261.
304I

Pet's Empire

Pet's Empire
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Pet's Empire
 rue 12 lot ghorfa 1 Branes 2، 8

90000، Tanger Maroc
Pet's Empire شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 8 زنقة 12 

تجزئة الغرفة 1 برانس 2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130025

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 Pet's  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Empire

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات  للمنسجات  السجزئة 

املسعلقة بعالم الحيوان ومشسقاته.
زنقة   8  : االجسماعي  املقر  عنوان 

2 طنجة  برانس   1 تجزئة الغرفة   12

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 

املهدي : 50 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

 50 : السيدة الحاج الصادق نهى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 

مجمع بناماريبو   4 املهدي عنوانه)ا) 
رقم   5 اقامة رشيد عمارة د الطابق 

89 90000 طنجة املغرب.

نهى  الصادق  الحاج  السيدة 

الجديدة فيال  تجزئة سال  عنوانه)ا) 
سال   11000 احصين   809 رقم 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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نهى  الصادق  الحاج  السيدة 
الجديدة فيال  تجزئة سال  عنوانه)ا) 
سال   11000 احصين   809 رقم 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256862.

305I

bdl conseils

DEGRAISS NETT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bdl conseils
 Boulevard panoramique، 349

20150، casablanca maroc
 DEGRAISS NETT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 46 
مكسب 6 الطابق الثاني شارع الزر 
قطوني - - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554205
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DEGRAISS NETT
إزالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدهون والسنظيف.
عمارة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
46 مكسب 6 الطابق الثاني شارع الزر 
البيضاء  الدار   20200  -  - قطوني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سارة الحسني : 50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   50  : السيدة أمل صديق 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

الحسني عنوانه)ا)  السيدة سارة 
بارك  إقامة  دوبيار  طابل  شارع   43
فرانشي يل   69340 بيل إير عمارة ٱ 

فرنسا.
السيدة أمل صديق عنوانه)ا) 43 
شارع طابل دوبيار إقامة بارك بيل إير 

عمارة ٱ 69340 فرانشي يل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة أمل صديق عنوانه)ا) 43 
شارع طابل دوبيار إقامة بارك بيل إير 

عمارة ٱ 69340 فرانشي يل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836246.

306I

global compta et conseils

BELFERME
شركة املحاصة

رفع رأسمال الشركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

90000، طنجة املغرب
BELFERME شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
اليمن اقامة الشاطئ رقم 10 الطابق 

الرابع رقم 11 - 90000 طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.79461
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   2.186.500"
"5.000.000 درهم" إلى "7.186.500 
تقديم حصص   : طريق  عن  درهم" 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9249.
307I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

BEST LEADS SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
BEST LEADS SERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 84 زنقة 
أوالد زيان مركز تجاري أبودهبي 

الطابق 3 رقم 94 - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
548721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   09
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.LEADS SERVICE
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  تدخل  التي  األنشطة 

اإلتصاالت.
زنقة   84  : عنوان املقر االجسماعي 
أبودهبي  تجاري  مركز  زيان  أوالد 
 20000  -  94 رقم   3 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يوسف إكر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إكر  يوسف  السيد 

داربوعزة   2 رقم  املسوكل  تجزئة 

20100 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  إكر  يوسف  السيد 

داربوعزة   2 رقم  املسوكل  تجزئة 

20100 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830018.

308I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ESCALE NZALA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش، 52400، الريش 

املغرب

ESCALE NZALA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

كراندو الريش - 52400 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ESCALE NZALA
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الريش   52400  - الريش  كراندو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ايت رهو عزالدين : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ايت رهو عزالدين عنوانه)ا) 
الريش   52400 الريش  قصر كراندو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت رهو عزالدين عنوانه)ا) 
الريش   52400 الريش  قصر كراندو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 االبسدائية بميدلت بساريخ 

2022 تحت رقم 434.
309I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

INTERFOOD DEV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
INTERFOOD DEV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 84 زنقة 
أوالد زيان مركز تجاري أبودهبي 

الطابق 3 رقم 94 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

546921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.INTERFOOD DEV

إعداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأكوالت خ ي ة.
زنقة   84  : عنوان املقر االجسماعي 

أبودهبي  تجاري  مركز  زيان  أوالد 
 20000  -  94 رقم   3 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : شجعي  سمية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة   : السيد عمر بن يحي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة سمية شجعي عنوانه)ا) 

 54 رقم  الكبي2  واد  زنقة  سماللية 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  يحي  بن  عمر  السيد 
نون21   16 زنقة   30 عمارة   7 شقة 

أكدال 30000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سمية شجعي عنوانه)ا) 

 54 رقم  الكبي2  واد  زنقة  سماللية 

40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  يحي  بن  عمر  السيد 
نون21   16 زنقة   30 عمارة   7 شقة 

أكدال 30000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827910.

310I

FICOMFI

NATY DIGITAL COMPAGNY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
 NATY DIGITAL COMPAGNY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 19 
إقامة موالي اسماعيل 22، شارع 
موالي اسماعيل، طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 NATY : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.DIGITAL COMPAGNY
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات مرتبطة باإلعالميات.
 19 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
شارع   ،22 اسماعيل  موالي  إقامة 
 90000  - طنجة  اسماعيل،  موالي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 ESCOBAR NATALIA السيدة 
 100 بقيمة  حصة   MARIA : 100

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 ESCOBAR NATALIA السيدة 

الواليات املسحدة  عنوانه)ا)   MARIA

املسحدة  الواليات   20001 االمريكية 

االمريكية الواليات املسحدة االمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 ESCOBAR NATALIA السيدة 

الواليات املسحدة  عنوانه)ا)   MARIA

املسحدة  الواليات   20001 االمريكية 

االمريكية الواليات املسحدة االمريكية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   30 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9193.

311I

DAR FATIHA

 COMMERCES ET SERVICES

ELBOUROUMI

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

 COMMERCES ET SERVICES

ELBOUROUMI

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ قي 01 

 COMMERCES يوليوز 2023 أعطى

 ET SERVICES ELBOUROUMI

 124425 املسجل بالسجل السجاري 

حق  بمراكش  السجارية  باملحكمة 

السجاري  لألصل  الحر  التسيي2 

ب   739  1 املسي2ة  حي  ب  الكائن 

ل ائدة  املغرب  مراكش   40000  -

سنة   1 ملدة   ABDELGHANI TAIB

و تنسهي  يوليوز 2022   01 تبسدئ من 

في 30 يونيو 2023 مقابل مبلغ شهري 

قيمسه 4.300 درهم.

312I
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FUTURE CONSEIL

FINILLAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
تاش ين  بن  يوسف  زنقة   50

برشيد   ،26100 األول،  الطابق 

املغرب

ذات  شركة   FINILLAR CAR

املسؤولية املحدودة

مسجر  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
رقم 3-119 منازل الدروة 2 الشطر 2 

الدروة - 26202 برشيد املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FINILLAR CAR

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجسماعي : مسجر رقم 

 2 الشطر   2 الدروة  منازل   119-3

الدروة - 26202 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : صباح  بن  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : بكار  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة بن صباح عنوانه)ا) 

 26202 الدروة   06 الرقم  ر  بلوك 

برشيد املغرب.

السيد عبد العزيز بكار عنوانه)ا) 
امشيش  بن  قصبة  البكارة  دوار 

26100 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ياسين بكار عنوانه)ا) دوار 
 26100 امشيش  بن  قصبة  البكارة 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 822.
313I

SOFT ALTERNATIVE SARL

FONDANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة املغرب
FONDANORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي نيو سنسي2 
5 زنقة ميلسون إقامة بالل الطابق 
الثاني املكسب رقم 14 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FONDANORD
القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخاصة  العامة  األعمال  بجميع 
الخصوص:  وجه  وعلى  وتن يذها 
األساسات،  عمليات  جميع  تشغيل 
والصرف،... واملسوحات،  والح ر، 

إلخ..

عنوان املقر االجسماعي : نيو سنسي2 
الطابق  بالل  إقامة  ميلسون  زنقة   5

 90000  -  14 رقم  املكسب  الثاني 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 16.000  : الجغاوي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 4.000  : حلمناش  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجغاوي  علي  السيد 

جرسيف   35100 الجغاوي  علي 

املغرب.

السيدة مريم حلمناش عنوانه)ا) 
اكدال  ملوية  زنقة   25 شقة   57

10090 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الجغاوي  علي  السيد 

جرسيف   35100 الجغاوي  علي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257057.

314I

اعالنات الشركات

3D MOVE’Z " S.A.R.L"   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

اعالنات الشركات

املغرب، 80000، اكادير املغرب

   "3D MOVE’Z " S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

السقدم اوالد تايمة اقليم تارودانت - 

83000 تارودانت املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.6435

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
اقليم  تايمة  اوالد  السقدم  شارع   "
تارودانت - 83000 تارودانت املغرب" 
12 شارع أ  حي بئ2انزران بلوك   :" إلى 
رقم 13 تكوين اكادير - 80000 اكادير 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 518.

315I

SAFIGEC

STE BEST SERVICE ITIHAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
 STE BEST SERVICE ITIHAD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 37 شقة 
13 حي االمل باب سي ر - 33000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   19
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BEST SERVICE ITIHAD
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلومات-م21مج  تكنولوجيا 

كمبيوتر.
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37 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 
 33000  - باب سي ر  االمل  حي   13

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : لشقر  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.000  : لشقر  عصام  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لشقر  عصام  السيد 
رقم 39 زنقة ابي العباس حي السعادة 

34000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لشقر  عصام  السيد 
رقم 39 زنقة ابي العباس حي السعادة 

34000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3603.
316I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

 EL JAOUHARI ANOUAR
ARCHITECTE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات، 

45000، ورزازات املغرب
 EL JAOUHARI ANOUAR

ARCHITECTE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

5 الطابق 3, عمارة 46.47, شارع 
محمد الخامس, تجزئة املركز - 

45000 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 EL JAOUHARI ANOUAR  :

.ARCHITECTE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية.

 5 رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق 3, عمارة 46.47, شارع محمد 

 45000  - املركز  تجزئة  الخامس, 

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الجوهري  أنوار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجوهري  أنوار  السيد 

البلدية.  سكنى  حي املقاومة,   ,4 رقم 

45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الجوهري  أنوار  السيد 

البلدية.  سكنى  حي املقاومة,   ,4 رقم 

45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ 26 غشت 

2022 تحت رقم 343.

317I

FIBEN

مدرسة مالك املعرفة الخاصة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia،

 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

مدرسة مالك املعرفة الخاصة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 4 تجزئة 
الحرية 1 الطابق 2 شقة رقم 3 

شارع فلسطين املحمدية - 20800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : مدرسة 

مالك املعرفة الخاصة.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات تجارية )تسويق ع21 الهاتف) ؛

 -دروس السقوية ؛
 -تمرين؛

 -تعليم ابسدائي؛
- السعليم الجامعي؛

واإلعداد  الثانوي  السعليم   -
لشهادة ال ني العالي.

- السعليم املسخصص للمعاقين.
الدورات  وتنظيم  اللغة  تعليم   -

املساندة.
- السعليم عن بعد واملراسالت.

للمعاهد  اإلعدادية  والص وف   -
واملدارس العليا.

تجزئة   4  : عنوان املقر االجسماعي 
 3 رقم  شقة   2 الطابق   1 الحرية 
 20800  - املحمدية  فلسطين  شارع 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة   : السيد سعيد رفيق 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : ظريف  الحسين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رفيق  سعيد  السيد 
الطابق   02 الرقم  مربحة  تجزئة 
الس لي بني يخلف املحمدية 28800 

املحمدية املغرب.
السيد الحسين ظريف عنوانه)ا) 
 114 رقم  املركز  يخلف  بني  تجزئة 
حرف ب بني يخلف املحمدية 28800 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رفيق  سعيد  السيد 
الطابق   02 الرقم  مربحة  تجزئة 
الس لي بني يخلف املحمدية 28800 

املحمدية املغرب
السيد الحسين ظريف عنوانه)ا) 
 114 رقم  املركز  يخلف  بني  تجزئة 
حرف ب بني يخلف املحمدية 28800 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1687.

318I

ZEMZAMI EXPRESS

زمزمي اكسبريس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZEMZAMI EXPRESS
 77RUE MOHAMED SMIHA 7

 10 ETG APT N°5، 20090،
CASABLANCA MAROC

زمزمي اكس21يس شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجسماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 10 الشقة 
57 الدار البيضاء 20090 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
زمزمي   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

اكس21يس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع على الطرق وخدمات النقل

زنقة   77  : عنوان املقر االجسماعي 
محمد سميحة الطابق 10 الشقة 57 
الدار البيضاء 20090 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : الزمزمي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الزمزمي عنوانه)ا)  السيد محمد 
برشيد  الحسني  الحي  س  بلوك   45

26102 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الزمزمي عنوانه)ا)  السيد محمد 
برشيد  الحسني  الحي  س  بلوك   45

26102 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 288865.

319I

اعالنات الشركات

STE ACHANE TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

اعالنات الشركات
املغرب، 80000، اكادير املغرب
 STE ACHANE TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 71 
الطابق االول املسوي ايت ملول رقم 
71 الطابق االول تجزئة املوسوي 
ايت ملول انزكان 8000 ايت ملول 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) مبارك السو�سي 
أصل  من  اجسماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
غشت   18 بساريخ  دريوش  الحسين 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1711.

320I

AMAL GHALIL

ALLA SAKAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58
 58 LOTISS YOUSSRA LISSASFA،
20230، CASABLANCA MAROC
ALLA SAKAN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 45 زنقة 
االطلس الطابق 4 شقة رقم 16 
املعاريف الدار البيضاء - 20450 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   12

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ALLA  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.SAKAN

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مباني،  أعمال أو إنشاءات مخسل ة، 

مقاول عقارات.

زنقة   45  : عنوان املقر االجسماعي 

 16 رقم  شقة   4 الطابق  االطلس 

 20450  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد هللا عال : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عال  هللا  عبد  السيد 

 3 عمارة   3 رياض الشالل مجموعة 

 28830 املحمدية  الشالالت   8 رقم 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عال  هللا  عبد  السيد 

 3 عمارة   3 رياض الشالل مجموعة 

 28830 املحمدية  الشالالت   8 رقم 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836587.

321I

SAFIGEC

STE Z.2.A. FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFIGEC

 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC

STE Z.2.A. FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي فرح 2 

شارع اريحا رقم 17 - 33000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Z.2.A. FRERES

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة-خدمة  -أعمال  السكييف 

إعالمية.

حي فرح   : عنوان املقر االجسماعي 

2 شارع اريحا رقم 17 - 33000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 340 : السيد عز الدين العرو�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

العرو�سي  الناصر  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   330  :

للحصة.

السيد زهي2 العرو�سي : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 340 : السيد عز الدين العرو�سي 

بقيمة 100 درهم.
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 : العرو�سي  الناصر  عبد  السيد 

330 بقيمة 100 درهم.

السيد زهي2 العرو�سي : 330 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

العرو�سي  الدين  عز  السيد 

عنوانه)ا) حي فرح 2 شارع اريحا رقم 

17 33000 فاس املغرب.

العرو�سي  الناصر  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 380 تجزئة الزهراء 30000 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  العرو�سي  زهي2  السيد 

حي فرح 2 شارع اريحا رقم 17 33000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العرو�سي  الدين  عز  السيد 

عنوانه)ا) حي فرح 2 شارع اريحا رقم 

17 33000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3604.

322I

agadir sud service

AGADIR SUD SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

agadir sud service

 magasin n02 av mouqaouama

 nr 50 lakhyam 2 agadir، 80000،

agadir maroc

 AGADIR SUD SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي كراج رقم 

02 شارع املقاومة رقم 50 الخيام 2 

اكادير - 80000 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AGADIR SUD SERVICE
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال 
تقديم الخدمات 

م وض.
عنوان املقر االجسماعي : كراج رقم 
 2 الخيام   50 02 شارع املقاومة رقم 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : كربيض  انوار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كربيض  انوار  السيد 
حي   32 الساكن ب زنقة باديس رقم 
البحارة اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كربيض  انوار  السيد 
حي   32 الساكن ب زنقة باديس رقم 
البحارة اكادير 80000 اكادير املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 3195.
323I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ميديكاترونيك 
MEDICATRONIC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس، 

20100، الدار البيضاء املغرب

 MEDICATRONIC ميديكاترونيك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 241 شارع 

ايميل زوال الطابق الثاني مكسب رقم 

4 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28536

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 02 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"241 شارع ايميل زوال الطابق الثاني 
مكسب رقم 4 - 20000 الدارالبيضاء 
الطابق  ليزيريس  "إقامة  إلى  املغرب" 
موزولي شارع  زنقة   13 رقم  األر�سي 
موالي ادريس االول حي املستش يات 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835840.
324I

اعالنات الشركات

ASSOUSSIA SABLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
اعالنات الشركات

املغرب، 80000، اكادير املغرب
ASSOUSSIA SABLAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 

رقم 106 الطابق الخامس بلوك ا 
عمارة ميمو�سى H12 صونابا اكادير - 

80000 اكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.44505

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000" أي من  درهم"   100.000"

عن  درهم"   100.000" إلى  درهم" 

طريق : -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118263.

325I

ائسمائية املحاسبة

STE FAZINORD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائسمائية املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط رقم 14، 90000، طنجة 

املغرب

STE FAZINORD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي املنضر 

الجميل زنقة 71 رقم 9 الطابق 1 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FAZINORD

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

املنضر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الجميل زنقة 71 رقم 9 الطابق 1 رقم 

2 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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السيدة السنوتي أم كلثوم : 1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

كلثوم  أم  السنوتي  السيدة 
زنقة   05 حي املرس اشناد  عنوانه)ا) 

109 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  شلحى  السيد 
 97 شارع عبد الكريم الخطابي رقم 

العروي 62000 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256269.
326I

اعالنات الشركات

BLASTING CRATER شركة
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب، 80000، اكادير املغرب

شركة BLASTING CRATERش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

تكاديرت نعبدو دراركة اكادير 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

BLASTING CRATERش.م.م.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تأجي2  الغي2,  لحساب  البضائع 

املعدات.
دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

تكاديرت نعبدو دراركة اكادير 80000 
اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

الرزاق  عبد  الشلحي  السيد 
دراركة  نعبدو  تكاديرت  عنوانه)ا) 

8000 اكادير املغرب.
املجيد  عبد  وازغور  أيت  السيد 
دراركة  نعبدو  تكاديرت  عنوانه)ا) 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرزاق  عبد  الشلحي  السيد 
دراركة  نعبدو  تكاديرت  عنوانه)ا) 

80000 اكادير املغرب
املجيد  عبد  وازغور  أيت  السيد 
دراركة  نعبدو  تكاديرت  عنوانه)ا) 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118251.
327I

اعالنات الشركات

STE BOUJICOM شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب، 80000، اكادير املغرب

شركة STE BOUJICOM شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شركة 

وسيط اداري رقم 5 الطابق الثاني 
عمارة 33 شارع غاندي، الداخلة، 

أكادير - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   12
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.STE BOUJICOM
اعمال   •  : غرض الشركة بإيجاز 

الت2كيب املسعلقة باالتصاالت.
شركة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   5 رقم  اداري  وسيط 
الداخلة،  غاندي،  شارع   33 عمارة 

أكادير - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوجليل  خالد  السيد 
الطابق   5 اداري رقم  شركة وسيط 
غاندي،  شارع   33 عمارة  الثاني 
اكادير   80000 أكادير  الداخلة، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوجليل  خالد  السيد 
الطابق   5 اداري رقم  شركة وسيط 
غاندي،  شارع   33 عمارة  الثاني 
اكادير   80000 أكادير  الداخلة، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118242.
328I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES PERLES DE LA LAGUNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc

 LES PERLES DE LA LAGUNE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 دجن21   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PERLES DE LA LAGUNE

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله.

السياحية  األنشطة  جميع   2-

إقامة  سيما  وال  بال ندقة،  املسعلقة 

أنشطة  و  الطعام  تقديم  الزبناء، 

الت2فيه.

تأجي2 أو إصالح  إنشاء،  -3 شراء، 

لألنشطة  معدة  بنايات  أو  أرا�سي 

السياحة..

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 MPS DAKHLA : 1.000 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

 MPS DAKHLA الشركة 
الداخلة   73000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة٬  شارع   34 عنوانه)ا) 
كالي ورنيا عين   27 و   26 كلسوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
دجن21 2021 تحت رقم 2152/2021.

329I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

PROMISE LAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
PROMISE LAND شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 دجن21   09
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PROMISE LAND
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله.
السياحية  األنشطة  جميع   2-
إقامة  سيما  وال  بال ندقة،  املسعلقة 
أنشطة  و  الطعام  تقديم  الزبناء، 

الت2فيه.
تأجي2 أو إصالح  إنشاء،  -3 شراء، 
لألنشطة  معدة  بنايات  أو  أرا�سي 

السياحة..
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
سليمان  بن  خديجة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
سليمان  بن  خديجة  السيدة 
آن ا  بيسسا�سي  زنقة   01 عنوانه)ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
سليمان  بن  خديجة  السيدة 
آن ا  بيسسا�سي  زنقة   01 عنوانه)ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
دجن21 2021 تحت رقم 2054/2021.
330I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LAGUNA VUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357
20390، Casablanca Maroc

LAGUNA VUE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20361
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 دجن21   28
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LAGUNA VUE
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله.
السياحية  األنشطة  جميع   -  2
إقامة  سيما  وال  بال ندقة،  املسعلقة 
أنشطة  و  الطعام  تقديم  الزبناء، 

الت2فيه. 
3 - شراء، إنشاء، تأجي2 أو إصالح 
لألنشطة  معدة  بنايات  أو  أرا�سي 

السياحة..
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 MPS DAKHLA : 1.000 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 MPS DAKHLA الشركة 
رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا) 

7724/1 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة٬  شارع   34 عنوانه)ا) 
كالي ورنيا عين   27 و   26 كلسوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
دجن21 2021 تحت رقم 2204/2021.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

COMGROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
COMGROUP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COMGROUP
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الشركات  ومصاحبة  االستشارة 
اإلدارة  اإلشهار،  و  االتصال  مجال 

والتسويق.
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2 - خدمات في تنظيم السظاهرات 
والعالقات العامة..

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 MPS DAKHLA : 1.000 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 MPS DAKHLA الشركة 
رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا) 

7724/1 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة٬  شارع   34 عنوانه)ا) 
كالي ورنيا عين   27 و   26 كلسوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يناير 2022 تحت رقم 109.

332I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 LES VILLAS DE LA LAGUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

9909

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل  يناير 2022  املؤرخ في 04 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
عبد  زنقة  الوالء  شارع   46 "رقم 
الداخلة   73000  - طوريس  الخالق 
القروية  "الجماعة  إلى  املغرب" 
للعركوب الطريق الوطنية 1100 كلم 

10 - 73000 الداخلة املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يناير 2022 تحت رقم 108.
333I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 LES VILLAS DE LA LAGUNE
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.9909
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 دجن21 2021
تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص:  ت ويت   -  1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: ت ويت شركة 
السيد  و  سي2فيس  بيست  صحارى 
عبد الرزاق بوزيدي اإلدري�سي ل 604 
1 حصة إجسماعية على السوالي  68 و 
ل ائدة السيد محمد مكزاري بقيمة 

100 درهم للحصة.
تعيين  و  إسسقالة   2- رقم  قرار 
مسي2 جديد للشركة: الذي ينص على 
عبد  السيد  إسسقالة  قبول  مايلي: 
الرزاق بوزيدي اإلدري�سي من مهامه 
كمسي2 للشركة و تعيين السيد أحمد 

بناني كريم كمسي2 جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
الشركة  رأسمال  تقسيم  تم  مايلي: 
بين الشركاء على النحو السالي : شركة 
 581  500 صحارى بيست سي2فيس 
مكزاري  محمد  السيد  و  درهم   20

500 860 6 درهم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يناير 2022 تحت رقم 17/2022.
334I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 LES VILLAS DE LA LAGUNE
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: الجماعة 
القروية للعركوب الطريق الوطنية 
1100 كلم 10 - 73000 الداخلة 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.9909

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 06 أبريل 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  ت ويت   -  1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: ت ويت شركة 
ل   SAHARA BEST SERVICES
ل ائدة  إجسماعية  حصة   205815
 100 بقيمة   MPS DAKHLA شركة 

درهم للحصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
الشركة  رأسمال  تقسيم  تم  مايلي: 
 500 السالي:  النحو  على  بين الشركاء 
 MPS ل ائدة شركة  درهم   20  581

درهم   6  860 و500   -  DAKHLA
ل ائدة السيد ٱمحمد مكزاري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أبريل 2022 تحت رقم 626.

335I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

NEW HORIZON SUD
إعالن مسعدد القرارات
 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION
NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357
20390، Casablanca Maroc

NEW HORIZON SUD "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.18171

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 07 أبريل 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  ت ويت   -  1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: ت ويت السيد 
حصة   1000 ل  بناجي  العالي  عبد 
 MPS شركة  ل ائدة  إجسماعية 
DAKHLA بقيمة 100 درهم للحصة.
تعيين  و  إسسقالة   -  2 رقم  قرار 
ينص  الذي  للشركة:  جديد  مسي2 
السيد  إسسقالة  قبول  مايلي:  على 
عبد العالي بناجي من مهامه كمسي2 
للشركة و تعيين السيد سعيد بناني 

كريم كمسي2 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 

حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000

إجسماعية من فئة 100 درهم مقيدة 

جميعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

.MPS DAKHLA
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

أبريل 2022 تحت رقم 627.
336I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 DAKHLA LIGHTHOUSE
HOTEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شاطئ أم 

البوير - 73000 الداخلة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   50.000.000"
 50.100.000" إلى  درهم"   100.000"
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يونيو 2022 تحت رقم 1116/2022.
337I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 DAKHLA LIGHTHOUSE
HOTEL

إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi، 355,357
20390، Casablanca Maroc

 DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: شاطئ أم 

البوير - 73000 الداخلة املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.7229

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
حصص:  ت ويت   -  1 رقم  قرار 
فوتت شركة  الذي ينص على مايلي: 
حصة   1000 ل   BEN'S HOLDING
 MPS شركة  ل ائدة  إجسماعية 
DAKHLA بقيمة 100 درهم للحصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
في  رأس مال الشركة محددة  مايلي: 
حصة   1000 إلي  مقسمة   100.000
إجسماعية من فئة 100 درهم مقيدة 
جميعها بإسم الشريك الوحيد شركة 

MPS DAKHLA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

ماي 2022 تحت رقم 929/2022.
338I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

AMAPOUMON
إعالن مسعدد القرارات

مكسب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي2

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكسب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب
AMAPOUMON "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: دوار 
أغيلوميان ملك بونو كلدامان - 

35100 جرسيف املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.5599

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 11 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
جميع  الخنو�سي  مجيدو  السيد  بيع 
حصة بقيمة   500 حصصه البالغة 
درهم للحصة الواحدة ل ائدة   100
السيد رشيد ابن عزوز ليصبح بذلك 

هذا االخي2 شريكا وحيدا بالشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

مايلي: رأسمال و حصص الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 392.
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

KLA INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
KLA INVEST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
العركوب رقم 1/7724 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
22007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 KLA  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.INVEST
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشاركة املباشرة أو الغي2 املباشرة في 
عمليات االندماج بشركات و مشاريع 

ملمارسة جميع األنشطة.
-2 شركة هولدينغ و حيازة أسهم 
الصناعية،  السياحة،  بالشركات 
السجارية، العقارية، املالية أو غي2ها..

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الداخلة   7724/1 رقم  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : بناني كريم  السيد سعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة,  شارع   34 عنوانه)ا) 
27, كالي ورنيا عين  26 و  كلثوم رقم 
الشق 20150 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة,  شارع   34 عنوانه)ا) 
27, كالي ورنيا عين  26 و  كلثوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 
يونيو 2022 تحت رقم 1318/2022.

340I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

TAFGA MEDIC
إعالن مسعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
TAFGA MEDIC "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 

رقم 72 تماللت - - قلعة السراغنة 
املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4905
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 08 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

حصص:  ت ويت   -  1 رقم  قرار 
ت ويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
حصة   80 السيدة زبيدة أوتوفكى ل 
لطي ة  السيدة  ل ائدة  إجسماعية 

أوتوفكى بقيمة 100 درهم للحصة.
قرار رقم 2 - تغيي2 الشكل القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعديل الشكل القانوني للشركة من 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيدإلى شركة محدودة املسؤولية 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
الشركة  حصص  تقسيم  تم  مايلي: 
 : السالي  النحو  على  الشركاء  بين 
 , حصة   20 أوتوفكى  زبيدة  السيدة 

السيدة لطي ة أوتوفكى 80 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ 20 
يوليوز 2022 تحت رقم 297/2022.
341I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

CAPITAL IMMO DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi، 355,357

20390، Casablanca Maroc
IMMO DAKHLA 10.000 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

22073
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : 10.000 

.IMMO DAKHLA
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله.
السياحية  األنشطة  جميع   2-
إقامة  سيما  وال  بال ندقة،  املسعلقة 
أنشطة  و  الطعام  تقديم  الزبناء، 

الت2فيه.
تأجي2 أو إصالح  إنشاء،  -3 شراء، 
لألنشطة  معدة  بنايات  أو  أرا�سي 

السياحة..
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
الشركة KLA INVEST : 99 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد أحمد بناني كريم : 1 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   KLA INVEST الشركة 
شارع العركوب رقم 7724/1 73000 

الداخلة املغرب.
السيد أحمد بناني كريم عنوانه)ا) 
الطابق  الحارث،  عمر  أبو  زنقة   7
البيضاء  الدار   20000  4 الشقة   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كريم  بناني  سعيد  السيد 
تجزئة  مكة,  شارع   34 عنوانه)ا) 
27, كالي ورنيا عين  26 و  كلثوم رقم 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  الدهب  بوادي  االبسدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1218.

342I

EL MARSA CONSEIL

ARCHI INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193، 

70000، العيون املغرب
ARCHI INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 237 
شارع مكة الرقم ال21يدي العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42873
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.INVEST

تشسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أو في الخارج :

تربية األحياء املائية,تجهيز وتجميد 

البحرية,  املأكوالت  منسجات  وتعبئة 

منسجات  وجميع  األسماك  تجارة 

مساحيق  البحرية,تجارة  املأكوالت 

زيت  السمك,تكرير  وزيت  السمك 

معلب,اسسي2اد  سمك  السمك, 

املأكوالت  منسجات  وتصدير 

البحري,تثمين أي منسج من منسجات 

وتصدير  البحرية,اسسي2اد  املأكوالت 

واملنسجات  البحرية  املأكوالت  جميع 

عام,اإلنساج  بشكل  الغذائية 

األفراد  نقل  الرقيق,  للثلج  الصناعي 

البضائع  خاص,نقل  لحساب 

البضائع  الخاص,نقل  للحساب 

ومعالجة  الغي2,تجميد  لحساب 

وتصدير وتسويق منسجات املأكوالت 

البحرية,تسويق أي منسج من منسجات 
ال21ي  البحرية,النقل  املأكوالت 

األسماك  تسويق  الساحلي,  والصيد 

واملحار  واملجمدة  وامل21دة  الطازجة 

املأكوالت  منسجات  وجميع  واملحار 

البحرية األخرى في األسواق الوطنية 

والدولية..
عنوان املقر االجسماعي : رقم 237 

 - العيون  ال21يدي  الرقم  مكة  شارع 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : مخشوني  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : مخشوني  وفاء  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
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مخشوني عنوانه)ا)  السيدة وفاء 

الرقم  بهت  واد  زنقة  الوحدة  حي 

العيون   70000 املر�سى العيون   100

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مخشوني عنوانه)ا)  السيدة وفاء 

الرقم  بهت  واد  زنقة  الوحدة  حي 

العيون   70000 املر�سى العيون   100

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2665/2022.

343I

CANOCAF SARL

GOOGAMES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

GOOGAMES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 11 رقم 

14 حي املسي2ة العروي - 62550 

الناظور املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 03 غشت 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

غليظي كريمة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4246.

344I

ميديا في2س

ميديا فيرس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميديا في2س
 DOMICILEE CHEZ OFFICE
 CONSULTING SIS RUE 23

 IMMB 2 APPART N6 BLED EL
JED، 46010، SAFI Maroc

ميديا في2س شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مسسوطن 
لدى اوفيس كونسيلسينغ زنقة 23 

عمارة 2 شقة رقم 6 حي بالد الجد - 
46010 اس ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
ميديا   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

في2س.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

برمجيات و اعالنات.
عنوان املقر االجسماعي : مسسوطن 
 23 زنقة  كونسيلسينغ  اوفيس  لدى 
6 حي بالد الجد -  2 شقة رقم  عمارة 

46010 اس ي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
ابرايم عنوانه)ا)  الحسين  السيد 
الرياض  حي   09 املجموعة   177

46000 اس ي املغرب.
السيد ايمن مروس عنوانه)ا) 58 
 46000 الرياض  حي   05 املجموعة 

اس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

ابرايم عنوانه)ا)  الحسين  السيد 
الرياض  حي   09 املجموعة   177

46000 اس ي املغرب
السيد ايمن مروس عنوانه)ا) 58 
 46000 الرياض  حي   05 املجموعة 

اس ي املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
345I

ml congestfin

CLINIQUE BADR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG، 20101،
casablanca maroc

CLINIQUE BADR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجسماعي حي 
بوركون رقم 35 زنقة الو�سي - 

20000 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.76809

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 05 يوليوز 2022 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 

املساهمة".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836578.
346I

STE ETORKI BOIS SARL AU

ETORKI BOIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

STE ETORKI BOIS SARL AU
 N° 04 LOTISSEMENT EL

 YASSMINE 03 KHEMISSET،

15400، TIFLET MAROC

ETORKI BOIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N° 04 وعنوان مقرها اإلجسماعي

 LOTISSEMENT EL YASSMINE

 03 KHEMISSET - 15002

الخميسات املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29155

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد الديمي  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000

1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) فريد 

اكناو بساريخ 01 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 288.

347I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

TAACHORTE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي2

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب

TAACHORTE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

تعاشورت اهل الغراس تادرت - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:



17445 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TAACHORTE TRAVAUX

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسل ة أو البناء - األشغال الغابوية 

- أشغال البنايات.

دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 - تادرت  الغراس  اهل  تعاشورت 

35100 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد محمد خطاب : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 330  : حموش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 330  : خطاب  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خطاب  محمد  السيد 

 35100 تادرت  الغراس  اهل  دوار 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  حموش  محمد  السيد 

 35100 تادرت  الحمازي  دوار 

جرسيف املغرب.

خطاب  اسماعيل  السيد 

تادرت  الغراس  اهل  دوار  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  خطاب  محمد  السيد 

 35100 تادرت  الغراس  اهل  دوار 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ 08 غشت 

2022 تحت رقم 1369/2022.

348I

bucof

ELEC ART-TIFAOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bucof

 bd med 6 centre irac imm f2 29

 appt n 4، 42000، casablanca

maroc

ELEC ART-TIFAOUT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 6 

الدار البيضاء 46 شارع الزرقطوني 

الطابق 2 شقة رقم 6 الدار البيضاء 

20250 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.455489

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

24 دجن21 2021 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ELEC ART-TIFAOUT مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الزرقطوني  شارع   46 اإلجسماعي 

6 الدار البيضاء  2 شقة رقم  الطابق 

2 شقة  46 شارع الزرقطوني الطابق 
الدار   20250 البيضاء  الدار   6 رقم 

البيضاء املغرب نتيجة ل : حل شركة.

و حدد مقر السص ية ب 46 شارع 
الدار   6 رقم   2 الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   20250  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  الوزاد  احمد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ح م تجزئة االحباس سقر 
مراكش   40005 مراكش   101 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و  الوزاد  هللا  عبد  السيد)ة) 
طابق  سبسة  زنقة   29 عنوانه)ا) 

حي  مرجانة  اقامة   6 شقة   2

املستش يات الدار البيضاء 100202 

)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2022 تحت رقم 807324.
349I

اشرف مكسب : املحاسبة و دراسة املشاريع و فض 

النزاعات لالسساذ اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :

 Sté MAROUA TERRAB
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اشرف مكسب : املحاسبة و دراسة 
املشاريع و فض النزاعات لالسساذ 
اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
رقم 18 الطابق االول و الثاني زنقة 

موريسانيا الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 80، 52000، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
 Sté MAROUA TERRAB

SERVICES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي بإقامة 
املنار 1 عمارة ألف 9 شقة 3 مرج 

 RES EL MANAR 1 IMM مكناس
 A9 APPT 3 VN MEKNES 50000

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نون21   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 MAROUA TERRAB SERVICES

.SARL

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجملة للمنسجات الغذائية.

- تجارة.

بإقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

مرج   3 شقة   9 عمارة ألف   1 املنار 

 RES EL MANAR 1 IMM مكناس 

 A9 APPT 3 VN MEKNES 50000

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة   : السيدة مروي مقدم 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

 50  : السيد محمد عثمان مقدم 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مقدم  مروي  السيدة 

تجزئة   3 الكنوز  إقامة   32 الشقة 

مكناس  امللكي  الجيش  شارع  اقبال 

50000 مكناس املغرب.

مقدم  عثمان  محمد  السيد 

عمارة   1 املنار  بإقامة  عنوانه)ا) 

3 مرج مكناس 50000  9 شقة  ألف 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مقدم  مروي  السيدة 

تجزئة   3 الكنوز  إقامة   32 الشقة 

مكناس  امللكي  الجيش  شارع  اقبال 

50000 مكناس املغرب

مقدم  عثمان  محمد  السيد 

عمارة   1 املنار  بإقامة  عنوانه)ا) 

3 مرج مكناس 50000  9 شقة  ألف 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 1496.

350I
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AGIN SARL

 PANORAMA DES SABLES
D"OR PANSOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

RABAT، 12000، RABAT MAROC
 PANORAMA DES SABLES D"OR

PANSOR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي سابل ظور 
عين عسيق تمارة هرهورة - 12040 

تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29795

 بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي
تم   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم"   2.034.000,00"
إلى  درهم"   966.000,00" من 
 : عن طريق  درهم"   3.000.000,00"

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128364.
351I

AGIN SARL

 REPROGRAMMATION
MUSCULAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

RABAT، 12000، RABAT MAROC
 REPROGRAMMATION

MUSCULAIRE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 6 زنقة 
الخليل شقة 12 حسان الرباط - 

10020 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.156503

 بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي
 2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
مسؤلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 R E P R O G R A M M A T I O N
رأسمالها  مبلغ   MUSCULAIRE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 12 الخليل شقة  زنقة   6 اإلجسماعي 
الرباط   10020  - الرباط  حسان 
املغرب نتيجة ل : عدم وجود طلبيات.
زنقة   6 و حدد مقر السص ية ب 
 - الرباط  حسان   12 شقة  الخليل 

10020 الرباط املغرب. 
و عين:

السيد)ة) كوتر اكديم و عنوانه)ا) 
إقامة رياض النخيل شقة   17 قطاع 
8 حي الرياض 10100 الرباط املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126463.
352I

sacofi

MANAL PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
MANAL PROMOTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 شارع 
مر�سى سلطان الطابق األول رقم 3 

الدار البيضاء - 2100 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

550933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   21

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MANAL PROMOTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

والت2كيب  والسخطيط  السطوير 

وأعمال مسنوعة.

26 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

 3 الطابق األول رقم  مر�سى سلطان 

الدار البيضاء - 2100 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : زينب  علوش  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  علوش  السيدة 
20 زنقة زرقسوني ش حاج لحسن بن 

احمد 20540 بن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زينب  علوش  السيدة 
20 زنقة زرقسوني ش حاج لحسن بن 

احمد 20540 بن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832460.

353I

TH CONSULTING

IPE CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

IPE CONSULTING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 13 شارع 
أحمد املجاطي اقامة األلب رقم 8 
معاريف - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.395971

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 07 يونيو 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
اقامة  املجاطي  أحمد  شارع   13"
 20250  - معاريف   8 رقم  األلب 
"عمارة  إلى  املغرب"  البيضاء  الدار 
الزرقطوني  شارع   349 لوسيطانيا. 
اقامة الحكيم الشقة رقم 12الطابق 
البيضاء  الدار   20070  - بوركون   6

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830402.
354I

TH CONSULTING

DOMESTIC IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

DOMESTIC IMMO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 304 شارع 
ابراهيم الروداني اقامة الش اء 
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الطابق 5 الشقة رقم 10 معاريف - 
20390 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DOMESTIC IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
جميع  وتأجي2  وبيع  شراء  العقاري- 

العقارات.
 304  : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني اقامة الش اء 
 - معاريف   10 الشقة رقم   5 الطابق 

20390 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500  : السيد جواد وريني 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : السيد عبد الرزاق الناوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وريني  جواد  السيد 

هولندا 00000 هولندا هولندا.
الناوي  الرزاق  عبد  السيد 
ايطاليا  بولونيا   55-3 عنوانه)ا) 

00000 بولونيا ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  وريني  جواد  السيد 

هولندا 00000 هولندا هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 28965.

355I

FIDUCOJ

STE BMZ NEGOCE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42,، 64550،

JERADA MAROC

STE BMZ NEGOCE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: الشقة 
رقم 26 بالطابق الرابع، زنقة املعسمد 

ابن عباد - 60000 وجدة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.38975

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

25 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 تعود ملكيتها للسيدة 
ً
-بيع 500 سهما

واكى ليلى الحاملة للبطاقة الوطنية 
رقم فه 40445 لصالح السيد بل قيه 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  هللا  عبد 
رقم ف 718853

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القانوني  الشكل  -تغيي2 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

عبد  بل قيه  السيد  -اضافة  مايلي: 

هللا الحامل للبطاقة الوطنية رقم ف 

718853مسي2 جديد للشركة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  -توسيع  مايلي: 

باضافة:مقاول في األشغال العمومية 

او البناء

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القانوني  الشكل  -تغيي2 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
-املساجرة  الشركة:  -هدف  مايلي: 
-تأجي2 معدات  -تأجي2 معدات النقل 
لألشغال العمومية -مقاولة الخدمات 
-مقاول في األشغال العمومية او البناء
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
كالسالي:  الشركة  رأسمال  -تقسيم 
درهم   50000 ليلى  واكى  -السيدة 
 50000 هللا  عبد  بل قيه  -السيد 

درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
االجسماعية  الحصص  -تقسيم 
كالسالي: السيدة واكى ليلى 500 حصة 
هللا  عبد  بل قيه  -السيد  اجسماعية 

500 حصة اجسماعية
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: -تعيين السيد بل قيه عبد هللا 

كمسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   15 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1226.
356I

sacofi

YOUJA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
YOUJA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 زنقة 
لي21تي طابق الثالت رقم 5 البيضاء 
الدار البيضاء 20450 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

532231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 YOUJA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.PROMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املنقولة  املمسلكات  جميع  تاجر 

وغي2 املنقولة.
مطور

على  واالسسحواذ  البحث 
وإنشاء  ودراسة  املباني  أرا�سي 
واملباني  وال يالت  واألجنحة  املباني 
اإلنشاءات  لجميع  واملرافق.الشركة 
االسسخدام  أو  السكني  لالسسخدام 
عن  باألصالة  السجاري،  أو  الصناعي 

ن سها أو نيابة عن أطراف ثالثة.
األعمال  بكافة  الشركة  تقوم 
العامة والخاصة وتوصيل املنسجات 
بما في  الجاهزة وجميع أعمال البناء 

ذلك األعمال الك21ى.
واملباني  األرا�سي  جميع  تحسين 
واألشغال  الصالحة  األعمال  بكافة 

األخرى.
الجبس  لسصنيع  ورش  إنشاء 
والسدخل  وغي2ها  والكهرباء  والنجارة 

في مجال البناء..
زنقة   10  : عنوان املقر االجسماعي 
البيضاء   5 لي21تي طابق الثالت رقم 
الدار البيضاء 20450 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500  : السيد يونس جبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : جبلي  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جبلي  يونس  السيد 
تجزئة مالك فيال 3 املدينة الخضراء 
الدار   27182 البيضاء  بوسكورة 

البيضاء املغرب.
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السيد مصط ى جبلي عنوانه)ا) 
رقم 18 زنقة سالين الوازيس البيضاء 

20103 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جبلي  يونس  السيد 
تجزئة مالك فيال 3 املدينة الخضراء 
الدار   27182 البيضاء  بوسكورة 

البيضاء املغرب
السيد مصط ى جبلي عنوانه)ا) 
رقم 18 زنقة سالين الوازيس البيضاء 

20103 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف21اير 2022 تحت رقم 812583.

357I

CONCILIUM EXPERTISE

BNC FONCIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصي2، الطابق 

الخامس، شقة رقم،18 غوتيي الدار 
البيضاء، 20060، الدار البيضاء 

املغرب
BNC FONCIERE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي رقم 9املعاريف - - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BNC  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FONCIERE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأجي2 العقارات.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجسماعي 
 -  - 9املعاريف  رقم  الدادو�سي  زايد 

20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : الخيلي  إلياس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الخيلي  إلياس  السيد 
اكادير  فونتي  24حي  رقم  م  قطاع 

80010 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخيلي  إلياس  السيد 
اكادير  فونتي  24حي  رقم  م  قطاع 

80010 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836625.
358I

FIDUCIARE ECF

 EPSILON TECHNOLOGIE
AND SECURITY
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA، 20120،
CASABLANCA MAROC

 EPSILON TECHNOLOGIE AND
SECURITY "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: حي الورد 
زنقة 2 رقم 21 األل ة - 20202 الدار 

البيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.448083

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

29 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السبعمائة  ت ويت  على  املوافقة 

حصة اجسماعية للسيد شرادي زكريا 

لصالح السيد شرادي س يان

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

إلى  محدودة  مسئولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسئولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قبول اسسقالة السيد شرادي زكريا 

وتعيين  الشركة.  تسيي2  مهام  من 

السيد شرادي س يان مسيي2ا وحيدا 

الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ذات  شركة  شكل  الشركة  تسخذ 

الوحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

والتي سسخضع للقوانين املعمول بها 

في اململكة املغربية والنظام األسا�سي 

هذا.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يسم املساهمة النقدية لهذه الشركة 

س يان  شرادي  السيد  خالل  من 

بمبلغ مائة ألف............ 100،000.00 

درهم.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: أما في الوقت الحاضر، فقد تم 

تعيين السيد شرادي س يان كمسيي2 

يصرح  والذي  محدودة،  غي2  ل ت2ة 

صراحة بقبول الوظائف املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836641.

359I

ASCENSU

METOIL AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASCENSU

 DAOUD DAHIRI MAARIF 37

 37 DAOUD DAHIRI MAARIF،

20330، CASABLANCA MAROC

METOIL AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 37 شارع 

داود الظاهري، الطابق الثالث، 

مكسب رقم 6 املعاريف - 20330 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.METOIL AFRICA

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولية.

37 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

الثالث،  الطابق  الظاهري،  داود 

مكسب رقم 6 املعاريف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   500  : السيد كريم اقالل 

بقيمة 100 درهم للحصة.

أالينس  غولدن  الشركة 

 100 500 حصة بقيمة   : د.م.س.س 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
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 07 السيد كريم اقالل عنوانه)ا) 
السوي�سي،  عبادة،  بن  سعد  شارع 

10170 الرباط املغرب.
أالينس  غولدن  الشركة 
رقم  لوحدة  عنوانه)ا)  د.م.س.س 
ملركز  السابع  األعمال  مركز   ،2800
 ،1 املسسوى  املسعددة،  للسلع  دبي 
 00000  ،3 وجيمبلكس  مجوهرات 

دبي اإلمارات العربية املسحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 07 السيد كريم اقالل عنوانه)ا) 
السوي�سي،  عبادة،  بن  سعد  شارع 

10170 الرباط املغرب
السيد فالديمي2 كيسيل عنوانه)ا) 
العربية  اإلمارات  دبي   00000 دبي 

املسحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836624.
360I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 STAILI-ALTOWAIJRI
BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل السص ية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC
 STAILI-ALTOWAIJRI BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار 
حمراوا مركز املغاسيين موالي 

ادريس زرهون - 50353 مكناس 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.41773
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2021 نون21   30 املؤرخ في 
 STAILI-ALTOWAIJRI BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي دوار حمراوا مركز 

 - زرهون  ادريس  موالي  املغاسيين 

50353 مكناس املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق أهداف الشركة.

و عين:

و  السطيلي  حليمة  السيد)ة) 

عنوانه)ا) سعادة العيون عمارة الهام 

مكناس   50000 البساتين   14 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

دوار  وفي   2021 نون21   30 بساريخ 

حمراوا مركز املغاسيين موالي ادريس 

زرهون - 50353 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 751.

361I

THK CONSULTING

WASSIM HAUSWAGEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29، 30000، FES

MAROC

WASSIM HAUSWAGEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 151 

زنقة أسامة بنو زيد الطابق 2 الحي 

الشمالي املعاريف - 20330 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

456501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.WASSIM HAUSWAGEN

و  بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء السيارات املسسعملة

-اسسي2اد و تصدير

- أشغال عامة..

عنوان املقر االجسماعي : 151 زنقة 

أسامة بنو زيد الطابق 2 الحي الشمالي 

البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أسامة وسيم : 150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   50  : زوبي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وسيم  أسامة  السيد 

 2 زنقة نسمة زهور  شارع بي2وت 30 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  زوبي  محمد  السيد 

 51 رقم   14 زنقة   2 ال21كة  تجزئة 

الدار البيضاء   20400 سيدي مومن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  وسيم  أسامة  السيد 

 2 زنقة نسمة زهور  شارع بي2وت 30 

30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)  زوبي  محمد  السيد 

 51 رقم   14 زنقة   2 ال21كة  تجزئة 

الدار البيضاء   20400 سيدي مومن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ف21اير 2020 تحت رقم -.

362I

جيكب

جروبمو دووتروبريز كريم دوه 
بتيموو ج اوه ك ب

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

حل شركة

جيكب
البيضاء، 20000، البيضاء املغرب

جروبمو دووتروبريز كريم دوه بتيموو 
ج اوه ك ب شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 43 رواق 

جليلي زاوية زنقة جليلي و زنقة مو�سى 
بنو نصي2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.226887

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 ماي   04 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد جروبمو دووتروبريز 
كريم دوه بتيموو ج اوه ك ب مبلغ 
وعنوان  درهم   200.000 رأسمالها 
جليلي  رواق   43 اإلجسماعي  مقرها 
زاوية زنقة جليلي و زنقة مو�سى بنو 
نصي2 - 20000 الدار البيضاء املغرب 
مند  اسسخدامها  عدم   : ل  نتيجة 

انشاءها.
و حدد مقر السص ية ب 43 رواق 
جليلي زاوية زنقة جليلي و زنقة مو�سى 
الدارالبيضاء   20000  - نصي2  بنو 

املغرب. 
و عين:

و  عمور  بن  كريم  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة احمد شر�سي طابق 1 
شقة 2 زاوية زنقة العبدرزاق 20000 
)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املسعلقة بالسص ية : 43 رواق 
جليلي زاوية زنقة جليلي و زنقة مو�سى 

بنو نصي2.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 815896.

363I

مكسب الحسابات مالكي

YASSINE MBK CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

مكسب الحسابات مالكي

291 شارع الكرامة من لوري فاس، 

30000، فاس املغرب

YASSINE MBK CASH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 86 
زنقة موالي رشيد طريق ص رو - 

30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69415

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

شركة   YASSINE MBK CASH حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 
زنقة موالي رشيد طريق ص رو   86

فاس املغرب نتيجة لعدم   30000  -

بلوغ االهداف املسطرة للشركة.

و عين:

السيد)ة) مليكة ورياكلي مواسة و 

تجزئة امين عمارة حدائق  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30000 سايس  فاس 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 86 يوليوز 2022 وفي رقم   25 بساريخ 
 - ص رو  طريق  رشيد  موالي  زنقة 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3282.

364I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 STON MATERIAUX
 DE CONSTRUCTION

(STOMAC(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 STON MATERIAUX DE
 (CONSTRUCTION (STOMAC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي كلم 4 
طريق تزنيت أيت ملول - 86150 

ايت ملول املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5025

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 06 يونيو 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 - ملول  أيت  تزنيت  طريق   4 "كلم 
"حي  إلى  املغرب"  ايت ملول   86150
طانطان   82010  - الوطية  السقدم 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1698.
365I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ESPACE ECO BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ESPACE ECO BIO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 3008 

تجزئة الحي املحمدي أكادير - 80000 

اكادير املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32501

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسن العلوي  )ة)  ت ويت السيد 

330 حصة اجسماعية من أصل 330 

حصة ل ائدة السيد )ة) عبدهللا ابهي 

بساريخ 27 يوليوز 2022.
ت ويت السيد )ة) يوسف اسيمور 

330 حصة اجسماعية من أصل 330 

حصة ل ائدة السيد )ة) عبدهللا ابهي 

بساريخ 27 يوليوز 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   22 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118095.

366I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ESPACE ECO BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

ESPACE ECO BIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 3008 

تجزئة الحي املحمدي أكادير - 80000 

اكادير املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32501

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

27 يوليوز 2022 تم تعيين  املؤرخ في 

ابهي  مسي2 جديد للشركة السيد)ة) 

عبد هللا كمسي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118095.

367I

FIDEXIA 

BYLH HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXIA

 Département Juridique 300,

 Rue Mostapha El Maâni, 2ème

étage Bureau N° 26, Centre-

 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc

BYLH HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تقاطع 

شارع عبداملومن و زنقة سمية 

عمارة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 BYLH : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.HOLDING

أو  إنشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

حيازة حصة في رأسمال أي شركة، 

القانوني،  وشكلها  هدفها  كان  أيا 

بهدف  في املغرب أو في الخارج،  سواء 

السيطرة عليها، والسأثي2 في صنع القرار 

أو ببساطة لغرض االستثمار املالي.

تقاطع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

شارع عبداملومن و زنقة سمية عمارة 
شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين برا�سي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة هناء لحمامي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برا�سي  ياسين  السيد 
هرهورة   2 الهرهورة  رياض   11

10000 تمارة املغرب.
عنوانه)ا)  لحمامي  هناء  السيدة 
هرهورة   2 الهرهورة  رياض   11

10000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لحمامي  هناء  السيدة 
هرهورة   2 الهرهورة  رياض   11

10000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835837.
368I

BUMAC

MOUZNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

BUMAC
 BD RAHAL EL MESKINI BORJ EL
 YACOUT IMMEUBLE B ETAGE
 2 N° 1، 20000، CASABLANCA

MAROC
MOUZNA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
القوات املساعدة بورنزيل مركز 

السجاري 2 رقم 32 الدار البيضاء. - 
20500 الدار البيضاء. املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.190285
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 22 يوليوز 2022 تقرر حل 
مسؤلية  ذات  شركة   MOUZNA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
القوات  شارع  اإلجسماعي  مقرها 
السجاري  مركز  بورنزيل  املساعدة 
 20500  - الدار البيضاء.   32 رقم   2
الدار البيضاء. املغرب نتيجة لسوقف 

نشاط الشركة لعدة سنوات.
و عين:

و  الحسنية  حري ي  السيد)ة) 
زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20350  9 رقم   106

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع  وفي   2022 يوليوز   22 بساريخ 
مركز  بورنزيل  املساعدة  القوات 
 - الدار البيضاء.   32 رقم   2 السجاري 

20500 الدار البيضاء. املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836652.
369I

FIDUSCO OUFASKI

TRADITIONAL ARABIAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCO OUFASKI
 CITE AL FIDA N 05 GUELMIM،

81000، GUELMIM MAROC
TRADITIONAL ARABIAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجد 

زايد ابن حارث زنقة مدريد بلوك ب 
حي تكنا - 81000 كلميم املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1769
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 01 غشت 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   TRADITIONAL ARABIAN
وعنوان  درهم   20.000 رأسمالها 
ابن  زايد  مسجد  اإلجسماعي  مقرها 

حي  ب  بلوك  مدريد  زنقة  حارث 
كلميم املغرب نتيجة   81000  - تكنا 
و  الشركاء  بين  تص ية رضائية   : ل 

صعوبات مالية لتسي2 الشركة.
و حدد مقر السص ية ب مسجد 
زايد ابن حارث زنقة مدريد بلوك ب 

حي تكنا - 81000 كلميم املغرب. 
و عين:

و  املرخي  الحسين  السيد)ة) 
حي   18 رقم  اصيال  زنقة  عنوانه)ا) 
كلميم املغرب كمص ي   81000 تكنا 

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بساريخ  بكلميم  االبسدائية 

2022 تحت رقم 303.
370I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SETRI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE SETRI NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : زنقة 30 
رقم 07 تاركة الجديدة الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.8903

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
 SOCIETE SETRI NEGOCE حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 
 07 رقم   30 زنقة  اإلجسماعي  مقرها 
 52000  - تاركة الجديدة الراشيدية 

الراشيدية املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:

و  املحارزي  رشيد  السيد)ة) 

 52000 الراشيدية  عنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 20 يوليوز 2022 وفي زنقة 30 
 - تاركة الجديدة الراشيدية   07 رقم 

52000 الراشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 783.

371I

FLASH ECONOMIE

DGIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

DGIT شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 173 شارع 

ولي العهد - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.DGIT : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنساج األفالم.

عنوان املقر االجسماعي : 173 شارع 

ولي العهد - 90000 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد إزباخ محمد نوفل : 1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

نوفل  محمد  إزباخ  السيد 
العهد  ولي  شارع   173 عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
نوفل  محمد  إزباخ  السيد 
العهد  ولي  شارع   173 عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 0822129983.
372I

3H INVEST

TRAG EURAFRIC 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3H INVEST
27 مكرر شارع كينيدي ان ا الدار 
البيضاء، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 TRAG EURAFRIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 angle 72 وعنوان مقرها اإلجسماعي

 rue al habacha et boulevard
 rahal el meskini appt 1 20120

casablanca - 20120 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 TRAG : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.EURAFRIC
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حراسة أمنية.
 angle 72 : عنوان املقر االجسماعي
 rue al habacha et boulevard
 rahal el meskini appt 1 20120
casablanca - 20120 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 Unixom international الشركة
 Mohamed 5 office عنوانه)ا) 
 center à angle bd mohamed 5
 et rue Albert 1er 9ème étage
الدار البيضاء   bureau 903 20300

املغرب.
عنوانه)ا)   3H INVEST الشركة 
 boulevard d'anfa, angle rue clos
 de Provence 9eme étage appt
B108 20370 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  احجيج  كوثر  السيدة 
الدار  ان ا  كينيدي  شارع  مكرر   27
البيضاء  الدار   20170 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
373I

FIDULATIMO

KIMO WORK
إعالن مسعدد القرارات

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN،
20400، CASABLANCA MAROC

KIMO WORK "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 23 شارع 
ع بة ابن نافع الحي املحمدي الدار 
البيضاء - 20570 الدار البيضاء 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.516911

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التي  اجسماعية  حصة   500 ت ويت 
يملكها السيد حكيم شعنون لغائدة 

السيد زكرياء زموي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
:السيد  للراسمال  الجديد  السقسيم 
حكيم شعنون 500 حصة اجسماعية 
زموي  درهم و السيد زكرياء   50000
500 حصة اجسماعية 50000 درهم 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
ذات  شركة  الى  الوحيد  الشريك 

مسؤلية محدودة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
السيد  تعيين  تم   : التسيي2  تجديد 

حكيم شعنون مسي2ا للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
االمضاء يكون للسيد حكيم شعنون

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تغيي2 غرض الشركة كالسالي : املساجرة 
املنسجات  بيع تسويق جميع  شراء   -

االستهالكية و امللحقات
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100000 من  الشركة  راسمال  رفع 

درهم الى 200000 درهم
على  ينص  الذي   :8 رقم  قرار 
للراسمال  الجديد  السقسيم  مايلي: 
1000 حصة  :السيد حكيم شعنون 
السيد  و  درهم   100000 اجسماعية 
زكرياء زموي 1000 حصة اجسماعية 

100000 درهم
قرار رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت الحصص االجسماعية

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رفع راسمال الشركة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيي2 غرض الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836006.
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الجع ري ياسين

 TOUR RENTAL CAR
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

الجع ري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 
جرير الط21ي،" تسنيم پالزا"، عمارة 
أ، طابق 6، مكسب 118، 90000، 

طنجة املغرب
 TOUR RENTAL CAR SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
موالي اسماعيل، اقامة موالي 

اسماعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 
19 - 90000 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.129479
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اليزمي  عمر  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   100
نجالء  )ة)  100 حصة ل ائدة السيد 

الغشام بساريخ 17 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257064.
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الجع ري ياسين

 ADREJ FOR BUSINNES
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الجع ري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 
جرير الط21ي،" تسنيم پالزا"، عمارة 
أ، طابق 6، مكسب 118، 90000، 

طنجة املغرب
 ADREJ FOR BUSINNES SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
تارودانت، مجمع أبراج طنجة، 

قطعة 6، مكسب 13 مكرر - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.119031
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 ADREJ FOR ذات الشريك الوحيد 
BUSINNES SARLAU مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
مجمع  تارودانت،  شارع  اإلجسماعي 
 13 مكسب   ،6 قطعة  طنجة،  أبراج 
مكرر - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : قرار مؤسس الشركة.
شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
طنجة،  أبراج  مجمع  تارودانت، 
 90000 - 13 مكرر  6، مكسب  قطعة 

طنجة املغرب. 
و عين:

افطيس  السالم  عبد  السيد)ة) 
تجزئة   ،902 الرقم  عنوانه)ا)  و 
مهدية  االول  الشطر  دارنا،  اليانس 
كمص ي  املغرب  القنيطرة   14000

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املسعلقة بالسص ية : شارع تارودانت، 

مجمع أبراج طنجة، قطعة 6، مكسب 

13 مكرر- طنجة, املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256994.
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High practical training and consulting

نفمكا أدستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 High practical training and

consulting

 Lot wifak residence el warda

 1422 Lot wifak residence el

 warda 1422، 12010، TEMARA

Maroc

ن مكا أدست2ي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 4 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2 

تمارة - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

137031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

ن مكا   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

أدست2ي.

صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاليات.

 4 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2 

تمارة - 12000 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : لحميدي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : السومي  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد حسن لحميدي عنوانه)ا) 

عين   04 تجزئة  ال ردوس  لو   311

عودة 12000 عين عودة املغرب.

السيد املصط ى السومي عنوانه)ا) 

دوار الركابيين الغربي الهرهورة تمارة 

12000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسن لحميدي عنوانه)ا) 

عين   04 تجزئة  ال ردوس  لو   311

عودة 12000 عين عودة املغرب

السيد املصط ى السومي عنوانه)ا) 

دوار الركابيين الغربي الهرهورة تمارة 

12000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بسمارة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1642.
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FLASH ECONOMIE

 MICRO TURBINE POWER
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MICRO TURBINE POWER

AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب ف 

قيسارية مرني�سي 7 شارع اللة مريم - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

48489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2016 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 MICRO TURBINE POWER

.AFRICA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  تحويل  أو  إلنساج  مصنع 

الكهربائية.

عنوان املقر االجسماعي : مكسب ف 

قيسارية مرني�سي 7 شارع اللة مريم - 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : املرني�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد موالي رشيد بلعو�سي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 

شارع   7.5 كلم  سعيدة  تجزئة   28

 10000 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب.

بلعو�سي  رشيد  موالي  السيد 
عنوانه)ا) قطاع 4 بلوك أ رقم 3 زنقة 

الرباط   10000 الرياض  حي  وسمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد املرني�سي عنوانه)ا) 

شارع   7.5 كلم  سعيدة  تجزئة   28

 10000 السوي�سي  السادس  محمد 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ف21اير   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2016 تحت رقم 48489.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE PIECE AUTO TAFILALET
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE PIECE AUTO TAFILALET

SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

ال وقاني بني محمد سجلماسة 

الريصاني الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.10977

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE PIECE AUTO الشريك الوحيد

TAFILALET SARL AU مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجسماعي قصر ال وقاني بني محمد 

 - الراشيدية  الريصاني  سجلماسة 

الراشيدية املغرب نتيجة ل   52000

: االزمة.

قصر  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

سجلماسة  محمد  بني  ال وقاني 

 52000  - الراشيدية  الريصاني 

الراشيدية املغرب. 

و عين:
املدراري  هللا  عبد  السيد)ة) 

 52000 الراشيدية  عنوانه)ا)  و 

)ة)  كمص ي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 782.

379I

ISDM CONSULTING

 DAMOSA SERVICIOS
LOGISTICA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
 DAMOSA SERVICIOS

LOGISTICA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

تانسيت رقم 18 حي ال سح شارع 
عمر املخسار العيون - 70000 العيون 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42739
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 DAMOSA SERVICIOS  :

.LOGISTICA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع  ال سح  حي   18 رقم  تانسيت 
عمر املخسار العيون - 70000 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

الداودي  سعيد  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الداودي  سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي السالم بلوك ا رقم 06 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الداودي  سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي السالم بلوك ا رقم 06 

العيون 70000 العيون املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2573/2022.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE EL BARAJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE EL BARAJ SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
مسكي مدغرة الرشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 شتن21   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  موالي  )ة)  السيد  ت ويت 
اجسماعية  حصة   160 وزان  العزيز 
حصة ل ائدة السيد   330 من أصل 
شتن21   01 رشيد بنجياللي بساريخ  )ة) 

.2022
مهدي  موالي  )ة)  السيد  ت ويت 

وزان 170 حصة اجسماعية من أصل 

رشيد  )ة)  330 حصة ل ائدة السيد 

بنجياللي بساريخ 01 شتن21 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 786.

381I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

FLEX BOATS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

FLEX BOATS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

حي املر�سى زنقة الياسمين رقم 45 - 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3847

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 FLEX  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.BOATS

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
القوارب و الزوارق

- اسسي2اد و تصدير.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 -  45 حي املر�سى زنقة الياسمين رقم 

32000 الحسيمة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بوخيار  ازداد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوخيار  ازداد  السيد 
تجزئة حي املر�سى زنقة الياسمين رقم 

45 32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوخيار  ازداد  السيد 
تجزئة حي املر�سى زنقة الياسمين رقم 

45 32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 700.
382I

AGEFIC

GROUPE ESY DE SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGEFIC
..اقامة سنت2بارك العمارة د الطابق 
2 الرقم 15 املحمدية، 28800، 

املحمدية املغرب
 GROUPE ESY DE SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع عبد 
مومن إقامة سنطرال بارك الطابق 
الثاني رقم 15 املحمدية - 28000 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
.GROUPE ESY DE SECURITE

غرض الشركة بإيجاز : 
واملكاتب  السكنية  املباني  •أمن 
واألعمال  ومراقبة املباني الصناعية، 

السجارية وما إلى ذلك
• البستنة والنظافة

• السنظيف بجميع أشكاله.
واملنازل  العمل  أماكن  تنظيف   •
وأدوات  )السجاد  املهنية  واملعدات 

العمل).
• جميع العمليات املسعلقة بسطوير 

املساحات الخضراء
تقديم  في  األنشطة  جميع   •
واألمن،  الحراسة  الخدمات، 
املساعدة في جميع املجاالت، املراقبة.
بيع معدات املراقبة والسنظيف   •

واألمن
مواد  أي  وتصدير  اسسي2اد   •
ومعدات تسعلق بشكل مباشر أو غي2 

مباشر بهدف الشركة
واملرافقة  النقل  أنشطة  جميع   •

لألموال والبضائع واألشخاص.
السنظيف  أنشطة  جميع   •

والصيانة.
أعمال النجارة،  أعمال الطرق،   •
الخردوات،  السباكة،  التزجيج، 
واملعدنية  الخشبية  النجارة 
السخطيط،  الح ر،  واألملنيوم، 

معدات العزل الحراري.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل   •
أو  املنقولة  أو  املالية  أو  السجارية 
مباشر  بشكل  املسعلقة  العقارية، 
أو على  أعاله  بالهدف  مباشر  أو غي2 
األرجح لتسهيل تطويره أو تحقيقه أو 

توسيعه..
عنوان املقر االجسماعي : شارع عبد 
الطابق  بارك  إقامة سنطرال  مومن 
 28000  - املحمدية   15 رقم  الثاني 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف السالمي عنوانه)ا) 
دوار اوالد الغالية بلوك 17 رقم 370 

20402 البيضاء املغرب.
السيد خالد بن فارس عنوانه)ا) 
 20800  46 بلوك د رقم   2 الحسنية 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف السالمي عنوانه)ا) 
دوار اوالد الغالية بلوك 17 رقم 370 

20402 البيضاء املغرب
السيد خالد بن فارس عنوانه)ا) 
 20800  46 بلوك د رقم   2 الحسنية 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم -.

383I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE GEOREPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE GEOREPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
تسكدلت مدغرة الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16273
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE GEOREPORT SARL

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات 

اعمال مخسل ة 

اشغال املعدن.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 

تسكدلت مدغرة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الواحد فرح عنوانه)ا) 

ايت يول قلعة امكونة تنغي2 45800 

تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا)  االشكر  حمزة  السيد 
4 رقم 104 املحاميد مراكش  سعادة 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  سعدي  محمد  السيد 

 45000 ورزازات  امرزكان  تكنيت 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد الواحد فرح عنوانه)ا) 

ايت يول قلعة امكونة تنغي2 45800 

تنغي2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
رقم -.

384I

SOFITA

STE PHARMACIE B NAFISS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFITA

 AVENUE EL OUROUBA N°31

 B.P 261 SAFI، 46000، SAFI

MAROC

 STE PHARMACIE B NAFISS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 152 

طريق سيدي عبد الكريم - 46000 

آس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PHARMACIE B NAFISS

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.
عنوان املقر االجسماعي : رقم 152 

 46000  - طريق سيدي عبد الكريم 

آس ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : السيد نور الدين بن الصنيكي 

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الصنيكي  بن  الدين  نور  السيد 
البوخاري  اإلمام  زنقة   5 عنوانه)ا) 

آس ي   46000 الجديدة  املدينة  خي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الصنيكي  بن  الدين  نور  السيد 
البوخاري  اإلمام  زنقة   5 عنوانه)ا) 

آس ي   46000 الجديدة  املدينة  خي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم -.

385I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

VIVACE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

VIVACE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.266325

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   02 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ   VIVACE الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

البيضاء  الدار  اإلجسماعي  مقرها 

الدار البيضاء 20250 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : ضعف املبيعات.

 293 ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الشقة   4 الطابق  شارع عبد املومن 

4 الدار البيضاء املغرب 20250 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ايوب  الدين  صالح  السيد)ة) 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 20250 الدار 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831267.

386I

ISDM CONSULTING

 STE EGYSRB CONTRAV
SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

 STE EGYSRB CONTRAV SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي موطن 

عمارة الحي2ش رقم 351 محج محمد 

6 شقة رقم 05 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EGYSRB CONTRAV SUD

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى.

موطن   : االجسماعي  املقر  عنوان 

عمارة الحي2ش رقم 351 محج محمد 

 70000  - العيون   05 رقم  شقة   6

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 JOVANOVIC SASA السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   : 334

للحصة.

الدايم  عبد  صالح  وليد  السيد 

زيدان : 333 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

الرازق  عبد  احمد  السيد 

333 حصة   : اسماعيل عبد الوهاب 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 JOVANOVIC SASA السيد 

صربيا   24430 صربيا  عنوانه)ا) 

صربيا.

الدايم  عبد  صالح  وليد  السيد 

الجالبطة  ك ر  عنوانه)ا)  زيدان 

القاهرة   11311 منوفية  الشهداء 

مصر.

الرازق  عبد  احمد  السيد 

عنوانه)ا)  الوهاب  عبد  اسماعيل 

دمياط  فارسكور  مركز  الغليمية 

11311 القاهرة مصر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 JOVANOVIC SASA السيد 

صربيا   SERBIA 24430 عنوانه)ا) 

صربيا 

الدايم  عبد  صالح  وليد  السيد 

الجالبطة  ك ر  عنوانه)ا)  زيدان 

القاهرة   11311 منوفية  الشهداء 

مصر 

الرازق  عبد  احمد  السيد 

عنوانه)ا)  الوهاب  عبد  اسماعيل 

دمياط  فارسكور  مركز  الغليمية 

11311 القاهرة مصر 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2675/2022.

387I
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PRESCOF

ACCESSED ADVISORY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF

 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6،

14000، Kénitra Maroc

ACCESSED ADVISORY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 6 زنقة 

الي2موك مكسب 1 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

66475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ACCESSED ADVISORY

غرض الشركة بإيجاز : نصائح في 

تسيي2 املقاوالت.

زنقة   6  : االجسماعي  املقر  عنوان 

الي2موك مكسب 1 - 14000 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الزهراء  فاطمة  ضريف  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  ضريف  السيدة 
زنقة أبو بكر الصديق   56 عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الزهراء  فاطمة  ضريف  السيدة 
زنقة أبو بكر الصديق   56 عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92467.

388I

ORCOM FIDUS CONSULTING

ADVM FONCIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

ADVM FONCIER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب رقم 
4 الطابق االول دار الرايس شارع 

29 ف21اير تال21جت اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ADVM : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.FONCIER SARL
كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق امل روشة
* كراءاملكاتب السجارية

* االنعاش العقاري.

مكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 الطابق االول دار الرايس شارع 
 80000  - ف21اير تال21جت اكادير   29

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   1  : السيد كدوري خلي ة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 AD VALOR GROUPE الشركة 
درهم   99.900 بقيمة  حصة   : 999

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خلي ة  كدوري  السيد 
23 شارع بارثلي 78660براي دوافيل 

فرنسا 78600 فرنسا فرنسا.
 AD VALOR GROUPE الشركة 
عنوانه)ا) B 29 شارع ل21يري 78120 

رامبوييت 78120 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خلي ة  كدوري  السيد 
23 شارع بارثلي 78660براي دوافيل 

فرنسا 78600 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118278.
389I

STE BIKAF INDUSTRI

AGHBALOU OUMINA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA، 52302،
GOURRAMA MAROC

AGHBALOU OUMINA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
املوان امالكو كلميمة - 52250 

كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2022/16257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AGHBALOU OUMINA

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسل ة أو البناء/ضخ أنابيب املياه 

والري الزراعي/السجارة.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 52250  - كلميمة  امالكو  املوان 

كلميمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : عائشة  امينا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عائشة  امينا  السيدة 

 5 شقة   2 العمارة  الحسيمة  تجزئة 

تمارة 12000 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عائشة  امينا  السيدة 

 5 شقة   2 العمارة  الحسيمة  تجزئة 

تمارة 12000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1098.

390I
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 Impulse Associates for Legal Tax Audit &

Accounting Advisory SARL

HMIMASS IMM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 Impulse Associates for Legal Tax
 Audit & Accounting Advisory

SARL
مكسب 33 مركز األعمال كاستيا، 
شارع عبد الرحيم اليوس ي - 
طنجة، 90060، طنجة املغرب
HMIMASS IMM شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 5، شارع 
يوسف ابن تاش ين، الطابق 2، 
املحل 3 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.122657

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 07 يونيو 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
تاش ين،  ابن  يوسف  شارع   ،5"
- 90000 طنجة   3 املحل   ،2 الطابق 
املغرب" إلى "مكسب 33 مركز األعمال 
كاستيا، شارع عبد الرحيم اليوس ي 

- 90010 طنجة املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9218.
391I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE BERCHI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE BERCHI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 11 
زنقة 4 تاركة الجديدة الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE BERCHI SARL

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة 

تجارة 

ح ر االبار.
 11 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
 - الراشيدية  تاركة الجديدة   4 زنقة 

52000 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد معطاوي عنوانه)ا) 
االملل  حي   62 رقم  كرسيف  زنقة 

القرية سال 11000 سال املغرب.

عنوانه)ا)  ربيب  يونس  السيد 
حي أزمور جديد   196 رقم   02 زنقة 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رشيد معطاوي عنوانه)ا) 
االملل  حي   62 رقم  كرسيف  زنقة 

القرية سال 11000 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبسدائية بالرشيدية بساريخ 
رقم -.

392I

ائسمانية مومن

STE LIGMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائسمانية مومن
تجزئة الوحدة شارع محمد الخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
STE LIGMY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 177 

الطابق االر�سي تجزئة أساكا - 
61200 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LIGMY
مسجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع.  أنواع  من  العديد  لبيع 
برامج  بيع   (3 ال الحية  األعمال   (2
الكمبيوتر. 4) دراسة وتصميم مواقع 
اإلنت2نت أو غي2ها 5) مساحون - خ21اء 
تاجر أو وسيط   (6 أو طوبوغرافيون. 
 (7 االسسغالل.  أو  باالسسي2اد  يقوم 

دليل للمسافرين أو السياح.
رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق االر�سي تجزئة أساكا   177

61200 بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 : الوهاب  عبد  بلعطواني  السيد 
85 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 15  : سلمان  بوداودي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  بلعطواني  السيد 
عنوانه)ا) زنقة سيدي قاسم رقم 28 

61200 بوعرفة املغرب.
السيد بوداودي سلمان عنوانه)ا) 
بوعرفة  زنقة ميدار 61200   03 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الوهاب  عبد  بلعطواني  السيد 
عنوانه)ا) زنقة سيدي قاسم رقم 28 

61200 بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   28 بساريخ  ب جيج  االبسدائية 

2022 تحت رقم 2022/44.

393I

YOUNESS BENMOUSSA

 L’AUBE DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تي لت، 

Tiflet Maroc ،15400
 L’AUBE DISTRIBUTION SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكسب رقم 2 
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
66445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 L’AUBE : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.DISTRIBUTION SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قهوة/ اسسي2اد و تصدير.
عنوان املقر االجسماعي : زاوية زنقة 
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار 
القنيطرة   2 رقم  املكسب  ب  عمارة 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : جمال  زهاري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد زهاري جمال عنوانه)ا) دار 
ملان بلوك ف عمارة 155 رقم 7 ع س 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد زهاري جمال عنوانه)ا) دار 
ملان بلوك ف عمارة 155 رقم 7 ع س 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92444.
394I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE HOURSAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ،843 163 ص.ب

MAROC
STE HOURSAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجسماعي 111 

تجزئة امين الطابق االول طريق بن 
احمد - 26000 سطات املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5479

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع على حساب الغي2..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   05 االبسدائية بسطات بساريخ 

2022 تحت رقم 1240.

395I

SMCDE

BECAP CONSULT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BECAP CONSULT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 55 شارع 

الزرقطوني الطابق االول رقم 3 حي 

املستش يات الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.531385

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 BECAP CONSULT الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

شارع   55 اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 

حي   3 الزرقطوني الطابق االول رقم 

املستش يات الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

اقسصادية.

و حدد مقر السص ية ب 55 شارع 

حي   3 الزرقطوني الطابق االول رقم 

املستش يات الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الح ظي  مني2  السيد)ة) 
ريسور  كولف  كالي ورنيا  عنوانه)ا) 

شقة أو املدينة الخضراء   20 عمارة 

الدار   27182 البيضاء  بوسكورة 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827919.

396I

STE FIDLAMIAE SARL

ARAU PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN، 10000،

RABAT MAROC

ARAU PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 15 شارع 

األبطال شقة 4 أكدال - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

162467

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ARAU : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.PROD

غرض الشركة بإيجاز : 

بمسرح  تسعلق  أنشطة  تنظيم   •

الط ل.

مهرجانات،  فعاليات،  تنظيم   •

عروض تسعلق بال ن والثقافة.

• األنشطة املسرحية.

وأمسيات  تسلية  تنظيم   •

لألط ال.

• تنظيم مناسبات فنية.

• السدريب و السكوين.

15 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

 10000  - أكدال   4 شقة  األبطال 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اإلدري�سي عبد ال ساح : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : فاطمة  بوراس  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

ال ساح  عبد  اإلدري�سي  السيد 

السكن  الوحدة  شارع  عنوانه)ا) 

 11000  7 الوظي ي م ع ا و الشقة 

سال الجديدة املغرب.

السيدة بوراس فاطمة عنوانه)ا) 

27 إقامة بيتي  427 العمارة رقم  رقم 

سال   1100 الجنوبية  عامر  سكن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ال ساح  عبد  اإلدري�سي  السيد 

السكن  الوحدة  شارع  عنوانه)ا) 

 11000  7 الوظي ي م ع ا و الشقة 

سال الجديدة املغرب

السيدة بوراس فاطمة عنوانه)ا) 

27 إقامة بيتي  427 العمارة رقم  رقم 

سال   11000 الجنوبية  عامر  سكن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128423.

397I
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STE D'INDICATION FISCAL H-D

CONGELARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE D'INDICATION FISCAL H-D

29، زنقة االنطاكي مكسب رقم 6 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

CONGELARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي ساحة 

الروداني شارع عبد هللا الحبتي اقامة 

القدس رقم 34 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CONGELARA

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السخزين البارد.

ساحة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الروداني شارع عبد هللا الحبتي اقامة 

 90000  - طنجة   34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : خالد  اليعقوبي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ال راحي عمر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد اليعقوبي خالد عنوانه)ا) 

اسبانيا 90000 مالغا اسبانيا.

السيد ال راحي عمر عنوانه)ا) حي 
الوهابي الزموري زنقة بوجدور رقم 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اليعقوبي خالد عنوانه)ا) 

اسبانيا 90000 مالغا اسبانيا
السيد ال راحي عمر عنوانه)ا) حي 
الوهابي الزموري زنقة بوجدور رقم 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257093.
398I

STE TIB COMPT SARL AU

CHARK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب

CHARK INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة - 
60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CHARK INVEST
تجزئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االرا�سي من اجل البيع.
 - زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد العامري بن احميدة : 330 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة.

السيد بالوي امليلود : 330 حصة 

بقيمة 33.000 درهم للحصة.

 330  : احمد  طلحاوي  السيد 

حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة.

السيد العامري بن احميدة : 330 

بقيمة 33.000 درهم.

السيد بالوي امليلود : 330 بقيمة 

33.000 درهم.

 330  : احمد  طلحاوي  السيد 

بقيمة 33.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

احميدة  بن  العامري  السيد 

ابو ظبي  زنقة  املسي2ة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 23 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  امليلود  بالوي  السيد 

حي   86 رقم  السادس  محمد  شارع 

املسي2ة 60000 وجدة املغرب.

السيد طلحاوي احمد عنوانه)ا) 

 08 رقم  البسمة  زنقة  العرفان  حي 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

احميدة  بن  العامري  السيد 

ابو ظبي  زنقة  املسي2ة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 23 60000 وجدة املغرب 

عنوانه)ا)  امليلود  بالوي  السيد 

حي   86 رقم  السادس  محمد  شارع 

املسي2ة 60000 وجدة املغرب 

السيد طلحاوي احمد عنوانه)ا) 

 08 رقم  البسمة  زنقة  العرفان  حي 

60000 وجدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1339.

399I

STE BIKAF INDUSTRI

 GHERIS INFO &
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA، 52302،
GOURRAMA MAROC

 GHERIS INFO & TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 
الثاني رقم 1050 تجزئة موالي 

علي الشريف الراشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2022/16275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
.GHERIS INFO & TECHNOLOGY
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال املخسل ة أو  للسكوين املنهي/ 

البناء/ السجارة.
الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 
موالي  تجزئة   1050 رقم  الثاني 
 52000  - الراشيدية  الشريف  علي 

الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : الدين  عز  فهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500 : السيد صادقي عبد الشافي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
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السيد فهيم عز الدين عنوانه)ا) 

طرفاية  رقم  بدون  القصبة  حي 

70050 طرفاية املغرب.

الشافي  عبد  صادقي  السيد 
موالي  تجزئة   536 رقم  عنوانه)ا) 

 52000 الراشيدية  الشريف  علي 

الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشافي  عبد  صادقي  السيد 
موالي  تجزئة   536 رقم  عنوانه)ا) 

 52000 الراشيدية  الشريف  علي 

الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1107.

400I

FIDUCIAIRE AL QODS

HAPPY MECHANICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

HAPPY MECHANICS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 

الرمز بلوك 2 الرقم 5 - 23000 بني 

مالل املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.11265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

شركة   HAPPY MECHANICS حل 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة الرمز بلوك 2 الرقم 5 - 23000 

بني مالل املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:
و  العبادي  امين  السيد)ة) 
مارس زنقة قبالة   2 شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  مالل  بني   23000  83 رقم 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
تجزئة  وفي   2022 يوليوز   04 بساريخ 
بني   23000  -  5 الرقم   2 الرمز بلوك 

مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 839.

401I

Gescompte

STE: ELMADKOURI ITECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Elmadkouri itech شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 3 زنقة 
روجيت دوليسل شقة 2 الطابق 
األر�سي - 20050 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554413
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Elmadkouri itech

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلعالميات.

زنقة   3  : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   2 شقة  دوليسل  روجيت 
البيضاء  الدار   20050  - األر�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 : املذكوري  كريمة  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة.
السيدة كريمة املذكوري : 1.000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
املذكوري  كريمة  السيدة 
 8 عمارة  كالي ورنيا  نور  عنوانه)ا) 
 20050 ش   / ع   2 الطابق   4 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املذكوري  كريمة  السيدة 
 8 عمارة  كالي ورنيا  نور  عنوانه)ا) 
 20050 ش   / ع   2 الطابق   4 الشقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836466.
402I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE SWITCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE SWITCO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 
البن سج اوالد يعيش - 23000 بني 

مالل املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.6427

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022 تقرر حل 

STE SWITCO شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة البن سج اوالد يعيش - 23000 

بني مالل املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:

و  سويط  هللا  فسح  السيد)ة) 

اوالد  البن سج  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  مالل  بني   23000 يعيش 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

تجزئة  وفي   2022 غشت   09 بساريخ 

بني   23000  - البن سج اوالد يعيش 

مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 838.

403I

FLASH ECONOMIE

N&N CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

N&N CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 105 

اقامة بريما مكسب زاوية 11 يناير و 

مصط ى املعاني الطابق3 شقة رقم 

16 - 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554263
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 N&N  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION
تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني.
 105  : االجسماعي  املقر  عنوان 
يناير و   11 اقامة بريما مكسب زاوية 
شقة رقم  مصط ى املعاني الطابق3 

16 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : خميمي  زوهي2  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 x السيد زوهي2 خميمي عنوانه)ا) 

.0 x x
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 x السيد زوهي2 خميمي عنوانه)ا) 

0 x x
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836302.
404I

FIDACOGE

SOCIETE THE HOWLING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACOGE
عمارة مسصلي 6 شارع عالل ال ا�سي 

طريق الدار البيضاء الطابق رقم 
5 شقة رقم 30 مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

SOCIETE THE HOWLING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة جواد 
109 الطابق السالث شقة 43 جليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128589
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE THE HOWLING
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحدث؛ اتصاالت الحدث.
عنوان املقر االجسماعي : شارع عبد 
 109 جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 
الطابق السالث شقة 43 جليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : بنصالح  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : بنصالح  يوسف  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بنصالح عنوانه)ا) 
65 تاركة مراكش  تجزئة لال حيا رقم 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف بنصالح عنوانه)ا) 
65 تاركة مراكش  تجزئة لال حيا رقم 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138992.

405I

sacofi

COMMERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
COMMERS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ومصط ى املعاني طابق 
1 رقم 56 الدار البيضاء 20140 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COMMERS
االست2اد؛   : غرض الشركة بإيجاز 

السوزيع و
تسويق جميع املنسجات.

السصنيع والسصدير ألية منسجات 
مصنعة..

61 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
اللة ياقوت ومصط ى املعاني طابق 1 
الدار  الدار البيضاء 20140   56 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : احليمة  ليدرة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احليمة  ليدرة  السيدة 
اقامة تغزوت شارع در سيجيلما�سي 
الدار  الدار البيضاء 20280   14 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  احليمة  ليدرة  السيدة 
اقامة تغزوت شارع در سيجيلما�سي 
الدار  الدار البيضاء 20280   14 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.

406I

ASSURANCES T.F.Z SARL السأمينات ت.ف.ز

 ASSURANCES T.F.Z
التأمينات ت.ف.ز
إعالن مسعدد القرارات

 ASSURANCES T.F.Z SARL
السامينات ت.ف.ز

تجزئة 46A منطقة لوجستية من 
املنطقة الحرة للسصدير في طنجة، 

90000، طنجة املغرب
ASSURANCES T.F.Z السأمينات 
ت.ف.ز "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 

46A منطقة لوجستية من املنطقة 
الحرة للسصدير في طنجة - - طنجة 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.68599

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
اتخاذ  تم   2022 ماي   17 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:
ت ويت 1000حصة رشيد الزايري 
جمال  ل ائدة  الزايري  فردوس  و 

اكروم و خلدون الجباري 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 االسم السجاري للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 مقر االجسماعي للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة رشيد اكروم
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحين النظام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 االسم السجاري للشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 مقر االجسماعي للشركة
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
رشيد  1000حصة  ت ويت  مايلي: 
ل ائدة  الزايري  فردوس  و  الزايري 

جمال اكروم و خلدون الجباري 
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
اسسقالة رشيد اكروم و تعين  مايلي: 

جمال اكروم كمسي2 جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257081.

407I

SUCCES JOBS CONSULTIN

FADI COMMERCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم 36 حي القدس 
العيون، 70000، العيون املغرب

FADI COMMERCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

األمل 03 رقم 86 - 70000 العيون 
املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.41841

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
26 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بوشطارت سعيد كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2683.
408I

MACOSIS CONSULTING

 FES EXTERIEUR
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI، 30000، FES

MAROC
 FES EXTERIEUR DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 231 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
72861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 FES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EXTERIEUR DISTRIBUTION
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2
النقل الدولي.

 231  : االجسماعي  املقر  عنوان 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

: 500 حصة  السيد سعيد ازمرو 
بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : سمي2ازمرو  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازمرو  سعيد  السيد 
تجزئة القرويين طريق   1 شقة   231

عين الشقف 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  سمي2ازمرو  السيد 
مكناس  شارع   2 ال ضيلة  تجزئة 
فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ازمرو  سعيد  السيد 
تجزئة القرويين طريق   1 شقة   231

عين الشقف 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا)  سمي2ازمرو  السيد 
مكناس  شارع   2 ال ضيلة  تجزئة 
فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   09 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 2495.
409I

marrakech finance

MAISON PRIME ROSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
MAISON PRIME ROSE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : عمارة 
النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 

مراكش املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.106459
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تقرر حل 
شركة   MAISON PRIME ROSE
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
عمارة  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 
مراكش املغرب نتيجة لقرار الشريكة 

بسص ية الشركة.
و عين:

البوسرغيني  زبيدة  السيد)ة) 
حي  االخسيار  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
املغرب  مراكش   40000 ال ردوس 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
عمارة  وفي   2022 غشت   10 بساريخ 
النور 3 شقة رقم 1 النخيل - 40000 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9270.
410I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NEW SKIN BY CELINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia، 28810،

Mohammedia maroc
NEW SKIN BY CELINE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

ليزوركيدي 4 عمارة د الطابق الثاني 
رقم 6 - 28810 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26477
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 04 غشت 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   NEW SKIN BY CELINE
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
ليزوركيدي  إقامة  اإلجسماعي  مقرها 
 -  6 رقم  الثاني  الطابق  د  عمارة   4
نتيجة  املغرب  املحمدية   28810
قيمة  التغطي  املعامالت  نسبة   : ل 
ذات  الن قات  خصوصا  الن قات 

الطابع الثابت..
بإقامة  السص ية  مقر  حدد  و 
4 عمارة د الطابق الثاني  ليزوركيدي 

رقم 6 - 28810 املحمدية املغرب. 
و عين:

و  الكلسمي  أنس  السيد)ة) 
 AV CHARLES DE  280 عنوانه)ا) 
 GAULE LECLERC RIORGES
FRANCE 42153 RIORGES فرنسا 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1715.
411I

trust economic life

منارة كابيتال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

trust economic life
املسار رقم 47 الطابق االل شقة 2 
مراكش، 40100، مراكش املغرب
منارة كابيسال شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 

زنيت بزنس شارغ مسلم تجزئة بوكار 
الطابق السالت الشقة رقم 14 باب 
دكالة مراكش - 40070 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128071

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

منارة   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

كابيسال.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء-نجارة - تجارة.

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنيت بزنس شارغ مسلم تجزئة بوكار 

باب   14 السالت الشقة رقم  الطابق 

مراكش   40070  - مراكش  دكالة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : هللا  عبد  محمود  بن  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  محمود  بن  السيد 

عنوانه)ا) اقامة جنان اوراد مجموعة 

17 عمارة 4 شقة 29 االزدهار مراكش 

40100 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

هللا  عبد  محمود  بن  السيد 

عنوانه)ا) اقامة جنان اوراد مجموعة 

17 عمارة 4 شقة 29 االزدهار مراكش 

40100 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138431.

412I

FIDUCIAIRE MOUANI

ميدكول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH،
54000، KHENIFRA MAROC
ميدكول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجسماعي حي 

امحروش كاف النسور املركزسيدي 
المين - 54000 خني رة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4021
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2  يوليوز 2022   14 املؤرخ في 
"تصنيع وتسويق  نشاط الشركة من 
غراء  وبيع  "تصنيع  إلى  الغراء" 

األسمنت".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخني رة بساريخ 30 غشت 

2022 تحت رقم 376.
413I

AUDEXAL

 JHANA SERVICES AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDEXAL
85 شارع اللة الياقوت ) قبالة 

اوطوهول)، 20250، الدار البيضاء 
املغرب

 JHANA SERVICES AND
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 
الطابق األول رقم 56 مركز الرياض - 

20500 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 JHANA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.SERVICES AND CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
-نصيحة تجارية
-تطوير االعمال

-تنظيم ندوات وأيام دراسية
املعامالت  جميع  أعم،  -وبشكل 
أو  العقارية  أو  املالية  أو  السجارية 
األوراق املالية التي قد تكون مرتبطة 
بهدف  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو التي قد تطور الشركة..
61 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصط ى املعاني 
الطابق األول رقم 56 مركز الرياض - 

20500 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : بوتزيل  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : خمسين  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
بوتزيل عنوانه)ا)  السيدة حسناء 
عين   01 رقم   18 زنقة   04 االندلس 
الشق 20470 الدار البيضاء املغرب.

السيدة نادية خمسين عنوانه)ا) 
 3 الطابق  س  عمارة  القصر  اقامة 
شارع غاندي حي الراحة 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نادية خمسين عنوانه)ا) 
 3 الطابق  س  عمارة  القصر  اقامة 
شارع غاندي حي الراحة 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
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 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 
تحت رقم -.

414I

CANOCAF SARL

NB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NB TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي املطار 
تجزئة السعادة رقم 1379 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 NB  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRAVAUX
 /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
2/االنعاش  األشغال العامة و البناء 

العقاري 3/االسسي2اد و السصدير.
عنوان املقر االجسماعي : حي املطار 
 62000 - 1379 تجزئة السعادة رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 900  : نبيل  بندحمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة أزيرار أحالم : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  بندحمان  السيد 

شارع الجيش امللكي رقم 386 62000 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  أحالم  أزيرار  السيدة 

 62000  200 رقم  ميمون  أوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيل  بندحمان  السيد 

شارع الجيش امللكي رقم 386 62000 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4249.

415I

FLASH ECONOMIE

TECTRA
إعالن مسعدد القرارات

TECTRA « - S.A.R.L «

الغي2  الجمع  قرار  بمقس�سى 

 ،2020 ف21اير   27 املؤرخ في  عادي، 

شركة   ،" تيكت2ا   " شركة  قرر شركاء 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  درهم،   50.000.000,00

االجسماعي بالدار البيضاء – شارع أن ا 

– رقم 51 – الطابق السابع، املقيدة 

بالسجل السجاري للدارالبيضاء تحت 

عدد 118533 مايلي : 

حصـة   125892 األخذ بس ويت   -

روالند  السيد  طرف  من  اجسماعية 

كالوديا  السيدة  ل ائدة  كوديو، 

أليسيا كوديو.

أليسيا  كالوديا  السيدة  تعيين   -

كوديو كمسي2ة مشت2كة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2020، تحت عدد 747944.
لالسسخالص و النشر 

املسي2ة املشت2كة 

416I

INFOPLUME

AYBEL RESTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسمية الشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
AYBEL RESTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجسماعي 20 زنقة 
عبد هللا كنون اقامة ليونور 2 محل 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
تغيي2 تسمية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
120149

 بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2  يوليوز 2022   29 املؤرخ في 
 "AYBEL RESTO" تسمية الشركة من

." CANADA DE TANGER" إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9102-256883.
417I

INFOPLUME

BOUTIQUE LILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
طنجة   ،90000  ،17 رقم   1 ميموزا 

املغرب
ذات  شركة   BOUTIQUE LILIA

املسؤولية املحدودة
شارع  االجسماعي  مقرها  وعنوان 
 90000  - 14و15  الحرية مسجر رقم 

طنجة املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.104493

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2  15 غشت 2022  املؤرخ في 
بيع   " إلى  نشاط الشركة من "مسجر" 
والزيوت  السجميل  منسجات  شراء  و 

الطبيعية".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9100-256881.

418I

INFOPLUME

CCHM ASSISTANCE
إعالن مسعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
CCHM ASSISTANCE "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: 7 زنقة 

العراق اقامة الص ا و املروى الطابق 
األول رقم 18 - 90000 طنجة 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.65891

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 18 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للسيدة  التسيي2  ت ويض  تجديد 
للبطاقة  الحاملة  الزهرة  الحساني 
الوطنية K12618 لسنسين اضافيسين 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  األسا�سي  النشاط  تغيي2 
املساعدة امل وضة و تقديم الخدمات 

في النقل الدولي 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تاسيس قانون أسا�سي جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
النشاط األسا�سي للشركة هو  مايلي: 
املساعدة امل وضة و تقديم الخدمات 

في النقل الدولي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9101-256882.

419I
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INFOPLUME

 PROPERTY LINK
MOROCCO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
 PROPERTY LINK MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مجمع 
توليب بالج بلوك أ مسجر رقم 3 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.28335

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 30 يونيو 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"مجمع توليب بالج بلوك أ مسجر رقم 
3 - 90000 طنجة املغرب" إلى "مجمع 
هيلسون  اقامة   ILT 2 املدينة  وسط 
- 90000 طنجة  9 رقم 108  الطابق 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8661-256641.
420I

INFOPLUME

MEUBLE DIOUF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
MEUBLE DIOUF شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 22 شارع 

باريس - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17481

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 05 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

طنجة   90000  - باريس  شارع   22"

تجزئة   1 رقم  "مسجر  إلى  املغرب" 

الطابق   313 رقم  قطعة  الرياض 

األر�سي - 90000 طنجة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8637-256635.

421I

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 

E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي كلم 3300 

شارع الش شاوني الحي الصناعي 

ال21نو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.137997

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2020 دجن21   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحيم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 

اجسماعية  حصة   22.800 العصري 

ل ائدة  حصة   48.000 أصل  من 

)ة) عبد السالم نيهران بساريخ  السيد 

08 دجن21 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2021 تحت رقم 00761538.

422I

ESPACE NOUR AL AMAL

ESPACE NOUR AL AMAL
إعالن مسعدد القرارات

ESPACE NOUR AL AMAL
41 زنقة املحمدية حي االمل طريق 
ص رو 41 زنقة املحمدية حي االمل 
طريق ص رو، 30070، فاس املغرب

ESPACE NOUR AL AMAL "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 41 زنقة 
املحمدية حي االمل طريق ص رو 

41 زنقة املحمدية حي االمل طريق 
ص رو 30070 فاس املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.40009
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 02 دجن21 2019 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Espace لشركة  تابع  فرع  إغالق 
في  عنوانه  والكائن   Nour Al Amal
رقم 33 عمارة 34 شارع األمل الوفاء 

2 طريق ص ررو - فاس املغررب
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 500 جعكو  دريس  السيد  ت ويت 
 1.000 أصل  من  اجسماعية  حصة 
جعكو  نجاة  السيدة  ل ائدة  حصة 

بساريخ 02 دجن21 2019.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
"شركة ذات املسؤولية املحدودة" إلى 
"شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد".
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الشركة:  تأسيس   1 رقم  بند 
تأسست بين  الذي ينص على مايلي: 
أس له شركة  املذكورين  الحاضرين 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد خاضعة ملقسضيات القوانين 
الجاري بها العمل في املغرب، السيما 
عليه  املصادق   5-96 رقم  القانون 
في  الصادر   1.97.49 رقم  بالظهي2 
 (1997 ف21اير   13(  1417 شوال   05
األسا�سي.الشريك  القانون  لهذا  و 

: نجاة جعكو مغربية ب و ت  الوحيد 
UA37531

الشركة:  رأسمال   6 رقم  بند 
الذي ينص على مايلي: حدد رأسمال 
الشركة في مبلغ 100.000درهم )مائة 
ألف درهم)، مقسمة إلى 1000 حصة 
منها  واحدة  كل  قيمة  )ألف حصة) 
مخولة  درهم)  )مائة  100,00درهم 
مساهمتهم  نسبة  حسب  للشركاء 
السيدة نجاة   • في رأس املال كالسالي: 

جعكو 1000 حصة 
الذي   : املساهمات   7 رقم  بند 
اآلتي  قدم الشركاء  ينص على مايلي: 
النقدية  املساهمات  أسمائهم  ذكر 
جعكو  نجاة  السيدة  السالية.: 
مجمـــــــــــــــــوع  100.000درهم..  مبلغ 
قد  و  100.000درهم.  املساهمات 
مبلغ  املساهمون  الشركاء  حرر 
مبلغ  أي  بالكامل،  الشركة  رأسمال 

100.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب اس بساريخ 10 يناير 2020 

تحت رقم 113.
423I

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 
E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي كلم 3300 
شارع الش شاوني الحي الصناعي 
ال21نو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.137997

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 08 دجن21 2020 تم تعيين 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) نيهران 

عبد السالم كمسي2 وحيد.
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تبعا لقبول اسسقالة املسي2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2021 تحت رقم 00761538.
424I

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 
E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجسماعي كلم 3300 
شارع الش شاوني الحي الصناعي 
ال21نو�سي - 20000 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.137997

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 08 دجن21 2021 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2021 تحت رقم 00761538.
425I

CECOGEL / SARL

H.T.D.R ORIENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
H.T.D.R ORIENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي وجدة، حي 

غار البارود زنقة الكاجو رقم 20. - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

38879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.H.T.D.R ORIENT

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

الكهربائية.

.SPA الشركة املصنعة

الطاقة الشمسية.

مضخة تسخين..

وجدة،   : االجسماعي  املقر  عنوان 

حي غار البارود زنقة الكاجو رقم 20. 

- 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الرحال  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : الرحال  ادريس  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرحال  ادريس  السيد 

حي غار البارود زنقة الكاجو  وجدة، 
رقم 20. 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرحال  ادريس  السيد 

لكاجو  زنقة  البارود  حي غار  وجدة، 
رقم 20 60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 133.

426I

FIDULONIA

EL HAYANI TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN، 93000،
TETOUAN MAROC

EL HAYANI TRAV شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي طبولة حي 
بني خنوس زنقة 31 رقم 38 تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HAYANI TRAV
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسل ة 
السجارة.

عنوان املقر االجسماعي : طبولة حي 
بني خنوس زنقة 31 رقم 38 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000 : السيد عبد الحق مزيان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق مزيان عنوانه)ا) 

شارع محمد الخراز زنقة الكرمة درب 
تطوان   93000 تطوان   22 رقم   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد الحق مزيان عنوانه)ا) 

شارع محمد الخراز زنقة الكرمة درب 
تطوان   93000 تطوان   22 رقم   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1385.

427I

Mery business ways

فيتال فلوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

Mery business ways

 BD LA RESISTANCE IMM

 N 7 GH 14 APPT N 6

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

فيسال فلوري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
املقاومة جش 14عمارة7رقم6 

املحمدية - 20880 املحمدية املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.27541

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   26 املؤرخ في 

فيسال فلوري شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
14عمارة7رقم6  شارع املقاومة جش 

املحمدية - 20880 املحمدية املغرب 

نتيجة لعدم توفر سوق الشغل.
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و عين:
زيمو  عبدالصمد  السيد)ة) 
رقم  كلميمة  زنقة  عنوانه)ا)  و 
الدارالبيضاء  5الدارالبيضاء 20070 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع  وفي   2022 ف21اير   15 بساريخ 
14عمارة7رقم6  جش  املقاومة 
املحمدية - 20880 املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 االبسدائية باملحمدية بساريخ 

2022 تحت رقم 958.

428I

M&A CONS

CLUB GYM PIKARRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور، 

62000، الناظور املغرب
CLUB GYM PIKARRI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 22 اوالد 
عي�سى بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21873
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 CLUB : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.GYM PIKARRI
نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ريا�سي.

اوالد   22  : عنوان املقر االجسماعي 
 62000  - عي�سى بني انصار الناظور 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : بشاري  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين بشاري عنوانه)ا) 
الناظور  انصار  بني  املومن  عبد  حي 

62050 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين بشاري عنوانه)ا) 
الناظور  انصار  بني  املومن  عبد  حي 

62050 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 مارس 

2021 تحت رقم 623.

429I

STE AGEFICO SARL

A40 TRUCKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب
A40 TRUCKING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129505
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 A40  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRUCKING
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 90000 - 9 3 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد رشيد الرميقي : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد حافظ الرميقي : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرميقي  رشيد  السيد 
املجاز فحص  دوار والد غاللة قصر 

انجرة 90000 طنجة املغرب.
السيد حافظ الرميقي عنوانه)ا) 
مكناس  عرمة  عين  املسي2ة  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الرميقي  رشيد  السيد 
املجاز فحص  دوار والد غاللة قصر 

انجرة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256267.
430I

CECOGEL / SARL

SYNALEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM
 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA
MAROC

SYNALEX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي وجدة، 
شارع عالل ال ا�سي حي املقاومة رقم 
41 الطابق الثالث الشقة رقم 06 - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.39017

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 100.000 مبلغ رأسمالها   SYNALEX
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي  ال ا�سي  عالل  شارع  وجدة، 
الثالث  الطابق   41 رقم  املقاومة 
وجدة   60000  -  06 رقم  الشقة 
اسسمرارية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

املشروع.
السص ية ب وجدة،  و حدد مقر 
شارع عالل ال ا�سي حي املقاومة رقم 
 -  06 الطابق الثالث الشقة رقم   41

60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  تميمي  الدين  فخر  السيد)ة) 
حي األندلس زنقة  وجدة،  عنوانه)ا) 
 60000  04 رقم  القادر  عبد  كريمي 

وجدة املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2462.
431I

CECOGEL / SARL

TOUBA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 TOUBA IMMOBILIER
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي وجدة، 20 
زنقة ب13 حي السالم إقامة مشيور 

- 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.27395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 TOUBA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   IMMOBILIER
مقرها  وعنوان  درهم   90.000
اإلجسماعي وجدة، 20 زنقة ب13 حي 
السالم إقامة مشيور - 60000 وجدة 
اسسمرارية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

املشروع.
السص ية ب وجدة،  و حدد مقر 
إقامة  السالم  حي  ب13  زنقة   20

مشيور - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

و  املي2  القادر  عبد  السيد)ة) 
بن  زيد  شارع  السالم  حي  عنوانه)ا) 
سلطان نهيان رقم 20 60000 وجدة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2461.
432I

M&A CONS

ste DARRAZ MAJD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور، 

62000، الناظور املغرب
ste DARRAZ MAJD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
اوالدعي�سى بني انصار الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24545
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DARRAZ MAJD
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تذاكر  دفع  األموال  لسحويل  عمولة 

دفع فواتي2 حوالة بريدية
مقهى بار.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  انصار  بني  اوالدعي�سى 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بالل الدراز : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
حي  الدراز عنوانه)ا)  السيد بالل 
اوالدعي�سى بني انصار املركز الناظور 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  الدراز عنوانه)ا)  السيد بالل 
اوالدعي�سى بني انصار املركز الناظور 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4270.

433I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE DWIRAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sté ENNAKHILE CONSEIL
SARL AU 

رقم 184 الحي الحسني ورزازات
 رقم 184 الحي الحسني

 ورزازات
 45003، ورزازات املغرب

 STE DWIRAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

فضراكوم ورزازات 45000 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
10763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2020 ف21اير   10
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DWIRAT TRAVAUX
 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

.divers ou construction
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
ورزازات   45000 ورزازات  فضراكوم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 1.000 حصة  السيد عسيق زايد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
بقيمة   1.000 : السيد عسيق زايد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  زايد  عسيق  السيد 

فضراكوم 45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  زايد  عسيق  السيد 

فضراكوم 45000 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ 20 ف21اير 

2020 تحت رقم 198.

434I

ABRAJE ASSAFA

AUDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

ABRAJE ASSAFA

الكولين 25 سيدي معروف، 

20520، الدارالبيضاء املغرب

AUDIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية شارع 

عبد املومن وانوال اقامة عبد املومن 

سانت2 الطابق 2 الرقم 203 - 20340 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.180215

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"زاوية شارع عبد املومن وانوال اقامة 

الرقم   2 الطابق  سانت2  املومن  عبد 

203 - 20340 الدارالبيضاء املغرب" 

مسسوى  الطابق   1  25 "الكولين  إلى 

 20520  - معروف  سيدي  الحديقة 

الدارالبيضاء املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 29 غشت 2022 تحت رقم 835823.

435I
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RICHOMAG

RICH OXYGEN MAGHREB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RICHOMAG

13 املجاطي إقامة ليلبيس 

املعاريف الدارالبيضاء، 20050، 

الدارالبيضاء املغرب

 RICH OXYGEN MAGHREB

شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 13 احمد 

املجاطي اقامة االلبيس الطابق 

االول الرقم 8 املعاريف الدارالبيضاء 

20500 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

372537

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2017 مارس 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 RICH  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.OXYGEN MAGHREB

غرض الشركة بإيجاز : -السواصل 

بجميع  املسحركة  الرسوم  السجاري 

أشكالها

-األحداث

-دراسات االسواق

مشاركة الشركة بجميع الوسائل 
تكون  قد  التي  العمليات  جميع  في 

مرتبطة بأحد األشياء املذكورة أعاله 

جديدة  شركة  إنشاء  طريق  عن 

شراء  أو  االكسساب  في  املساهمة  أو 

الشركة حقوق  أو  املالية   األوراق 

املشت2ك املشروع  أو  االندماج  أو    

 أو غي2 ذلك.

مبنى  أي  وحيازة  وإنشاء  -تأجي2 
ملمارسة أنشطة الشركة أو األعمال 

السجارية التي لها ن س الغرض.
عنوان املقر االجسماعي : 13 احمد 
الطابق  االلبيس  اقامة  املجاطي 
االول الرقم 8 املعاريف الدارالبيضاء 

20500 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 2.500  : السيد نورالدين محيب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 2.500  : التشبيبي  وفاء  الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 : محيب  نورالدين  السيد 

250000 بقيمة 100 درهم.
السيدة وفاء التشبيبي : 250000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد نورالدين محيب عنوانه)ا) 
 BD D’ANFA RESIDENCE,  196
 PLEIN SUD APPT N°13 4 EME
 ETG-RACINE ,CASABLANCA

20500 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نورالدين محيب عنوانه)ا) 
 BD D’ANFA RESIDENCE,  196
 PLEIN SUD APPT N°13 4 EME
 ETG-RACINE ,CASABLANCA

20500 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2017 تحت رقم 372537.
436I

KAMAR BENOUNA

 MAROC DESSERT
INTERNATIONAL ش م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

 MAROC DESSERT

INTERNATIONAL ش م م "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: السجزئة 
رقم 1 شارع A الحي الصناعي عكاشة 
عين السبع - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.122607

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836238.

437I

KAMAR BENOUNA

AMOUD AGDAL ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

AMOUD AGDAL ش م م "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: السجزئة 
رقم 1 شارع A الحي الصناعي عكاشة 
عين السبع - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.240955

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836241.

438I

KAMAR BENOUNA

AMOUD CIL ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

AMOUD CIL ش م م "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: السجزئة 

رقم 1 شارع A الحي الصناعي عكاشة 

عين السبع - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.242887

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836235.

439I

RAHTI EXPRESS

RAHTI EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHTI EXPRESS
MAROC أزمور، 24100، أزمور
RAHTI EXPRESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 2 
محل رقم 8 الطابق لس لي ابواب 

ازمور - 24100 ازمور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19501
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 RAHTI : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.EXPRESS
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النسخ اسسخالص ال واتي2 ومخسلف 

الخدمات.
 2 عمارة   : عنوان املقر االجسماعي 
ابواب  لس لي  الطابق   8 رقم  محل 

ازمور - 24100 ازمور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : خدوس  كمال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خدوس  كمال  السيد 

15 زنقة 05 درب الجديد أزمور  رقم 

24100 أزمور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  خدوس  كمال  السيد 

15 زنقة 05 درب الجديد أزمور  رقم 

24100 أزمور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ 21 يونيو 

2022 تحت رقم 27955.

440I

BFG CAR SARL

BFG CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BFG CAR SARL

 IM 206APPT 8 HAY AL FATH

CYM، 10000، RABAT MAROC

BFG CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 206 

شقة 8 حي ال سح الرباط - 10100 

الرباط املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.131907

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   04 في  املؤرخ 

 BFG شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها 100.000 درهم   CAR

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 206 

 10100  - حي ال سح الرباط   8 شقة 

يسم  لم   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط 

تن يذ أي نشاط منذ االنشاء.

عمارة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 - الرباط  ال سح  حي   8 شقة   206

10100 الرباط املغرب. 

و عين:
و  كوغري  العزيز  عبد  السيد)ة) 
محمد  شارع  نجمة  فيال  عنوانه)ا) 
 10100 الرباط   5500 السادس كلم 
الرباط املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126762.

441I

KAMAR BENOUNA

CASA GRAINS ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

CASA GRAINS ش م م "
شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: ملسقى 

زنقة الكارة وزنقة الكبيسان فيلني - 
20250 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.122303
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
تم توزيع الحصص التي كانت في 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البندالسادس 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835980.

442I

dalha interim

YADI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

dalha interim

 203BD Emile Zola Casablanca

 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc

YADI TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 108 

زنقة الزير بن العوام رقم 7 الصخور 

السوداء الدارالبيطاء - 20303 

الدارالبيطاء املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.726281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2019 نون21   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤلية   YADI TRANS

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

الزير  زنقة   108 اإلجسماعي  مقرها 

الصخور السوداء   7 بن العوام رقم 

الدارالبيطاء   20303  - الدارالبيطاء 

املغرب نتيجة لركود السصادي.

و عين:

العيادي و  العزيز  عبد  السيد)ة) 
 20 رقم   20 زنقة  االنار1  عنوانه)ا) 

 20280 الدارالبيطاء  الشق  عين 

)ة)  كمص ي  املغرب  الدارالبيطاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 28 نون21 2019 وفي 108 زنقة 

الصخور   7 رقم  العوام  بن  الزير 

 20303  - الدارالبيطاء  السوداء 

الدارالبيطاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2020 تحت رقم 726281.

443I
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ste IFA HANA

مولتيديكور

شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

حل شركة

multidecor

12 حي خالد ابن الوليد الطابق 

3 رقم 6 طننجة، 90000، طنجة 

املغرب

مولسيديكور شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي بوبابانا 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.86355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

21 ف21اير 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ  مولسيديكور  الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي حي بوبابانا طنجة - 

90000 طنجة املغرب نتيجة ل :..

حي   12 و حدد مقر السص ية ب 

 6 رقم   3 الطابق  الوليد  ابن  خالد 

طنجة - 90 طنجة املغرب. 

و عين:

و  بالي راوي  الحسين  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي بوبابانا طنجة 90000 

طنجة املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املسعلقة بالسص ية : 12 حي خالد ابن 

الوليد الطابق 3 رقم 6 طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   16 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 4207.

444I

SOCIETE MODYANI SARL

ALIMENTATION AFNAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ، 93100
ال نيدق املغرب

ALIMENTATION AFNAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة باب 
سبسة رقم 53 زنقة القصر كبي2 - 

93100 ال نيدق املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21657

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نورة العمراني  )ة)  ت ويت السيد 
 66 أصل  من  اجسماعية  حصة   56
ابراهيم  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

أمغواش بساريخ 04 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   16 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2282.
445I

SOCIETE MODYANI SARL

 BEST CONSULTING
PACIOLI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ، 93100
ال نيدق املغرب

 BEST CONSULTING PACIOLI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة باب سبسة 
رقم 3 إقامة منة مابين الطابقين 
رقم 04 - 93100 ال نيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   04

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.CONSULTING PACIOLI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس تجزئة باب سبسة رقم 

3 إقامة منة مابين الطابقين رقم 04 

- 93100 ال نيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 100  : أمغواش  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ميلود أمغواش عنوانه)ا) 

الحراق  محمد  شارع  الجديد  الحي 

 93100  09 رقم  سبو  واد  زنقة 

ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ميلود أمغواش عنوانه)ا) 

الحراق  محمد  شارع  الجديد  الحي 

 93100  09 رقم  سبو  واد  زنقة 

ال نيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1769.

446I

KAMAR BENOUNA

COUVOIR RHAMNA ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC
COUVOIR RHAMNA ش م م 
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: ملسقى 

زنقة الكارة وزنقة الكبيسان فيلني - 
20250 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.224537
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: ثم توزيع الحصص التي كانت 
البند  تغيي2  مع  املسوفية  حوزة  في 

السادس من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835981.
447I

KAMAR BENOUNA

AMOUD FDALA ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

AMOUD FDALA ش م م "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 142 
ماتقى شارع اميل زولة و زنقة ريسل - 

20300 الدارالبيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.167493
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بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836239.

448I

CORPORATE AUDIT GROUP

ASK CAPITAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22، 20000، 
casablanca maroc

ASK CAPITAL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 219، 
شارع لهراويين، حي سيتي دجمعة، 

الطابق الثالث - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.228967
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 06 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
سيتي  حي  لهراويين،  شارع   ،219"
 20000  - الثالث  الطابق  دجمعة، 
 ،409" إلى  املغرب"  البيضاء  الدار 
الطابق  وازيز،  حي  الجديدة،  طريق 
البيضاء  الدار   20000  - الخامس 

املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836461.

449I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

O.S. CLEANING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC،
20330، Casablanca Maroc
O.S. CLEANING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 75 شارع 
ان ا، كلوس دبروفنس، طابق 9 
شقة رقم ب 108 - 22000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553185
 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 O.S.  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CLEANING
غرض الشركة بإيجاز : شراء، بيع 

وانساج مواد السنظيف.
75 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
ان ا، كلوس دبروفنس، طابق 9 شقة 
رقم ب 108 - 22000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : سماللي  س يان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : السيد معاد وديرن 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد س يان سماللي عنوانه)ا) 

ايت عي�سي قلعة مكونة 45800 تنغي2 

املغرب.

عنوانه)ا)  وديرن  معاد  السيد 

الشاطئ  رحال  سيدي  الشرف  حي 

26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد س يان سماللي عنوانه)ا) 

ايت عي�سي قلعة مكونة 45800 تنغي2 

املغرب

عنوانه)ا)  وديرن  معاد  السيد 

الشاطئ  رحال  سيدي  الشرف  حي 

26100 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

450I

KAMAR BENOUNA

PATISSERIE AMOUD ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

PATISSERIE AMOUD ش م م 

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 142 

ماتقى شارع اميل زولة و زنقة ريسل - 

20300 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.96705

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
تم توزيع الحصص التي كانت في 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
 31 غشت 2022 تحت رقم 836237.

451I

KAMAR BENOUNA

AMOUD CALIFORNIE ش 
م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

AMOUD CALIFORNIE ش م م 
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 
موالي ادريس شارع بانوراميك - 

20150 الدارالبيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.137581

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836236.

452I
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KAMAR BENOUNA

AMOUD ANFA ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

AMOUD ANFA ش م م
 "شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 26 

شارع املسي2ة الخضراء - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.93183
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836240.
453I

AAMAR CONSULTING

TRAST AM NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place

 Dchira، 70000، LAAYOUNE
MAROC

TRAST AM NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

10 زنقة زمور حي ال رح - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAST : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.AM NEGOCE

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة

اسسي2اد و تصدير

اشغال البناء و خدماد مسعددة.
 10 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
زنقة زمور حي ال رح - 70000 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : مصط ى  ج21ا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مصط ى  ج21ا  السيد 

دوار ايت حمادي سيدي احمد اوعمر 

83000 اوالد تايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مصط ى  ج21ا  السيد 

دوار ايت حمادي سيدي احمد اوعمر 

83000 اوالد تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2623/22.

454I

YF CONSULTING-SERVICES

BUILDING BACKER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4، 14000، KENITRA
MAROC

BUILDING BACKER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66431
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BUILDING BACKER
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املدنية  الهندسة  أشغال  البناء، 

أشغال مخسل ة..
عنوان املقر االجسماعي : 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
 14000  - القنيطرة.   4 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 500 حصة  السيدة وفاء األزرق 

بقيمة 100 درهم للحصة.
زعكوني  أشرف  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة وفاء األزرق عنوانه)ا) 43 
بيت  الشافعي  تجزئة  القدس  زنقة 

غالم تازة. 35000 تازة املغرب.
زعكوني  أشرف  محمد  السيد 
اإلسسقالل  شارع   38 عنوانه)ا) 
عمارة س رقم 04 القنيطرة. 14000 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة وفاء األزرق عنوانه)ا) 43 
بيت  الشافعي  تجزئة  القدس  زنقة 

غالم تازة. 35000 تازة املغرب
زعكوني  أشرف  محمد  السيد 
اإلسسقالل  شارع   38 عنوانه)ا) 
عمارة س رقم 04 القنيطرة. 14000 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92434.
455I

lesboncomptes

فورطرانس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

lesboncomptes
 hassania 1 alia 389

 mohammedia MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
فورطرانس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : 23 

زنقة بوريد الطابق الثاني عماره 
4 الصخور السوداء الدارالبيضاء 

20230 الدارالبيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.237247

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل  14 مارس 2022  املؤرخ في 
مسؤلية  ذات  شركة  فورطرانس 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
بوريد  زنقة   23 اإلجسماعي  مقرها 
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الصخور   4 عماره  الثاني  الطابق 

 20230 الدارالبيضاء  السوداء 

املغرب نتيجة النعدام  الدارالبيضاء 

سوق الشغل.

و عين:
و  بوقطاية  رشيد  السيد)ة) 

ضيعة بوقطاية الشالالت  عنوانه)ا) 

كمص ي  املغرب  املحمدية   20800

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 23 وفي   2022 مارس   14 بساريخ 
عماره  الثاني  الطابق  بوريد  زنقة 

 20230  - السوداء  الصخور   4

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يناير 2022 تحت رقم 817310.

456I

SAFWA CONSEIL

LE VERRIERE
إعالن مسعدد القرارات

SAFWA CONSEIL

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME

 ETAGE، 40100، MARRAKECH

MAROC

LE VERRIERE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: حي موالي 
رشيد 2 زنقة 4 رقم 109 - - الدار 

البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.198819

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجسماعية  حصة   1000 ت ويت 

للسيد  عبدالرزاق  رغاي  السيد 

املؤديب موالي عبدهللا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

 اسسقالة السيد رغاي عبدالرزاق 
من منصبه كمسيي2 للشركة وتعيين 
السيد املؤديب موالي عبدهللا مسيي2ا 

جديدا ملدة غي2 محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

االكسساب
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأسمال االجسماعي
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي:
 التسيي2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
 02 شتن21 2022 تحت رقم 836402.
457I

EXCELLENTIA Consulting

 IS( إس ديفيلوبمنت
)DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكسب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

إس دي يلوبمنت
 )IS DEVELOPPEMENT) شركة 

ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 202, شارع 
عبد املومن رقم 5 الطابق الس لي - 

20042 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

مسبوعة  الشركة  تسمية 

بمخسصر  اإلقسضاء  عند 

 IS( دي يلوبمنت  إس   : تسميتها 

.(DEVELOPPEMENT

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات و الدراسات االسسقصائية 

و البحث.

 ,202  : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   20042  - الس لي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 1.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 10  : السيد عبدالعالي بوخريص 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

بوخريص  عبدالعالي  السيد 

ال  دي  سكوير   19 عنوانه)ا) 

 Square de la renardière ((2رينارديي

 Bonneuil(94380 بونوي سور مارن

سور  بونويل   sur Marne( 94380

مارن فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوخريص  عبدالعالي  السيد 

ال  دي  سكوير   19 عنوانه)ا) 

 Square de la renardière ((2رينارديي

 Bonneuil(94380 بونوي سور مارن

سور  بونويل   sur Marne( 94380

مارن فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 10 غشت 2022 تحت رقم 834138.

458I

LEADER FIN

 SOCIETE DE GESTION
RESIDENTIELLE NOAMANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 
E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

 SOCIETE DE GESTION
 RESIDENTIELLE NOAMANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 227 شارع 

بي2 أنزاران - 0000 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.180767
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   1.900.000"
 2.000.000" إلى  درهم"   100.000"
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
يوليوز 2022 تحت رقم 00830786.
459I

FIDUBAC SARL

MAIZE NORDIC
إعالن مسعدد القرارات

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاش ين 
الشقة رقم 11 الناضور، 62000، 

الناضور املغرب
MAIZE NORDIC "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: الشقة 
رقم 3 ملسقى شارع الحسن الثاني 
ودوار الريف الناظور - - الناظور 

املغرب
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"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.7095
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
16 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:
بعد تعديل تم إجراؤه في 3 أكسوبر 
النظام  في  خطأ  هناك  كان   .2018
باسم  يسعلق  فيما  املنقح  األسا�سي 
 MAIZE بال عل  هو  الذي  الشركة 
Ste MAZENORD وليس NORDIC

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 MAIZE" تأخذ الشركة اسم: شركة 
NORDIC" ذات املسؤولية املحدودة 

"MAZENORD" و اخسصار
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 31 غشت 

2022 تحت رقم 4281.
460I

LEADER FIN

LE BISTRO DU PARC
شركة املساهمة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 
E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

LE BISTRO DU PARC شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 148 شارع 
باحماد طابق 5 رقم 18 بل دير - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31239

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
رقم   5 طابق  باحماد  شارع   148"
الدار البيضاء   20250  - بل دير   18
بارك  دو  جويو  "مجمع  إلى  املغرب" 
 ،E املبنى  السكنية،  ب  مجموعة 

الطابق األر�سي، املسجر 1 و 2 - 0000 

املحمدية املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1836.

461I

LEADER FIN

ASOAF GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس" 

E" الطابق الثاني املكسب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ASOAF GLOBAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 13شارع 
أحمد املجاتي إقامة ألبيس - الدور 

األول - رقم 8 معاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.436593

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   ASOAF GLOBAL

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

املجاتي  أحمد  13شارع  اإلجسماعي 
 8 رقم   - الدور األول   - إقامة ألبيس 

البيضاء  الدار   20000  - معاريف 
املغرب نتيجة ل : زيادة الخسائر

الشركة وعجزها عن اإلسسمرار.. 

و.

13شارع  و حدد مقر السص ية ب 
الدور   - أحمد املجاتي إقامة ألبيس 
األول - رقم 8 معاريف - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

اسيسل  الدين  صالح   السيد)ة) 

و عنوانه)ا) الدار البيضاء 0000 الدار 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
غشت 2022 تحت رقم 00834712.
462I

مسسامنة شامة

AUTO MED NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
AUTO MED NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 142 شارع 

املسي2ة الطابق االول الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22851
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"900.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   1.000.000" إلى  درهم" 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 غشت 

2022 تحت رقم 4262.
463I

KAMAR BENOUNA

L.R.L.S ش م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC
L.R.L.S ش م "شركة املساهمة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 48 

شارع رحال املسكيني - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.417965

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام املواف ة على تغيي2 

و  اشراف  مجلس  بتشكيل  الحكم 

مجلس ادارة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

كل  الرقابة  مجلس  اعضاء  عيين 

الغالي  ابو  الدين  صالح  السيد  من 

للبطاقة  حامل  مغربية  الجنسية 

و السيدة   BK101910 الوطنية رقم 

الجنسية  الغالي  ابو  الزهراء  فاطمة 

مغربية حاملة للبطاقة الوطنية رقم 

 LE CARRE" الشركة  BK123880و 

السيد  طرف  من  ROND"ممثلة 

عبد الصماد او الغالي حامل للبطاقة 

BK143580 الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الرقابة  عيين كرئيسا ملجلس  مايلي: 

السيد صالح الدين ايو الغالي و نائب 
رئيس مجلس الرقابة السيدة فاطمة 

الزهراء ابو الغالي 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

قرر محضر مجلس الرقابة املؤرخ في 

في  اعضاء  تعيين   2022 يوليوز   15

عبد  السيد  من  كل  االدارة  مجلس 

للبطاقة  حامل  الغالي  ابو  الصماد 

و   BK143580 رقم  رقم  الوطنية 

الجنسية  الغالي  ابو  كوتر  السيدة 

مغربية حاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BK180346

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

السيد  االدارة  ملجلس  رئيسا  عيين 

عبد الصماد ابو الغالي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي:
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 
 31 غشت 2022 تحت رقم 836242.
464I

مسسامنة شامة

AUTO MED NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
AUTO MED NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

املسي2ة 142 االول الناظور - 62000 
الناظور املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22851
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 15 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 - االول الناظور   142 "شارع املسي2ة 
62000 الناظور املغرب" إلى "املنطقة 
 - الناظور  سلوان  ميدز  الصناعية 

62000 الناظور املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 26 غشت 

2022 تحت رقم 4262.
465I

ساجيس كونساي

E-TRANSIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجسماعي باملغرب

ساجيس كونساي
مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس، 

30000، فاس املغرب
E-TRANSIT "شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: رقم 66، 
شارع السالوي، عمارة الجواهر، 

الطابق 6، مكسب 30 - 30000 فاس 
املغرب.

"إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجسماعي باملغرب"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12771
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2022 تقرر إغالق 
فرع تابع لشركة E-TRANSIT تسميسه 
E-TRANSIT SUCCURSALE والكائن 
 ،1 رقم  األر�سي،  الطابق  في  عنوانه 
الرشيدية   52000  - شانكيت  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1091.
466I

dalha interim

ZAHRAOUIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
ZAHRAOUIA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : سد 

الضورات قدانة اوالد سعيد سطات 
- 26000 سطات املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.195/22
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
23 ف21اير 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤلية   ZAHRAOUIA
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
الضورات  سد  اإلجسماعي  مقرها 
 26000 - قدانة اوالد سعيد سطات 
زقد  ل  نتيجة  املغرب  سطات 

القسصادي.

و عين:
و  عاصف  عزالدين  السيد)ة) 
رقم  سسوكهولم  زنقة   5 عنوانه)ا) 
املغرب  سطات   26000 البيضاء   8

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
سد  وفي   2022 ف21اير   23 بساريخ 
الضورات قدانة اوالد سعيد سطات 

- 26000 سطات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 22/195.

467I

gest consultants

STE PEOPLE IMPACT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

STE PEOPLE IMPACT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 144 زنقة 
محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 
اسميحة طابق 6 رقم 35 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554427
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PEOPLE IMPACT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تنمية  إست2اتيجية  في  اإلستشارات 

املوارد البشرية.
عنوان املقر االجسماعي : 144 زنقة 
محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 
 20000  -  35 رقم   6 اسميحة طابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيدة مليكة يوس ين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة مليكة يوس ين عنوانه)ا) 
4 زنقة ميشال انج درج ب ط 7 شقة 
27 حي راسين 20120 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة مليكة يوس ين عنوانه)ا) 
4 زنقة ميشال انج درج ب ط 7 شقة 
27 حي راسين 20120 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836511.
468I

dalha interim

FIRST FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
FIRST FORMATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : 80 

شارع موالي سليمان رقم 33 ط4 
الدارالبيضاء املغرب سمي2 مضورات 
80 شارع موالي سليمان رقم 33 ط4 
الدارالبيضاء - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.
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ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.833135
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   15 املؤرخ في 
ذات  شركة   FIRST FORMATION
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
شارع موالي سليمان   80 اإلجسماعي 
املغرب  الدارالبيضاء  ط4   33 رقم 
موالي  شارع   80 مضورات  سمي2 
33 ط4 الدارالبيضاء -  سليمان رقم 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20300

اللركود االقسصادي.
و عين:

و  مضورات  سمي2  السيد)ة) 
سليمان  موالي  شارع   80 عنوانه)ا) 
املغرب  الدارالبيضاء  ط4   33 رقم 
موالي  شارع   80 مضورات  سمي2 
الدارالبيضاء  ط4   33 رقم  سليمان 
املغرب  الدارالبيضاء   20300

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 80 وفي   2022 يونيو   15 بساريخ 
ط4   33 رقم  سليمان  موالي  شارع 
الدارالبيضاء املغرب سمي2 مضورات 
80 شارع موالي سليمان رقم 33 ط4 
الدارالبيضاء - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833135.

469I

KAMAR BENOUNA

 ADS LAMINAIRE MAROC
ش م م 

دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC
 ADS LAMINAIRE MAROC

ش م م

 ذات مساهم وحيد 

شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   13

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ADS  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

LAMINAIRE MAROC ش م م دات 

مساهم وحيد.

موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب و في الخارج مباشرة 

او بالسعاقد 

- دراسة انساج وبناء جميع اشكال 

التهوية و املعدات للمخس21ات و جميع 

املباني الصناعية السجارية و الحرفية.

النشاط  اطار هدا  في  له  يجوز   -

الخطوات  جميع  تن يد  الرئي�سي 

ببساطة  او  االزمة  التشكليات  و 

وجه  على  و  غرضه  لسحقيق  م يدة 

الخصوص القائمة املوضحة القائمة 

املوضحة ادناه على قائمة تعدادية و 

ليس شاملة 

- اقنناء بيع او تاجي2 جميع االرا�سي 

املبنية ام ال 

جميع  االمر  لزم  ادا  او  بناء   -

االنشاءات االزمة لنشاطها ترتيبها و 

تجهيزها

على  للحصول  تطوير  خلق   -

تعيين تاجي2 او ادارة اي شهرة تسعلق 

بانشطة الشركة .

املحلي  السوق  في  سواء  شراء   -
اوعند االست2اد اي مواد مستهلكة او 
هيدروكربونات او منسجات بت2ولية او 
ملحقات او معدات م يدة ضرورية 

النشطتها..
اقامة   7  : عنوان املقر االجسماعي 
رامي زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 -

 AIR- DEPOUSSIERE الشركة 
 -STERILE- LAMINAIRE- A.D.S
 100 بقيمة   LAMINAIRE : 1.000

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 AIR- DEPOUSSIERE الشركة 
 -STERILE- LAMINAIRE- A.D.S
زنقة   34 عنوانه)ا)   LAMINAIRE
اولناي   93600 بروكلي  موريس 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 121 السيد برنار بيجاو عنوانه)ا) 

زنقة مانين 75019 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836243.
470I

R'CREATION

R'CREATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R'CREATION
 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA املغرب
R'CREATION شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اإلقامة 

الحمد D طريق جع ر ابن 
عطية، منطقة بوركون - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554111

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.R'CREATION

مالبس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األزياء  جاهزة.  تقليدية  مغربية 
الراقية املغربية السقليدية. ريسوشي2ي 

السقليدية. شراء وبيع الحرف اليدوية 

العالمات  جميع  تمثيل  املغربية. 

بهذا  املسعلقة  للمنسجات  السجارية 

جميع  وتصدير  اسسي2اد  النشاط. 

االسسي2اد  الحرفية.  املواد  أنواع 

والسصدير والسجارة..

 : االجسماعي  املقر  عنوان 

ابن  طريق جع ر   D الحمد  اإلقامة 

 20000  - بوركون  منطقة  عطية، 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الكوهن  السيدة راضية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة راضية الكوهن عنوانه)ا) 
بوعزة  دار   100 رقم   3 ان ا  فيال 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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السيدة راضية الكوهن عنوانه)ا) 

بوعزة  دار   100 رقم   3 ان ا  فيال 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836131.

471I

HLZCONSULTING

CODEMIND
إعالن مسعدد القرارات

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

CODEMIND "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 1537 

سوكوما 1 - - مراكش املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.94679

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

أي  الحصص  بجميع  املجاني  الس21ع 

رابحة  معرير  للسيدة  حصة   100

لصالح السيد عمر معرير.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة السيدة معرير رابحة بساريخ 

22/08/2022 بص تها مسي2ة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد عمر معرير مسي2ا

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ساهم الشريك الوحيد السيد عمر 

 10،000.00 معرير في الشركة بمبلغ 

درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 10000.00 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
وهي  درهم).  آالف  )عشرة  درهم 
حصة  )مائة)   100 إلى  مقسمة 
مكستب  للحصة،  درهم   100 بقيمة 
من  بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  بها 
وكلها تخص الشريك  قبل الشريك، 
 100 السيد عمر معرير.:   - الوحيد: 

حصة أو 10.000 درهم
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
أكث2،  أو  مدير  الشركة  يدير  مايلي: 
ال.  أم  شركاء  طبيعيون،  أشخاص 
السيد عمر معرير. مغربي الجنسية، 
تم تعيينه مسي2ا للشركة ل ت2ة غي2 
وفقا  واسعة  سلطات  مع  محدودة 
للقانون وهذه األنظمة. تسمسع بأوسع 
صالحيات لشراء وبيع ورهن األرا�سي 
واملباني واألعمال السجارية التي تنسمي 
 CODEMIND أو سسنسمي إلى شركة 

.SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9284.
472I

EXCELLENTIA Consulting

 ODS( أدس كونسيي
)CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكسب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء، 20360، 
الدارالبيضاء املغرب

 (ODS CONSEIL( أدس كونسيي
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 202, شارع 
عبد املومن رقم 5 الطابق الس لي - 

20042 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
أدس   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.(ODS CONSEIL( كونسيي
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة.
 ,202  : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 
البيضاء  الدار   20042  - الس لي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   100  : ملني  مراد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
إقامة  السيد مراد ملني عنوانه)ا) 
اإلزدهار   12 رقم   3 الطابق  نعمة 
الدار   27182 البيضاء  بوسكورة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
إقامة  السيد مراد ملني عنوانه)ا) 
اإلزدهار   12 رقم   3 الطابق  نعمة 
الدار   27182 البيضاء  بوسكورة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835831.
473I

IBK Consulting

 ROKAMI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67، 80000،

Agadir Maroc

 ROKAMI DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

السو�سي القليعة - 86356 ايت 

ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

26817

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   04

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ROKAMI DEVELOPPEMENT

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات املسعلقة بالشركات.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
السو�سي القليعة - 86356 ايت ملول 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : رقية  باصور  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة باصور رقية عنوانه)ا) حي 

 86356 القليعة  الرحمان  ايت عبد 

ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17480

السيدة باصور رقية عنوانه)ا) حي 
 86356 القليعة  الرحمان  ايت عبد 

ايت ملول ايت ملول
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1709.
474I

WORLD CONSULTING SARL.AU

االشغال العامة بوسطيلة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكسب رقم 02، 90000، طنجة 

املغرب
االشغال العامة بوسطيلة شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 23 شارع 
كارنوط الطابق الخامس رقم 2 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

االشغال العامة بوسطيلة.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنشاءات املعدنية.
23 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
 2 رقم  الخامس  الطابق  كارنوط 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000 : السيد الطاهر بوسطيلة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

بوسطيلة  الطاهر  السيد 
 79 عنوانه)ا) حي الحاج املخسار زنقة 

رقم 10 9000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوسطيلة  الطاهر  السيد 
 79 عنوانه)ا) حي الحاج املخسار زنقة 

رقم 10 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8195.

475I

رمزي لالستشارات

YOUX COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون21 عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون، 70000، العيون املغرب

YOUX COM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
ام السعد 48 الطابق 03 رقم 10 
العيون - 70000 العيون املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.21497
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 01 شتن21 2022 تقرر حل 
مسؤلية  ذات  شركة   YOUX COM
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
درهم وعنوان   1.000.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي شارع ام السعد 48 
الطابق 03 رقم 10 العيون - 70000 
العيون املغرب نتيجة لسوقف نشاط 

الشركة.

و عين:

و  كيوريسكز  يوري  السيد)ة) 

عنوانه)ا) بروكسيل 1000 بروكسيل 

بلجيكا كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

شارع  وفي   2022 شتن21   01 بساريخ 
 10 رقم   03 الطابق   48 السعد  ام 

العيون - 70000 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2677/2022.

476I

املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

SEGMOTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة 
رقم 18 مكرر الطابق الثاني رقم 7، 

60000، وجدة املغرب

SEGMOTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 34 زنقة 

جزر القمر - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24727

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   SEGMOTEC

مقرها  وعنوان  درهم   300.000
 - القمر  جزر  زنقة   34 اإلجسماعي 

60000 وجدة املغرب نتيجة ل : ازمة 

القطاع.
زنقة   34 و حدد مقر السص ية ب 

جزر القمر - 60000 وجدة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) بشرى شكي2 و عنوانه)ا) 
 11 رقم  وقاس  أبي  ابن  سعد  زنقة 

)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2553.

477I

SOCIETE BILIPEINTURE SARL

BILIPEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

SOCIETE BILIPEINTURE SARL

طريغ سيبي2ن واد بهت، 15100، 

الخميسات املغرب

BILIPEINTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار ايت 

حدو بوجمعة مجمع الطلبة ايت 

اوريبل - 15000 الخميسات املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.27581

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 ف21اير   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة   BILIPEINTURE حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

بوجمعة  حدو  ايت  دوار  اإلجسماعي 

 15000  - مجمع الطلبة ايت اوريبل 

الخميسات املغرب نتيجة لسوء تدبي2 

للشركاء.

و عين:

الحسين  لغواوتة  السيد)ة) 

 15000 ال رح  حي  عنوانه)ا)  و 

)ة)  كمص ي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

بيلي محمد و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 15000 حدو  ايت  الحمر  دير 

)ة)  كمص ي  املغرب  الخميسات 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 21 ف21اير 2022 وفي دوار ايت 

ايت  الطلبة  مجمع  بوجمعة  حدو 

اويبل - 15000 الخميسات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

أبريل 2022 تحت رقم 156.

478I

MAROC COMPTA PLUS

CLERMART EPICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم 2 ال قيه بن ضالح، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 CLERMART EPICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

الكلخة اهل املربع الطريق الوطنية 

رقم 11 - 23200 ال قيه بن صالح 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5101

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) خوان انطونيو 

مارتنيز سانشيز 250 حصة اجسماعية 

من أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 

كارسيا  مارتنيز  خو�سي  خوان  )ة) 

بساريخ 21 يوليوز 2022.

ت ويت السيد )ة) خوان انطونيو 

مارتنيز سانشيز 500 حصة اجسماعية 

من أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 

يوليوز   21 بساريخ  املريد  ادريس  )ة) 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 197/2022.

479I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 TYP IMMOBILIER - RC :
76785

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8، 90020،

TANGER MAROC
 TYP IMMOBILIER - RC : 76785

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة رقم 
6، شقة رقم 3، اقامة ميموزا، حي 

ال سح، - 10150 الرباط املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
 03 بساريخ   5727 عدد  الرسمية 

غشت 2022.
القانوني  اإليداع  تم   : من  بدال 
باملحكمة السجارية بالرباط بساريخ 12 

يوليوز 2022 تحت رقم 5965. 
القانوني  اإليداع  تم   : يقرأ 
باملحكمة السجارية بالرباط بساريخ 12 

يوليوز 2022 تحت رقم 126308. 
الباقي بدون تغيي2.

480I

خ21ة الشرق

 STE BERKANE LUXE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 
خ21ة 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
 STE BERKANE LUXE

IMMOBILIER شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 7 زنقة 
الكارة حي الوحدة بركان - 63300 

بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8159
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 شتن21   02 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع نيابة عن الغي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   02 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 487/2022.

481I

اءتمانية عبد الرحيم

PLUVIT CASH
إعالن مسعدد القرارات

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15000، الخميسات املغرب

PLUVIT CASH "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: دوار 
أيت عال أيت مهدي ص اصيف 

الخميسات - 15000 الخميسات 
املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29325
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 30 غشت 2022 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1000( الشركة  جميع حصص  بيع 
الناموس  السيدة  من طرف  حصة) 

سناء ل ائدة السيد بلقائد عادل
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  الشركة  مسي2ة  اسسقالة 

سناء الناموس
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كمسي2  عادل  بلقائد  السيد  تعيين 

للشركة
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: إعادة تحيين القانون األسا�سي 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  حصص  جميع  تسجيل 

)1000 حصة) ل ائدة بلقائد عادل 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
بلقايد  عادل  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسي2 للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 333.

482I

SMART FORMA

SEDKY AGRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART FORMA
املركب االقسصادي واالجسماعي قلعة 

السراغنة رقم 33 الشقة 4 قلعة 
السراغنة، 43000، قلعة السراغنة 

املغرب
SEDKY AGRO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

الحوزية جماعة أوالد الكرن قلعة 
السراغنة دوار الحوزية جماعة أوالد 
الكرن قلعة السراغنة 43000 قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SEDKY : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.AGRO
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تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األبقار الحلوب وتسمين العجول.

دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 
قلعة  الكرن  أوالد  جماعة  الحوزية 
السراغنة دوار الحوزية جماعة أوالد 
قلعة  الكرن قلعة السراغنة 43000 

السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد املجيد صدقي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
صدقي  املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الحوزية جماعة أوالد 
قلعة  الكرن قلعة السراغنة 43000 

السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
صدقي  املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الحوزية جماعة أوالد 
قلعة   43000 الكرن قلعة السراغن 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ 15 

يونيو 2021 تحت رقم 267/2021.
483I

FAD CONSULTING

كونستريكسيون تافياللت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d'El Jadida, Hay Hassani،
20200، Casablanca MAROC
كونست2يكسيون تافياللت شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 12، زنقة 
ص21ي بوجمعة، الطابق األول، 

الرقم 6، الدار البيضاء املغرب - 

20080 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

كونست2يكسيون تافياللت.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االجسماعي : 12، زنقة 

ص21ي بوجمعة، الطابق األول، الرقم 

 20080  - املغرب  البيضاء  الدار   ،6

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العالي الزعيم : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الزعيم  العالي  عبد  السيد 

 220 رقم  بوتاملين  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الزعيم  العالي  عبد  السيد 

 220 رقم  بوتاملين  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836622.

484I

FLASH ECONOMIE

SO2E
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

SO2E شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي املسي2ة2 
تافياللت 1عمارة �سي الشقة 09 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.SO2E : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2كيبات الكهربائية،
أعمال أو إنشاءات مسنوعة.

املسي2ة2   : عنوان املقر االجسماعي 
 -  09 الشقة  �سي  1عمارة  تافياللت 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : أيوب  ال21داوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أيوب  ال21داوي  السيد 
املسي2ة2 تافياللت 3عمارة إي الشقة 

18 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أيوب  ال21داوي  السيد 
املسي2ة2 تافياللت 3عمارة إي الشقة 

18 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138920.

485I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

)LIFE SPIRIT( اليف سبيريت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

اليف سبي2يت )LIFE SPIRIT) شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
ايت املودن دوار الغزوة الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6303
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اليف   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.(LIFE SPIRIT( سبي2يت
 (-1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السجاري  والتسيي2  السدبي2  في  مقاول 
والخدماتي ) دار للضيافة) 2-) تنظيم 
االسسي2اد   (-3 السياحية  الجوالت 

والسصدير.
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تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - الصويرة  الغزوة  دوار  املودن  ايت 

44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 50.000  : شابة  مولود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 50.000  : باكا  اليسيسية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 3 عنوانه)ا)  شابة  مولود  السيد 
صوريد   66690 تارت  ماس  شارع 

66690 صوريد فرنسا.
عنوانه)ا)  باكا  اليسيسية  السيدة 
بول  سان   07460 البروص  شارع 
لوجون  بول  سان   07460 لوجون 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شابة  مولود  السيد 
سوريد   66690 تارت  ماس  شارع 

66690 صوريد فرنسا 
عنوانه)ا)  باكا  اليسيسية  السيدة 
بول  سان   07460 البروص  شارع 
لوجون  بول  سان   07460 لوجون 

فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 06 شتن21 

2022 تحت رقم 331.
486I

TARGET PARTNERS

ISGA CASABLANCA
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC، 20410، Casablanca
Maroc

ISGA CASABLANCA "شركة 
املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 277، 
شارع بئ2أنزاران،املعاريف - 20520 

الدار البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.302449
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
طريق  عن  املال  رأس  بزيادة  قرار 
إجمالي  بمبلغ  العينية  املساهمة 
قدره واحد وعشرون مليون ومائسان 
وأربعمائة  ألف  وثالثون  وإثنان 
وثمانية )21.232.408) درهم. وبذلك 
يسم زيادة رأس مال الشركة من أحد 
عشر مليوًنا وسسمائة وتسعة وثالثين 
 (11.639.500( وخمسمائة  ألً ا 
درهم إلى اثنين وثالثين مليوًنا وثمان 
مئة وواحد وسبعين ألً ا وتسعمائة 

وثمانية )32.871.908) درهم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املال  رأس  زيادة  إسسكمال  ت ويض 

ملجلس اإلدارة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد فريد بن ل ضيل 
الجليل  بنعبد  املومن  عبد  والسيد 

كاعضاء مجلس االدارة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النهائي  باالنتهاء  اإلدارة  إقرارمجلس 
من عملية زيادة رأس املال التي أقرها 
غشت   1 الجمع العام االسسثنائي ل 

.2022
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأس املال في تاريخ إعسماد 
النظام األسا�سي بمبلغ 32،871،908 
 132.857 إلى:  مقسمة  وهي  درهم. 
 بقيمة إسمية 100 درهم 

ً
 عاديا

ً
سهما

 100 أسهم ذات أولوية بقيمة   10 ؛ 
.B درهم لصالح املساهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836668.

487I

SUD EST CONSEIL

 LE BUREAU COMPTABLE ET
FISCAL DE MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani، 40130،
Marrakech maroc

 LE BUREAU COMPTABLE ET
 FISCAL DE MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : اقامة 
بنيزناسن بلوك ب شقة رقم 7 
الطابق الثاني تجزئة االزدهار - 

40000 مراكش املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.85915

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 20 غشت 2020 تقرر حل 
 LE BUREAU COMPTABLE ET
شركة   FISCAL DE MARRAKECH
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 10.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
بلوك ب شقة رقم  بنيزناسن  اقامة 
االزدهار  تجزئة  الثاني  الطابق   7
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

لسص ية املسبقة.
و عين:

السيد)ة) علي الصبار و عنوانه)ا) 
الجنوبي  ازلي  ج  رقم  عبي2/1052 
)ة)  40000 مراكش املغرب كمص ي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
اقامة  وفي   2020 غشت   20 بساريخ 
رقم  املكسب  االول  الطابق  الظهي2ب 
 - طريق اكادير   2 شارع الحسن   16

40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139105.
488I

Global Sharp Consulting

MINOTERIE MIKOU
إعالن مسعدد القرارات

Global Sharp Consulting

 Mohamed 5 Office Center A

 Angle Bd Mohamed 5 et rue

 Albert 1er 9ème étage bureau

20300 ،903، الدار البيضاء املغرب

MINOTERIE MIKOU "شركة 

املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: املنطقة 

الصناعية سطات - - سطات 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.433

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2021 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على اسسقالة السيدة سلوى 

ونائبة  كمديرة  منصبها  من  ميكو 

للرئيس السن يذي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

الرئيس  نائب  منصب  يسولى 

اإلدارة  مجلس  رئيس  السن يذي 

السيد محمد عزيز ميكو

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

يوم  في  العامة  الجمعية  موافقة 

مجلس  قبول  على   30/12/2021

اإلدارة اسسقالة السيدة سلوى ميكو 

من مهامها.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 19: الذي ينص على مايلي: 

يسولى منصب نائب الرئيس السن يذي 

محمد  السيد  اإلدارة  مجلس  رئيس 

عزيز ميكو

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 االبسدائية بسطات بساريخ 

2022 تحت رقم 1239/22.

489I
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الشركة املدنية املهنية للمحاماة "بكو�سي و حب�سي"

 CARRIED CAPMEZZANINE
II

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
"بكو�سي و حب�سي"

6 زنقة ال رابي، شارع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20330، الدار البيضاء املغرب
 CARRIED CAPMEZZANINE II

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 101، 
شارع املسي2ة الخضراء، الطابق 

األول، الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.329883
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
رفع  تم   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره "40.000 
إلى  درهم"   10.000" من  أي  درهم" 
إجراء   : عن طريق  درهم"   50.000"
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقاصة 

املقدار و املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29303.

490I

فيكوجيس

CAFE J HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوجيس
43 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز، 

40000، مراكش املغرب
CAFE J HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل رقم 
17 عمارة F أصيلة بوعكاز املحاميد 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.J HOUSE

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجسماعي : محل رقم 

أصيلة بوعكاز املحاميد   F عمارة   17

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 100  : السيد عبد العزيز اي دير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة زهراء النقرة : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 10  : اي دير  العزيز  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   90  : النقرة  السيدة زهراء 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

اي دير  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة بو عكاز بلوك 4 رقم 

91 املحاميد مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

عنوانه)ا)  النقرة  زهراء  السيدة 

تسلطانت   499 تجزئة الكواسم رقم 

مراكش 40065 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اي دير  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة بو عكاز بلوك 4 رقم 

91 املحاميد مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 7940.

491I

YASSIR BADAOU

RD CREATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YASSIR BADAOU

شارع عبد الكريم الخطابي أنبيك 

املضيق، 93200، املضيق املغرب

RD CREATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 36 إقامة 

املسي2ة شارع 11 يناير جناح 36 

طابق 3 رقم 10 - 93100 ال نيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نون21   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 RD  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CREATIVE

است2اد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير األدوات املنزلية

املنسوجات  جميع  تسويق  و  بيع 

السجميلة و النسيبجية.

عنوان املقر االجسماعي : 36 إقامة 

املسي2ة شارع 11 يناير جناح 36 طابق 
3 رقم 10 - 93100 ال نيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد ديدي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ديدي  رشيد  السيد 
حي األدارسة زنقة عبد الهادي   109

صقلي 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ديدي  رشيد  السيد 
حي األدارسة زنقة عبد الهادي   109

صقلي 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطوان بساريخ - تحت رقم 

.-
492I

FUDESIGN SARL AU

KALIDAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة العالية تيط مليل

 الدار البيضاء، 20680، الدار 
البيضاء املغرب

 KALIDAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي القدس 
الزنقة 6 الرقم 45 ال21نو�سي الدار 
البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KALIDAR SARL AU
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شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
دات  املحدودة  املسؤوليات  دات 

الشريك الوحيد
املوضوع : منعش عقاري.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
القدس الزنقة 6 الرقم 45 ال21نو�سي 
الدار البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد االشعاري الحاج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد االشعاري الحاج عنوانه)ا) 
الصحراوي  القادر  عبد  182,شارع 

20600 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد االشعاري الحاج عنوانه)ا) 
الصحراوي  القادر  عبد  182,شارع 

20600 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 829972.

493I

notaire

LONDON GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

notaire
110زنقة 100شارع تازة حي موالي 
عبد هللا 110زنقة 100شارع تازة 

حي موالي عبد هللا، 20480، الدار 
maroc البيضاء

LONDON GARDEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
السمارة، الرقم 05، حي موالي عبد 

هللا، عين الشق - 20480 الدار 
البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.340571

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 ف21اير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دشرة  سناء  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) كمال 

نحائلي بساريخ 28 ف21اير 2022.

دشرة  سناء  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000

ف21اير   28 بساريخ  ال اهمي  الصديق 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 27 يوليوز 2022 تحت رقم 872582.

494I

MCG

مبيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

مبيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عالل ال ا�سي، العمارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : مبيك.

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيوت  تشغيل  امل روشة،  الغرف 

الضيافة، الرياض.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

شقة   ،12 العمارة  ال ا�سي،  عالل 

رقم 5، سين مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 : السيدة كورنيي كارين سيسيليا 

60 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 40  : إن يست  جي3�سي  الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

سيسيليا  كارين  كورنيي  السيدة 

كواي  سيزاري  عمارة  عنوانه)ا) 

باسكال باولي 20137 بورطو فيشيو 

فرنسا.

إن يست  جي3�سي  الشركة 

 1931 الحرية  شارع   45 عنوانه)ا) 

لوكسمبورغ لوكسمبورغ.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سيسيليا  كارين  كورنيي  السيدة 

كواي  سيزاري  عمارة  عنوانه)ا) 

باسكال باولي 20137 بورطو فيشيو 

فرنسا

كلود  جون  كورنيي  السيد 

فيال  أدير،  كليمون  ألي   3 عنوانه)ا) 

سانت إكسبي2ي 74940 أن�سي لو فيو 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138508.

495I

CABINET BENISSA

MARBILLA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

MARBILLA TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

في2دين مسجر أ - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.80411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 MARBILLA الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   TRANS

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة في2دين مسجر أ - 90000 طنجة 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

زنقة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

طنجة   90000  - أ  مسجر  في2دين 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) أيوب أنوجة و عنوانه)ا) 
طنجة   90000 زنقة في2دين مسجر أ 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9425.

496I
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CABINET BENISSA

WATI TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
WATI TOURS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.113433
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
16 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 WATI TOURS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 
شارع حافظ   127 مقرها اإلجسماعي 
ابن عبد البار اقامة االندلس الظابق 
طنجة   90000  -  15 رقم  الثالث 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر السص ية ب 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  االدري�سي  هشام  السيد)ة) 
ابن  حافظ  شارع   127 عنوانه)ا) 
الظابق  االندلس  اقامة  البار  عبد 
الثالث رقم 15 90000 طنجة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9423.
497I

CABINET BENISSA

SHAÏNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SHAÏNA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 22 شارع 
األردن زويسين سانطر شقة رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.112673

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   15 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   SHAÏNA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
األردن  شارع   22 اإلجسماعي  مقرها 
زويسين سانطر شقة رقم 26 - 90000 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
و حدد مقر السص ية ب 22 شارع 
األردن زويسين سانطر شقة رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  بوسنة  عائشة  السيد)ة) 
زويسين  األردن  شارع   22 عنوانه)ا) 
90000 طنجة   26 سانطر شقة رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 7766.
498I

“ FILAD TRANS“ فيالد ترانس

“ FILAD TRANS“ فيالد ترانس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

“ FILAD TRANS“ فيالد ترانس
26 شارع مرس سلطان شقة 3 
الطابق األول -، 20130، الدار 

البيضاء املغرب
 “ FILAD TRANS“ فيالد ترانس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق األول 
- 20130 - املغرب الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
فيالد   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.“ FILAD TRANS“ ترانس
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التي  بالسيارات  البضائع  نقل؛نقل 
تساوي حمولتها املعسمدة أو تزيد عن 

15 طن..
26 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
الطابق األول   3 مرس سلطان شقة 
البيضاء  الدار  املغرب   -  20130  -

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : اسماعيل  الدرعاوي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  الدرعاوي  السيد 

دمنات  عنوانه)ا) حي تيزغت 22300 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اسماعيل  الدرعاوي  السيد 

دمنات  عنوانه)ا) حي تيزغت 22300 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 28966.

499I

M.A.I GROUPE SERVICE

BATI EL MENZAH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301،

14000، KENITRA MAROC

BATI EL MENZAH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 زنقة 

شارع جميل صدقي الزهاوي و مبارك 

الدكالي مكسب رقم 8 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

65993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EL MENZAH
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املخسل ة او البناء
كراء االليات.

زنقة   26  : عنوان املقر االجسماعي 
شارع جميل صدقي الزهاوي و مبارك 
 14000  -  8 رقم  مكسب  الدكالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيدة لحميدي هاجر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة لحميدي هاجر عنوانه)ا) 
حيم  املسي2ة  حي   107 رقم   5 امل 

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  الهاوس  السيد 
عامر  بورحمة  اوالد  املودزين  دوار 

الس لية 14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 92007.
500I

MCG

روكستيل 13
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
روكستيل 13 شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عالل ال ا�سي، العمارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   27

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

روكستيل 13.

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيوت  تشغيل  امل روشة،  الغرف 

الضيافة، الرياض.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

شقة   ،12 العمارة  ال ا�سي،  عالل 
رقم 5، سين مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

13 : 100 حصة  الشركة أف �سي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الشركة أف �سي 13 عنوانه)ا) تور 

 92400 أل دي سيزون  بي   4 ألطو 

كوربوفوا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

سيباستيان  فرانك  شو  السيد 

شارع  مكرر،   43 عنوانه)ا)  ألبي2 

فيكسور هيكو 92200 نايلي سي2 سان 

فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138435.
501I

Agent AFFAIRES

 TRANS AFRIQUE EUROPE
INTERLANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE NARJIS RDC 1،
90020، TANGER MAROC

 TRANS AFRIQUE EUROPE
INTERLANE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 5 شارع 
يوسف بن تاش ين الطابق الثاني 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115093
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.AFRIQUE EUROPE INTERLANE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسسي2اد  للسلع،  الدولي  و  الوطني 

والسصدير.
شارع   5  : عنوان املقر االجسماعي 
يوسف بن تاش ين الطابق الثاني رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بوشيبة  جالل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشيبة  جالل  السيد 

 90000 تدغين  جبل  شارع   200

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوشيبة  جالل  السيد 

 90000 تدغين  جبل  شارع   200

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   07 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2021 تحت رقم 241154.

502I

BIG BOSS CENTER

KOSIPO BOIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG BOSS CENTER

 LOT SALWA N1 APPT N3 1ER

 RTG TIT MELLIL CASABLANCA،

29640، CASABLANCA MAROC

KOSIPO BOIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

سلوى رقم 1 شقة رقم 3 الطابق 

االول تيط مليل الدارالبيضاء - 

29640 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KOSIPO BOIS
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب واملعادن.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   3 رقم  شقة   1 رقم  سلوى 
 - الدارالبيضاء  مليل  تيط  االول 

29640 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : نبيل  بوهليل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد بوهليل نبيل عنوانه)ا) حي 
املحمدية   28800  187 الوحدة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوهليل نبيل عنوانه)ا) حي 
املحمدية   28800  187 الوحدة رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28430.
503I

CABINET BENISSA

UNITY PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
UNITY PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الطابق الثالث رقم 15 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.113053
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 08 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   UNITY PRO الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع حافظ   127 مقرها اإلجسماعي 
ابن عبد البار اقامة االندلس الظابق 
طنجة   90000  -  15 رقم  الثالث 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر السص ية ب 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) أسما سماتي و عنوانه)ا) 
البار  عبد  ابن  حافظ  شارع   127
رقم  الثالث  الظابق  االندلس  اقامة 
املغرب كمص ي  طنجة   90000  15

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 7794.
504I

FUDESIGN SARL AU

AMAN D'OR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة العالية تيط مليل الدار 
البيضاء، 20680، الدار البيضاء 

املغرب
AMAN D'OR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي القدس 
الزنقة 6 الرقم 45 ال21نو�سي الدار 

البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 AMAN : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.D'OR SARL

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دات املسؤولية املحدودة 

املوضوع: الت2ويج العقاري.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

القدس الزنقة 6 الرقم 45 ال21نو�سي 

الدار البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 8.280.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 16.900  : عمر  الخياط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 16900  : السيد الخياط ابو بكر 

بقيمة 100 درهم.

 24500  : خالد  الخياط  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيد الخياط مصط ى : 24500 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

مصط ى  الخياط  السيد 

 12 الزنقة  زكرياء  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   20153 عين الشق   40 الرقم 

البيضاء املغرب.

السيد الخياط ابو بكر عنوانه)ا) 

 49 الرقم   10 الزنقة  زكرياء  تجزئة 

البيضاء  الدار   20153 الشق  عين 

املغرب.

عنوانه)ا)  خالد  الخياط  السيد 
 16 الرقم   10 الزنقة  زكرياء  تجزئة 
البيضاء  الدار   20153 الشق  عين 

املغرب.
عنوانه)ا)  عمر  الخياط  السيد 
تجزئة زكرياء الزنقة 12 الرقم 12عين 
الشق 20153 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الخياط ابو بكر عنوانه)ا) 
 49 الرقم   10 الزنقة  زكرياء  تجزئة 
البيضاء  الدار   20153 الشق  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836727.
505I

ايطال كونساي

 GALAXY HANIFA
» SARL AU «

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي، 15252، سيدي عالل 
املغرب

 » GALAXY HANIFA » SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

مديونة اقامة السماللي 1 عمارة 6 
رقم 12 بطانة - 11160 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.» GALAXY HANIFA » SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 6 عمارة   1 السماللي  اقامة  مديونة 
رقم 12 بطانة - 11160 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد زكرياء حني ة : 100 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حني ة  زكرياء  السيد 
شارع تادلة رقم 26 الطائرات الرباط 

11160 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حني ة  زكرياء  السيد 
شارع تادلة رقم 26 الطائرات الرباط 

11160 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2022 تحت رقم 39503.

506I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

NORTECONF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمي2ة 
الطابق االول رقم 02،ال نيدق، 

93100، ال نيدق املغرب
NORTECONF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي الري يين9- 

الطابق االر�سي عمارة الديبوني - 
93100 ال نيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.NORTECONF
-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس الجاهزة.
يقوم  الذي  الوسيط  أو  -الساجر 

باالسسي2اد والسصدير.
 : االجسماعي  املقر  عنوان 
عمارة  االر�سي  الطابق  الري يين9- 

الديبوني - 93100 ال نيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 50  : السكوري  أشرف  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
حصة   18  : السيد طه الديبوني 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد ياسين الديبوني : 16 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد عبد الحليم الديبوني : 16 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف السكوري عنوانه)ا) 
 33 رقم   17 زنقة  ا  م  العروبة  حي 
القصر الكبي2  القصر الكبي2 92150 

املغرب.
عنوانه)ا)  الديبوني  طه  السيد 
حي بن ديبان عمارة الديبوني بلوك 
 93100  8 ص الطابق االول الشقة 

ال نيدق املغرب.
السيد ياسين الديبوني عنوانه)ا) 
حي بن ديبان عمارة الديبوني بلوك 
 93100  9 ص الطابق االول الشقة 

ال نيدق املغرب.
الديبوني  الحليم  عبد  السيد 
عمارة  ديبان  بن  حي  عنوانه)ا) 

االول  الطابق  ب  بلوك  الديبوني 

الشقة 5 93100 ال نيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديبوني  طه  السيد 

حي بن ديبان عمارة الديبوني بلوك 

 93100  8 ص الطابق االول الشقة 

ال نيدق املغرب

عنوانه)ا)  اعبارة  حسن  السيد 
حي العروبة ما زنقة 15 رقم 1 القصر 

الكبي2 92150 القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1806.

507I

GESTION ALJANOUB

 UNIVERS SUD SERVICE

NEGOCE
إعالن مسعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب

 UNIVERS SUD SERVICE

NEGOCE "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: حي 

الحجري زنقة 11 رقم 35 العيون - 

70000 العيون املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.8845

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 شتن21 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجسماعية  حصة   500 ت ويت 

فاضل  محمد  سيدي  السيد  طرف 

سكينة  السيدة  لصالح  الركيبي 

براهيم  السيد  )200حصة)  الركيبي 

و السيد موالي  )200حصة)  الركيبي 

الحسين الركيبي )100حصة) .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

للشركة  املقراالجسماعي  نقل  مايلي: 

زنقة ابو القاسم   : الى العنوان االتي 

9 حي عالل بن عبد هللا  الشابي رقم 

بوجدور

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

محمد  سيدي  السيد  ابقاء  مايلي: 

فاضل الركيبي مسي2 للشركة وتعيين 

مسي2ة  الركيبي  سكينة  السيدة 

و  للشركة  واملالية  االدارية  للشؤون 

السيد موالي الحسين الركيبي مسي2 

محدودة  غي2  ملدة  االدارية  الشؤون 

للمسي2ين  املن صل  االمضاء  مع 

السيد سيدي محمد فاضل الركيبي 

والسيد  الركيبي  سكينة  السيدة  و 

للشؤون  الركيبي  الحسين  موالي 

املشت2ك  االدارية للشركة و االمضاء 

فاضل  محمد  سيدي  للمسي2ان 

الركيبي  سكينة  السيدة  و  الركيبي 

لشؤون االدارية و املالية للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: ت ويت الحصص

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقراالجسماعي 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: التسيي2 و االمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2684/2022.

508I
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EDIAN CONSULTING

LA FERME ROUGE
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكسب رقم 
3 القنيطرة، 14000، القنيطرة 

املغرب
LA FERME ROUGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي كلم 60 
ص ب 85 حد ال21اشوة الرماني - 

46439 الرماني املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 95.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع لحسابه الخاص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
18 غشت  االبسدائية بالرماني بساريخ 

2022 تحت رقم 23.

509I

EDIAN CONSULTING

LA FERME ROUGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكسب رقم 
3 القنيطرة، 14000، القنيطرة 

املغرب
LA FERME ROUGE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي كلم 60 
ص ب 85 حد ال21اشوة الرماني 
الرماني 46439 الرماني املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.161355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 14 يونيو 2022 تقرر إنشاء 

و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
شارع االشعري   14 بالعنوان  الكائن 

الرباط  الرباط  اكدال   6 رقم  شقة 

املسي2 من  املغرب و  الرباط   10000

طرف السيد)ة) الوافي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126035.

510I

EDIAN CONSULTING

PROMATCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EDIAN CONSULTING

48 زنقة طارق بن زياد مكسب رقم 

3 القنيطرة، 14000، القنيطرة 

املغرب

PROMATCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 21 شارع 
وزان حد كورت - 16050 بلقصي2ي 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25015

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نبيل  بنهيبة  )ة)  السيد  ت ويت 

150 حصة اجسماعية من أصل 150 

حصة ل ائدة السيد )ة) عبد اللطيف 

بنهيبة بساريخ 03 غشت 2022.

 75 بنهيبة وفاء  )ة)  ت ويت السيد 

حصة اجسماعية من أصل 75 حصة 

ل ائدة السيد )ة) عبد اللطيف بنهيبة 

بساريخ 03 غشت 2022.

 75 بنهيبة ملياء  )ة)  ت ويت السيد 

حصة اجسماعية من أصل 75 حصة 

ل ائدة السيد )ة) عبد اللطيف بنهيبة 

بساريخ 03 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بساريخ  بلقصي2ي  بمشرع  االبسدائية 

01 شتن21 2022 تحت رقم 290.

511I

محاسبكم

 L’EXPERT FONCIER (SARL
)AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

محاسبكم
 AB مركز االعمال ماليزيا عمارة

الطابق االول املكسب 9 شارع عالل 
ال ا�سي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
 (L’EXPERT FONCIER (SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 83 

دوار إيموتان جماعة سيدي عبد هللا 
غيات شويطر ايت اورير - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

120645
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 نون21   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.(L’EXPERT FONCIER (SARL AU
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السداول بأسواق الخدمات   - عقارية 

والسجارة - اشغال عامة – البناء.
 83 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
دوار إيموتان جماعة سيدي عبد هللا 
 40000  - اورير  ايت  غيات شويطر 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : صامبا  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صامبا  محمد  السيد 
83 دوار إيموتان جماعة سيدي  رقم 
اورير  ايت  شويطر  غيات  هللا  عبد 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  صامبا  محمد  السيد 
83 دوار إيموتان جماعة سيدي  رقم 
اوري  ايت  شويطر  غيات  هللا  عبد 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2021 تحت رقم 13233.
512I

ACTUAL

 CHERRAT TRAVMEK 
S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACTUAL
 BOULEVARD HASSA2 V.N،
50000، MEKNES MAROC

 CHERRAT TRAVMEK 
S.A.R.L.AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة أليم 
1 مسجر رقم 86 البساتين - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55809
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   01
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
.CHERRAT TRAVMEK S.A.R.L.AU
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسل ة او البناء
- مقاول أشغال األلومينيوم

-املسجرة..
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - البساتين   86 رقم  مسجر   1 أليم 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : عمر  الشراط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمر  الشراط  السيد 
 56 رقم   6 العسكري  الحي  تجزئة 

البساتين 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  الشراط  السيد 
 56 رقم   6 العسكري  الحي  تجزئة 

البساتين 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 1176.
513I

FIDUCIAIRE AMER FISC

MASAOUDI BA CA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

MASAOUDI BA CA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حا�سي 

بركان املركز - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   18

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MASAOUDI BA CA

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

حا�سي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الناظور   62000  - املركز  بركان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد عصام مسعودي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عصام مسعودي عنوانه)ا) 

الناظور   62000 زايو  احد  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عصام مسعودي عنوانه)ا) 

الناظور   62000 زايو  احد  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   23 بساريخ  بالناضور  االبسدائية 

2022 تحت رقم 788.

514I

BCNG

STE: D.R.K.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: D.R.K.H شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20500 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.D.R.K.H
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة.
 : االجسماعي  املقر  عنوان 
265،شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 - 20500 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد حسن عنانو : 90.000,00 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ادريس عكاد : 10.000,00 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
: 900 بقيمة  السيد حسن عنانو 

100 درهم.
: 100 بقيمة  السيد ادريس عكاد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عنانو  حسن  السيد 

 20050 شارع موالي يوسف م ج   4

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  عكاد  ادريس  السيد 

257 ديور الحومر ح ي  بلوك ج رقم 

م 20050 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عنانو  حسن  السيد 

 20050 شارع موالي يوسف م ج   4

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836467.

515I

CABINET BAHMAD

PALMARA
إعالن مسعدد القرارات

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

PALMARA "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: دائرة 

الحوز تاركة في2م أومسونت املكان 

املسمى باملارا - 40000 مراكش 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29155

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 03 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

املصادقة على ت ويت السيد  مايلي: 

حصة من   30.000 خالد بنشقرون 

اصل 30.000 حصة عن طريق عقد 

البيع ل ائدة السيد محمد .
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على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
خالد  السيد  اسسقالة  مايلي: 

بنشقرون املسي2 الحالي للشركة
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد محمد أومسونت 
الساكن في مزرعة أومسونت لونيس 
تاركة كراكش، مسي2ا جديدا للشركة 

ملدة غي2 محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي ينص   :12 و  6؛7  بند رقم 
على مايلي: تعديل املواد 6؛7 و 12 من 

النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139072.
516I

ASSURANCES T.F.Z SARL السأمينات ت.ف.ز

ASSURANCES T.F.Z/تأمينات 
ت.ف.ز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

 ASSURANCES T.F.Z SARL
السأمينات ت.ف.ز

تجزئة 46A منطقة لوجستية من 
املنطقة الحرة للسصدير في طنجة، 

90000، طنجة املغرب
ASSURANCES T.F.Z/تأمينات 
ت.ف.ز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

46A منطقة لوجستية من املنطقة 
الحرة للسصدير في طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك   
الرسمية عدد 5734 بساريخ 21 شتن21 

.2022
اسسقالة رشيد اكروم   : بدال من 

وتعين جمال اكروم كمسي2 جديد
الزايري  رشيد  اسسقالة   : يقرأ 
وتعيين جمال اكروم كمسي2ا جديدا 

الباقي بدون تغيي2.
517I

RAISON CONSEIL

STE PROBID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE PROBID شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 13 زنقة 

عبد الكريم بنجلون عمارة أشرف 

الطابق األول رقم 11 فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PROBID

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبص ة  العقاري  البناء،االنعاش 

السجارية،  العمليات  جميع  عامة 

العقارية و الغي2  املالية،  الصناعية، 

العقارية املرتبطة بالهدف املشار إليه 

أعاله..
زنقة   13  : عنوان املقر االجسماعي 

أشرف  عمارة  بنجلون  الكريم  عبد 

الطابق األول رقم 11 فاس - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : العزيز  عبد  العابدي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  العابدي  السيد 
عنوانه)ا) حي األمل زنقة خريبكة رقم 
15 طريق ص رو فاس 30000 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز  عبد  العابدي  السيد 
عنوانه)ا) حي األمل زنقة خريبكة رقم 
15 طريق ص رو فاس 30000 فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4591.
518I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

GLACE DAMASQUAISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 13 العمارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES30000، فاس
GLACE DAMASQUAISE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 1 
س لي عمارة 17 شارع سان لوي حي 

السعادة - 30000 فاس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.72525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
29 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   GLACE DAMASQUAISE
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 
شارع سان لوي   17 س لي عمارة   1

فاس املغرب   30000  - حي السعادة 

نتيجة ل ي طور السص ية.

و عين:

و  مراني  ادريس  السيد)ة) 

عنوانه)ا) 01 زنقة ابي الطيب املسنبي 

اقامة علمي الشقة 22 30000 فاس 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 1 وفي رقم   2022 غشت   29 بساريخ 

17 شارع سان لوي حي  س لي عمارة 

السعادة - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3646/022.

519I

ائسمانية ال ضيلة

ARZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائسمانية ال ضيلة

رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل ال ا�سي 

مراكش، 40070، مراكش املغرب

ARZEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 209 تجزئة 

املسار طريق آس ي - 46000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

64309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2014 شتن21   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ARZEN
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غرض الشركة بإيجاز : - تصنيع، 
الصناعة  منسجات  توزيع  و  بيع 

السقليدية.
- املسجر في اإلسسي2اد والسصدير.

محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   209 رقم  األر�سي  بالطابق 
املسار طريق آس ي - 46000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد شوض رشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : سعيد  هرطاوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  شوض  السيد 
املسي2ة 2 د رقم 210 46000 مراكش 

املغرب.
السيد هرطاوي سعيد عنوانه)ا) 
 40000  1129 رقم   1 صوكوما  حي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  شوض  السيد 
املسي2ة 2 د رقم 210 46000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   19 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2014 تحت رقم 69398.
520I

ائسمانية ال ضيلة

ARZEN
إعالن مسعدد القرارات

ائسمانية ال ضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل ال ا�سي 
مراكش، 40070، مراكش املغرب
ARZEN "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: رقم 327 
محل رقم 2 الحي الصناعي سيدي 

غانم - 46000 مراكش املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.64309
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 05 غشت 2021
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
كان  التي  الحصص  جميع  ت ويت 
يملكها السيد هرطاوي سعيد )5000 
شوض  السيد  الشريك  الى  حصة) 
رشيد، بالسالي تصبخ جميع الحصص 
 10000 الشركة  لرأسمال  املكونة 
حصة في يد الشريك الوحيد السيد 

شوض رشيد )10000 حصة)
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تغيي2 الشكل القانوني لشركة  مايلي: 
املسؤولية  ذات  شركة   ARZEN
ذات   ARZEN شركة  الى  املحدودة 

الشريك الوحيد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشركة 1.000000 مقسمة 
الشريك  يد  في  حصة   10000 على 

الوحيد السيد شوض رشيد.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ARZEN  : للشركة  القانوني  الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   11 السجارية بمراكش بساريخ 

2021 تحت رقم 128412.
521I

CABINET BAHMAD

ANNA&CLEMENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
ANNA&CLEMENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب رقم 
2 في اليمين، شقة رقم 6، زاوية زنقة 
طارق ابن زياد وابن عائشة، إقامة 
اكسال سيور، عمارة 18، - 40000 

مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.125687

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بيي2 ألكساندر  )ة)  ت ويت السيد 
بي2نو 165 حصة اجسماعية من أصل 
300 حصة ل ائدة السيد )ة) الشركة 
يونيو   30 بساريخ   SCI FAIRMONT

.2022
كريستيل  )ة)  السيد  ت ويت 
تري يديك 110 حصة اجسماعية من 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   200 أصل 
الشركة SCI FAIRMONT بساريخ 30 

يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139136.
522I

transparence fiscale

 STE GREEN MALKI DE
SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui، 30000، 38

fes maroc
 STE GREEN MALKI DE SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 

انيس زنقة امازون رقم 307 شارع 
موالي رشيد طريق ص رو - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GREEN MALKI DE SERVICE
مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال عامة و تجارة.
اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع   307 رقم  امازون  زنقة  انيس 
 30000  - موالي رشيد طريق ص رو 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد املالكي حسن : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
حسن  املالكي  عبد  السيد 
زنقة جدة عمارة   48 رقم  عنوانه)ا) 
2 حي الجاخلة 63320 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

حسن  املالكي  عبد  السيد 
زنقة جدة عمارة   48 رقم  عنوانه)ا) 
2 حي الجاخلة 63320 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4664.
523I

MAG GESTION

HARRAMED KSAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
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 - Morocco، 92150، KSAR EL
KEBIR املغرب

 HARRAMED KSAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 
السالمة 2 رقم 239 الطابق األول 

القصر الكبي2 - 92150 القصر الكبي2 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2867
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   09 في  املؤرخ 
 HARRAMED KSAR TRANS حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 2 السالمة  تجزئة  اإلجسماعي  مقرها 
رقم 239 الطابق األول القصر الكبي2 
- 92150 القصر الكبي2 املغرب نتيجة 

اللسوقف السام عن النشاط.
و عين:

و  الشتيوي  هللا  عبد  السيد)ة) 
 227 رقم  األمل  تجزئة  عنوانه)ا) 
القصر الكبي2  القصر الكبي2 92150 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
تجزئة  وفي   2022 غشت   09 بساريخ 
األول  الطابق   239 رقم   2 السالمة 
القصر الكبي2 - 92150 القصر الكبي2 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 237.
524I

segex

KACHBOLI RAYANE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes، 30000، fes

MAROC
 KACHBOLI RAYANE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : محل 

رقم 14 قطعة العن21ة 1 س 3 عين 
السمن فاس - 30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.62583
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   23 في  املؤرخ 
 KACHBOLI RAYANE AUTO حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي محل رقم 14 قطعة 
 - عين السمن فاس   3 س   1 العن21ة 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000

تحقيق األرباح.
و عين:

و  قشبولي  سليمان  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 228 زنقة 32 تجزئة العن21ة 
 30000 طريق عين السمن   2 س   1

فاس املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 23 غشت 2022 وفي محل رقم 
14 قطعة العن21ة 1 س 3 عين السمن 

فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3588/022.
525I

MCG

توراكش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
توراكش شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
أملكيس، 2، الرقم 277 - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55501

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 ف21اير   20 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   670.000" قدره 
"6.000.000 درهم" إلى "6.670.000 
تقديم حصص   : طريق  عن  درهم" 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   28 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 134282.
526I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

FERBOIS 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4، 43150، ابن 

جرير املغرب
 FERBOIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي افريقيا 
شاريع ابن ط يل رقم 78 - 43150 

ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3345
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FERBOIS
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

انشاءت املعدنية 
- نجارة االملنيوم و الخشب 

-تاجر.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 -  78 افريقيا شاريع ابن ط يل رقم 

43150 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد رضوان املخلوفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان املخلوفي عنوانه)ا) 
حي افرقيا زنقة 12 رقم 561 43150 

ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رضوان املخلوفي عنوانه)ا) 
حي افرقيا زنقة 12 رقم 561 43150 

ابن جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ 04 غشت 

2022 تحت رقم 242.

527I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 GROUPE HMIDOUCH
AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE HMIDOUCH

AMENAGEMENT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 شارع 

مي2 سلطان الطابق األول شقة رقم 

3 - 20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

519327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 GROUPE HMIDOUCH  :

.AMENAGEMENT

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء.

26 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

مي2 سلطان الطابق األول شقة رقم 3 

- 20006 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حميدوش  أ  الدين  نور  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

حميدوش  أ  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) السالم األزهر أول ا 20202 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

حميدوش  أ  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) السالم األزهر أول ا 20202 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أكسوبر 2021 تحت رقم 796407.

528I

HAPPY COMPTA SARL

LES TROIS NOISETTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

LES TROIS NOISETTES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الحسن 2 اقامة أبو بكر صديق رقم 

3 - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TROIS NOISETTES
غرض الشركة بإيجاز : مخ1زة.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
اقامة أبو بكر صديق رقم   2 الحسن 

3 - 23000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد رشيد ديحو : 1.400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.300  : اسماعيل  بكيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.300  : فيصل  شطو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ديحو  رشيد  السيد 
املسي2ة 1 زنقة 3 رقم 25 23000 بني 

مالل املغرب.

عنوانه)ا)  اسماعيل  بكيز  السيد 

 44 رقم  البطحاء  تجزئة  اظهر  ام 

23000 بني مالل املغرب.

السيد شطو فيصل عنوانه)ا) حي 

 2 بلوك   3 االطلس تجزئة الحسنية 

الرقم 17 23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ديحو  رشيد  السيد 
املسي2ة 1 زنقة 3 رقم 25 23000 بني 

مالل املغرب

عنوانه)ا)  اسماعيل  بكيز  السيد 

 44 رقم  البطحاء  تجزئة  اظهر  ام 

23000 بني مالل املغرب

السيد شطو فيصل عنوانه)ا) حي 

 2 بلوك   3 االطلس تجزئة الحسنية 

الرقم 17 23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 835.

529I

CANOCAF SARL

ALLIANCE ENNAJAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

ALLIANCE ENNAJAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
عاريض ص ب 5542 أوالد ميمون 

الرقم ال21يدي 62002 - 62000 

الناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14681

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مزوز  سهيلة  )ة)  السيد  ت ويت 
100 حصة اجسماعية من أصل 100 
حصة ل ائدة السيد )ة) محمد مزوز 

بساريخ 27 يوليوز 2022.
مزوز  سعاد  )ة)  السيد  ت ويت 
100 حصة اجسماعية من أصل 100 
حصة ل ائدة السيد )ة) محمد مزوز 

بساريخ 27 يوليوز 2022.
جميلة  )ة)  السيد  ت ويت 
100 حصة اجسماعية من  املوساوي 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   100 أصل 

محمد مزوز بساريخ 27 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور بساريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4247.

530I

STE MAGRAMANE SARL

STE NADINETEX SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE NADINETEX SARL
 BUREAU 08 RUE N°399 2EME
 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA، 30000، FES
MAROC

 STE NADINETEX SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 
السجاري مكسب رقم 8 زنقة 399 

بالطابق الثاني تجزئة جنة الزيسون 1 
بنسودة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.STE NADINETEX SARL
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مشغل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مؤسسة لصنع األلبسة الجاهزة.

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 399 زنقة   8 رقم  مكسب  السجاري 

بالطابق الثاني تجزئة جنة الزيسون 1 

بنسودة - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن عماري بطاحي : 300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

بطاحي  عماري  حسين  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد يونس عماري بطاحي : 200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

بطاحي  عماري  حسن  السيد 

عنوانه)ا) 41 تجزئة البارك الشقة 2 

اقامة لينة ملعب الخيل م ج 30000 

فاس املغرب.

بطاحي  عماري  حسين  السيد 

س   45 رقم   1 الجنان  عنوانه)ا) 

االندلس عين الشقف موالي يعقوب 

30000 فاس املغرب.

بطاحي  عماري  يونس  السيد 

ف  1فيال38  الجنان  عنوانه)ا) 

االندلس عين الشقف موالي يعقوب 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بطاحي  عماري  حسن  السيد 

الشقة  البارك  تجزئة   41 عنوانه)ا) 

ج  م  الخيل  ملعب  لينة  اقامة   2

300000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3187.

531I

FID INFO COM

GNZ CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان عمارة س مكسب رقم 
6 القنيطرة، 14500، القنيطرة 

MAROC
GNZ CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 
3 املنزه الطابق 1 سيدي عالل 

البحراوي تي ليت - 15252 سيدي 
عالل البحراوي املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27979
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ڭنزاوز  يونس  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
محمد السالمي بساريخ 17 ماي 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 389.
532I

MCG

توراكش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
توراكش شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
أملكيس، 2، الرقم 277 - 40000 

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55501
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
رفع  تم   2021 ماي   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم"   5.500.000"
 6.000.000" إلى  درهم"   500.000"
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2021 تحت رقم 123193.

533I

عمر بلغريب

LA PERLE DU TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 
الطابق الثالث املكسب 21، 30000، 

فاس املغرب
LA PERLE DU TOURISME شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم4 
شارع عبد العزيز بوطالب م.ج - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PERLE DU TOURISME
 HOTEL  : غرض الشركة بإيجاز 
 OCCUPANT PLUS DE DIX

.PERSONNES

رقم4   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - م.ج  بوطالب  العزيز  عبد  شارع 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 500 حصة  السيد ناصر زموري 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة غزالن علوي دويري : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زموري  ناصر  السيد 
مجمع حدائق البديع عمارة 9 شقة 4 
االندلس عين الشقف 36122 موالي 

يعقوب املغرب.
دويري  علوي  غزالن  السيدة 
العزيز  عبد  شارع  رقم4  عنوانه)ا) 

بوطالب م.ج 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زموري  ناصر  السيد 
مجمع حدائق البديع عمارة 9 شقة 4 
االندلس عين الشقف 36122 موالي 

يعقوب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3618.
534I

الشتيوي ادريس

 Sté OULAD BA LAHSSEN
ÉLEVAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14، 92150، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté OULAD BA LAHSSEN
ÉLEVAGE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

الدويعي�سى العزازوة ج و ق سوق 
الطلبة - 92150 القصر الكبي2 



17497 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 OULAD BA LAHSSEN ÉLEVAGE

.SARL
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن.
دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 
سوق  ق  و  ج  العزازوة  الدويعي�سى 
الكبي2  القصر   92150  - الطلبة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 50 حصة  السيد محمد لخضر 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد زكرياء الخضر : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لخضر  محمد  السيد 
بدوار أوالد بوزيد ج و ق سوق الطلبة 

92150 القصر الكبي2 املغرب.
عنوانه)ا)  الخضر  زكرياء  السيد 
بدوار أوالد بوزيد ج و ق سوق الطلبة 

92150 القصر الكبي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخضر  زكرياء  السيد 
بدوار أوالد بوزيد ج و ق سوق الطلبة 

92150 القصر الكبي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 238.
535I

اليك�سي و شركائه

كيناني طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اليك�سي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 

85 الطابق 4، رقم 19، 20000، 
الدارالبيضاء املغرب

كيناني طرنس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مجموعة 
8 شقة 28 شارع القدس إقامة 

حدائق القدس عين الشق - 20000 
الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
825967

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن21 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
: كيناني  اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

طرنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر االجسماعي : مجموعة 
إقامة  القدس  شارع   28 شقة   8
حدائق القدس عين الشق - 20000 

الداربيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
520 حصة   : السيد عمر الكناني 

بقيمة 52.000 درهم للحصة.
حصة   480  : السيد نزار الكناني 

بقيمة 48.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكناني  عمر  السيد 
حدائق  إقامة  القدس  شارع 
كالي ورنيا ج ه 8 شقة 28 عين الشق 

20000 الداربيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الكناني  نزار  السيد 
عمارة   6 البسسان  إقامة  الهدى  حي 
 20000 البيضاء  ج  ق   7 شقة   12

الداربيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكناني  عمر  السيد 
حدائق  إقامة  القدس  شارع 
كالي ورنيا ج ه 8 شقة 28 عين الشق 

20000 الداربيضاء املغرب
عنوانه)ا)  الكناني  نزار  السيد 
عمارة   6 البسسان  إقامة  الهدى  حي 
 20000 البيضاء  ج  ق   7 شقة   12

الداربيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم -.

536I

AM CONSULTING

 BROTHER’S SHOES SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC
 BROTHER’S SHOES SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3، الطابق 
األول - 20490 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BROTHER’S SHOES SARL AU
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير و بيع األحذية.
26 ,زنقة   : عنوان املقر االجسماعي 
الطابق   ،3 الشقة  السلطان،  مرس 
األول - 20490 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أيوب رباني : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رباني  أيوب  السيد 
تيط مليل   6 تجزئة الص ا فيال رقم 

00000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رباني  أيوب  السيد 
تيط مليل   6 تجزئة الص ا فيال رقم 

00000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
537I

WAY CONSEIL

JINANE CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
JINANE CARS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزيئة 
سكار مسجد أريحا مكازى رقم 7 
حي املحمدي الدوديات - 40160 

مراكش املغرب.
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تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.68665

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 30 يوليوز 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الحسني عبد الغني كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139104.

538I

FIDUCIAIRE ALBOUCHRA

بن هرا نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBOUCHRA

 ANABAR 2 IMM E N7، 40000،

MARRAKECH MAROC

بن هرا نيكوص شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي سوق ايت 

اورير - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

110847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : بن هرا 

نيكوص.

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

عنوان املقر االجسماعي : سوق ايت 

اورير - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 80.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد بن اهرا حمو : 600 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   200  : السيد بن هرا علي 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمو  اهرا  بن  السيد 
مراكش   40000 اورير  ايت  سوق 

املغرب.
عنوانه)ا)  علي  هرا  بن  السيد 
 40000 تارميكت  الجديد  تيكيمي 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حمو  اهرا  بن  السيد 
مراكش   40000 اورير  ايت  سوق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2021 تحت رقم.

539I

SAHEL CONSULTING

THE BEST RC
إعالن مسعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

THE BEST RC "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: مدينة 
الوحدة بلوك ب رقم 920 العيون 

70000 العيون املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.42899

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ  املؤرخ في 06 شتن21 2022 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأسيس شركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تأسيس شركة ممثلها القانوني اقديم 
مدينة  االجسماعي  مقرها  الياس 

الوحدة بلوك ب رقم 920 العيون
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2688/22.
540I

EXPROX SARL AU

PROCUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبي2ي 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
ال21يدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
PROCUT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الزبي2ي الطابق 
الثاني عين حرودة الرقم ال21يدي 98 

- 28630 املحمدية املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.30325

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ربي2و  إكزارا  )ة)  السيد  ت ويت 
ماسيو جو�سي 340 حصة اجسماعية 
حصة ل ائدة السيد   740 من أصل 
غشت   15 بساريخ  رباني  صالح  )ة) 

.2022
ربي2و  إكزارا  )ة)  السيد  ت ويت 
ماسيو جو�سي 400 حصة اجسماعية 
حصة ل ائدة السيد   740 من أصل 
اولي ري  دي  اوس الدو  جو�سي  )ة) 

رايس بساريخ 15 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1690.
541I

PLANTCOSMO

PLANTCOSMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLANTCOSMO
معطى هللا رقم 618 اسكجور، 

40000، مراكش املغرب
PLANTCOSMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي معطى هللا 
رقم 618 اسكجور - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128485
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PLANTCOSMO
غرض الشركة بإيجاز : اسسخراج 
املعادن الكيماوية واألسمدة املعدنية 
و األنشطة االسسخراجية غي2 املصن ة 

في موضع آخر.
عنوان املقر االجسماعي : معطى هللا 
رقم 618 اسكجور - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد زكرياء الداهي : 510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد عبد الرحيم العماري : 490 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الداهي  زكرياء  السيد 
معطى هللا رقم 618 اسكجور 40000 

مراكش املغرب.



17499 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

العماري  الرحيم  عبد  السيد 

 47552 عنوانه)ا) حي االمل تاكونيت 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الداهي  زكرياء  السيد 

معطى هللا رقم 618 اسكجور 40000 

مراكش املغرب
العماري  الرحيم  عبد  السيد 

 47552 عنوانه)ا) حي االمل تاكونيت 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 64964/22.

542I

Notaire

SEG LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Notaire

 Casablanca résidence marya b

 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc

SEG LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

 BUSINESS CENTER YASMINA

طابق 1 شقة 5 عين السبع - 20590 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

رفع  تم   2022 ماي   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم"   14.920.000"

 15.000.000" إلى  درهم"   80.000"

تقديم حصص   : طريق  عن  درهم" 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828090.

543I

GECAFISC

AY BENS NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA، 20250،
CASABLANCA MAROC

AY BENS NEGOCE
 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 10 الشقة 
57 - 20080 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 AY  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BENS NEGOCE
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسواق االسبوعية , السجارة , اعمال 

مسنوعة او انشاءات.
زنقة   77  : عنوان املقر االجسماعي 
محمد سميحة الطابق 10 الشقة 57 

- 20080 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:
 10.000  : عطري  جواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد جواد عطري عنوانه)ا) حي 
 13000 بنسليمان   716 رقم  ال رح 

بنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد جواد عطري عنوانه)ا) حي 
 13000 بنسليمان   716 رقم  ال رح 

بنسليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836677.
544I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

DRAYA DRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
DRAYA DRIVE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار اوالد 
الجعيدي بحارا اوالد عياد سوق 

اربعاء الغرب 14152 سوق اربعاء 
الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
27173

بمقس�سى عقد حر مؤرخ في 07 ماي 
األسا�سي  القانون  إعداد  تم   2021
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DRAYA DRIVE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.

عنوان املقر االجسماعي : دوار اوالد 
سوق  عياد  اوالد  بحارا  الجعيدي 
اربعاء  سوق   14152 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ضريا محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  ضريا  السيد 
دوار اوالد الجعيدي بحارا اوالد عياد 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  ضريا  السيد 
دوار اوالد الجعيدي بحارا اوالد عياد 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبسدائية 
بساريخ 07 ماي 2021 تحت رقم 320.

545I

trainning office and accounting advice

ASA DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
ASA DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 45 زنقة 
1 الطابق الثاني الشقة رقم 3 طريق 

الخي2 ال21نو�سي الدار البيضاء - 
20600 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.350599
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   18 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 ASA الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها   DEVELOPPEMENT
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
الطابق الثاني   1 زنقة   45 اإلجسماعي 
3 طريق الخي2 ال21نو�سي  الشقة رقم 
الدار البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق.
زنقة   45 و حدد مقر السص ية ب 
3 طريق  1 الطابق الثاني الشقة رقم 
 - البيضاء  الدار  ال21نو�سي  الخي2 

20600 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

رضا اوزال و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
الشقة   5 زنقة شامبنيي الطابق   25
البيضاء  الدار  زايو  اقامة   14 رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   20100

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836375.
546I

N2M CONSEIL-SARL

MARMOL DEL RIF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
MARMOL DEL RIF شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الحسن االول ,الحي 5 رقم 19, 
الطابق الثاني رقم 4 - 62000 

الناضور املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 أبريل   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
حاكيمي 2.000 حصة اجسماعية من 
أصل 2.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
محمد عياش بساريخ 14 أبريل 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور بساريخ 16 غشت 

2022 تحت رقم 4205.
547I

FLASH ECONOMIE

 MILLENE RENOVATION
PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MILLENE RENOVATION
PROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 44 

يوسف ابن تاش ين سيتي مسعودة - 
31000 ص رو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 MILLENE RENOVATION

.PROMO
الت2ويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
- أعمال مخسل ة

- السجارة بشكل عام
 44 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
يوسف ابن تاش ين سيتي مسعودة - 

31000 ص رو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 340  : الحداد  راضية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة اميمة بن بوخريص : 330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة مريم بن بوخريص : 330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة راضية الحداد عنوانه)ا) 

.x 0 x x
بوخريص  بن  اميمة  السيدة 

.x 0 x x (عنوانه)ا
بوخريص  بن  مريم  السيدة 

.x 0 x x (عنوانه)ا
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوخريص  بن  أميمة  السيدة 

x 0 x x (عنوانه)ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 االبسدائية بص رو بساريخ 

2022 تحت رقم 272.
548I

BOUCHTA COMPTA

LA FONTAINE MAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME"B" 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

LA FONTAINE MAGIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي درادب 
زنقة 26 رقم 3 طابق تحت االر�سي - 

9000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130199

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FONTAINE MAGIQUE

تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحضانة.

عنوان املقر االجسماعي : حي درادب 
زنقة 26 رقم 3 طابق تحت االر�سي - 

9000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

فاطمة  مشيطة  بناني  السيدة 

: 500 حصة بقيمة 50.000  الزهراء 

درهم للحصة.

السيد حجاج نصي2 : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

فاطمة  مشيطة  بناني  السيدة 

جوار  مجمع   12 عنوانه)ا)  الزهراء 
طنجة   33 رقم   1 اط   12 عمارة 

90000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  نصي2  حجاج  السيد 
 17 اقامة مييل رقم  ابن حزم  زنقة 

طنجة 90000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

فاطمة  مشيطة  بناني  السيدة 

جوار  مجمع   12 عنوانه)ا)  الزهراء 
طنجة   33 رقم   1 اط   12 عمارة 

90000 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  نصي2  حجاج  السيد 
 17 اقامة مييل رقم  ابن حزم  زنقة 

طنجة 90000 مكناس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9374.

549I

ZAHRAT OUED IFRANE 1

ZAHRAT OUED IFRANE 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ZAHRAT OUED IFRANE 1
 Oued ifrane، 51100، Oued

ifrane MAROC
ZAHRAT OUED IFRANE 1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز و دا 
إفران - 53100 واد إفران املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1691
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة)  السيد  ت ويت 
الراوي 33 حصة اجسماعية من أصل 
فاطمة  )ة)  حصة ل ائدة السيد   33

الخل ي بساريخ 09 أكسوبر 2022.
ت ويت السيد )ة) يسرى اكناو 33 
حصة اجسماعية من أصل 33 حصة 
الخل ي  فاطمة  )ة)  السيد  ل ائدة 

بساريخ 09 أكسوبر 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   01 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2022 تحت رقم 278.
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fam consulting

A.S.A CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue
 hassan II gueliz 2 eme etage
n°9، 40000، marrakech maroc
A.S.A CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 
األعمال زينيث شارع مسلم بوكار 
الطابق الثالت شقة 14 باب دكالة 
مراكش - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 A.S.A  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.CALL
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واتصاالت
-مركز اتصال

- تقديم الخدمات في االتصاالت.
مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 
بوكار  مسلم  شارع  زينيث  األعمال 
باب دكالة   14 الثالت شقة  الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عيادة  سليم  السيد 
تاركة   14 رقم  املصمودي  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  دام  امدو  بابا  السيد 
 68300 فرنسا  لويس  القديس 

القديس لويس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عيادة  سليم  السيد 
تاركة   14 رقم  املصمودي  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138913.
551I

إئسمانية BKM لإلرشادات

شركة ف.س. ايديفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

إئسمانية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات، 

45000، ورزازات املغرب

شركة ف.س. ايدي ا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

تيزليت تزارين دوار تيزليت تزارين 

47703 زاكورة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1369

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

29 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 

ايت  السيد)ة)  للشركة  مسي2 جديد 

فاسكا يوسف كمسي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2022 تحت رقم 242.

552I

KENLIE IMMOBILIERS

كيلني إيموبليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KENLIE IMMOBILIERS

421 اقامة عبداملومن عمارة ب 

شارع عبداملومن الدور 5 رقم 24 

الدار البيضاء،املغرب، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

كيلني إيموبليي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 421 

اقامة عبداملومن عمارة ب شارع 

عبداملومن الدور 5 رقم 24 الدار 

البيضاء املغرب 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

407841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

كيلني   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

إيموبليي.

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

االسسي2اد والسصدير.

عنوان املقر االجسماعي : 421 اقامة 

عبداملومن عمارة ب شارع عبداملومن 
الدور 5 رقم 24 الدار البيضاء املغرب 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

لويس  دي  كينزا  إميلي  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   990  :

للحصة.

حصة   10  : ليلى  لبابي  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

لويس  دي  كينزا  إميلي  السيدة 

جنيف   1200 سويسرا  عنوانه)ا) 

سويسرا.

عنوانه)ا)  ليلى  لبابي  السيدة 

سويسرا 1200 جنيف سويسرا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بول  تشارلز  بيي2  السيد  السيد 

أدريان دي لويس عنوانه)ا) سويسرا 

1200 جنيف سويسرا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 31564.

553I



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17502

STE FIDU-LIDOU SARL

OMA FAM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

OMA FAM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

"ب ل70" تجزئة االنبعات 2 راس 

املاء عين الشقف موالي يعقوب - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 OMA : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.FAM TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.
"ب  رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
املاء  راس   2 االنبعات  تجزئة  ل70" 

عين الشقف موالي يعقوب - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 700  : ال زازي  أمينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد مقاس : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة أمينة ال زازي عنوانه)ا) 
6 شارع صنهاجة سيدي  زنقة   1 رقم 

بوجيدة 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  مقاس  محمد  السيد 
رقم "ر ج 74" تجزئة االنبعات 2 راس 
يعقوب  موالي  الشقف  عين  املاء 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة أمينة ال زازي عنوانه)ا) 
6 شارع صنهاجة سيدي  زنقة   1 رقم 

بوجيدة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3652/2022.

554I

ZAHRAT OUED IFRANE 1

DISPOTRAVEL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ZAHRAT OUED IFRANE 1
 Oued ifrane، 51100، Oued

ifrane MAROC
DISPOTRAVEL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي الشقة 
بالطابق االول زنقة عبدالوهاب 

الشقة بالطابق االول زنقة 
عبدالوهاب 53100 عين اللوح 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1685

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة)  السيد  ت ويت 
الراوي 33 حصة اجسماعية من أصل 
فاطمة  )ة)  حصة ل ائدة السيد   33

الخل ي بساريخ 09 غشت 2022.
ت ويت السيد )ة) املهدي اكناو 34 
حصة اجسماعية من أصل 34 حصة 
الخل ي  فاطمة  )ة)  السيد  ل ائدة 

بساريخ 09 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2022 تحت رقم 279.

555I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

VISIE GARD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 
الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب
VISIE GARD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
فاطمة الزهراء رقم 170. الطابق 
الس لي- تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 VISIE  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.GARD SARL
االمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والحراسة.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   .170 رقم  الزهراء  فاطمة 

الس لي- تازة - 35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
جعبار  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : دحيمن  الصديق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

جعبار  الزهراء  فاطمة  السيدة 

البحرة عمارة  السالم  حي  عنوانه)ا) 

تازة   35000 تازة   05 شقة  روز3-5 

املغرب.

السيد الصديق دحيمن عنوانه)ا) 

تازة   - دوار الجاليلة مكناسة الغربية 

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

جعبار  الزهراء  فاطمة  السيدة 

البحرة عمارة  السالم  حي  عنوانه)ا) 

تازة   35000 تازة   05 شقة  روز3-5 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 425.

556I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

DARE COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن ط يل، إقامة 

دياموند، الطابق األول، مكسب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب

 DARE COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130221

في مؤرخ  حر  عقد   بمقس�سى 
تم إعداد القانون   23 غشت 2022 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 DARE : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.COMMUNICATION
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة  اسماعيل  موالي 
 19 5 رقم  22 الطابق  اسماعيل رقم 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عهد القندو�سي : 70 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   30  : السيدة حدوم لبيبي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عهد القندو�سي عنوانه)ا) 
 13 رقم   07 زنقة  إيالليف  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  لبيبي  حدوم  السيدة 
شارع برشلونة رقم 22 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عهد القندو�سي عنوانه)ا) 
 13 رقم   07 زنقة  إيالليف  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  لبيبي  حدوم  السيدة 
شارع برشلونة رقم 22 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9415.
557I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

GLAMOUR NETT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

GLAMOUR NETT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الشقة 
رقم 6 الطابق الثاني تجزئة نادية 
رقم 40 - تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GLAMOUR NETT SARL

غرض الشركة بإيجاز : السنظيف/

مقاول مناولة و نقل املواد واألثاث 

والوثائق/مطعمة

الشقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 6 الطابق الثاني تجزئة نادية رقم 

40 - تازة - 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة   : السيد جواد الغبار 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : دحيمن  الصديق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

دحيمن  الصديق  السيدة 

مكناسة  الجاليلة  دوار  عنوانه)ا) 

الغربية تازة 35000 تازة املغرب.

حي  السيد جواد الغبار عنوانه)ا) 

شقة   3-5 السالم البحرة عمارة روز 

05 -تاوة 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الصديق دحيمن عنوانه)ا) 
تازة  الغربية  مكناسة  الجاليلة  دوار 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 423.
558I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KHALO PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia، 28810،

Mohammedia maroc
KHALO PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 
سنت2ال بارك، عمارة A، الطابق 

السادس رقم 43 - 28810 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31361

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KHALO PLAST
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السدوير،  إعادة  عمليات  أو  أنشطة 
وتحويل جميع املواد البالستيكية أو 

مشسقاتها ؛
أو  انسقائي،  فرز  أو  جمع،   -
نقل،  أو  اخسيار،  أو  مسبق،  اخسيار 
اسسخدام،  إعادة  أو  معالجة،  أو 
إعادة  أو  است2جاع،  أو  تجديد،  أو 

تدوير، أو خمول، أو كومة، أو إيداع، 

أو السخلص من الن ايات  أو تخزين، 

أجزاء  أو  أو شكل،  أي تصنيف  من 

مثل وكذلك املواد  ن ايات من صلة، 

الحاويات،  طريق  عن  الثانوية، 

ومركبات السجميع، وأنشطة خدمات 

الحضرية،  والنظافة  الطرق، 

الن ايات  )كنس  البيئية  والنظافة 

والغسيل،  الخارجية،  الحضرية 

والري، والسطهي2، والسطهي2، والصرف 

الصحي، وتنظيف الشواطئ الرملية، 

وما إلى ذلك) ؛

واالستشارات  الدراسة  أنشطة   -

والسصميم والسدخل في قطاع البيئة 

والن ايات)  والت2بة  واملاء  )الهواء 

والرصد البيئي ؛

تأسيس  والسصدير،  االسسي2اد   -

والجمعيات  الشركات  جميع 

القائمة  البيع  وعدادات  والوكاالت 

طريق  عن  إنشاؤها  سيسم  التي  أو 

املساهمة أو االكسساب أو شراء األسهم 

أو  الشركات  جميع  مع  االندماج  أو 

الشركات التي لها ن س الغرض ؛

ألطراف  البضائع  نقل  النقل:   -

ومسعددة  أحادية  خطوط  ثالثة، 

جمع  ودولية،  وطنية  الوسائط، 

وتوزيع ؛

واألمسعة  البضائع  خدمات   -

واملنصات  واملطارات  املوانئ  في 

السكك  ومحطات  اللوجستية 

نيابة  البضائع  إدارة  ؛  الحديدية 

الخاصة  مسسودعاتها  في  الغي2  عن 

ومخازن الغي2.

إقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،A عمارة  بارك،  سنت2ال 

السادس رقم 43 - 28810 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : خلوق  العالي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 333  : املصط ي  خلوق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد خلوق محمد : 333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
خلوق  العالي  عبد  السيد 

سيدي  حادة  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

حجاج واد حصار تيط مليل 22000 

الدار البيضاء املغرب.

السيد خلوق املصط ي عنوانه)ا) 

اسماعيل  سيدي  الدرارجة  دوار 

24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  خلوق  السيد 

اسماعيل  سيدي  الدرارجة  دوار 

24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
خلوق  العالي  عبد  السيد 

سيدي  حادة  أوالد  دوار  عنوانه)ا) 

حجاج واد حصار تيط مليل 22000 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1730.

559I

EASYNAB CONSULTING

QSPACE ONLINE SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EASYNAB CONSULTING

 AV IBN SINA APPT N°14

 AGDAL RABAT 79، 10090،

RABAT MAROC

 QSPACE ONLINE SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة رقم 

5، عمارة رقم 44، الطابق األول، 

شارع فرنسا، أكدال - 10080 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

162477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   04

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.QSPACE ONLINE SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : 1. خدمات 

معلوماتية )م21مج، محلل، مصمم في 

اإلعالميات)

)إدارة  معلوماتية  خدمات   .2

و  االجسماعي  السواصل  وسائل 

التسويق االلكت2وني)

واسسي2اد  وبيع  وشراء  تجارة   .3

تكنولوجيا  معدات  جميع  وتصدير 

املعلومات.

عنوان املقر االجسماعي : شقة رقم 

األول،  الطابق   ،44 رقم  عمارة   ،5

شارع فرنسا، أكدال - 10080 الرباط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 60.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سالم سعد سالم الالهج 

 100 بقيمة  حصة   600  : القري�سى 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد سالم سعد سالم الالهج 

الدوحة  الدوحة  القري�سى عنوانه)ا) 

الدوحة قطر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سالم سعد سالم الالهج 

الدوحة  الدوحة  القري�سى عنوانه)ا) 

الدوحة قطر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128439.

560I

bucof

MM HI TECH TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4، 42000، casablanca

maroc
MM HI TECH TRADING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 
6 الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.492145

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 ماي   09 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 MM HI TECH الوحيد  الشريك 
TRADING مبلغ رأسمالها 100.000 
 46 اإلجسماعي  درهم وعنوان مقرها 
شقة   2 الطابق  الزرقطوني  شارع 
6 الدار البيضاء - 20250 الدار  رقم 
البيضاء املغرب نتيجة ل : حل شركة.
و حدد مقر السص ية ب 46 شارع 
 6 رقم  شقة   2 الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  مهداوي  مراد  السيد)ة) 
الدار   20250 املغرب  عنوانه)ا) 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2022 تحت رقم 824175.

561I

STREET BUSINESS CENTER

LES TERRASSES D’AGAFAY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش، 40000، مراكش 

املغرب

 LES TERRASSES D’AGAFAY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 10، 
رقم 7، شارع الحرية، جليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TERRASSES D’AGAFAY

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشآت السياحية.

عنوان املقر االجسماعي : شقة 10، 
رقم 7، شارع الحرية، جليز - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد فانسون جاكي : 100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جاكي  فانسون  السيد 
معطى هللا رقم 549 40000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جاكي  فانسون  السيد 
معطى هللا رقم 549 40000 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138226.
562I

STREET BUSINESS CENTER

 LA COMPAGNIE DU
DROMADAIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش، 40000، مراكش 
املغرب

 LA COMPAGNIE DU
DROMADAIRE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 10 
رقم 7 شارع الحرية جليز - مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   22
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 LA COMPAGNIE DU  :

.DROMADAIRE
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألنشطة  الرياضية  األحداث 
الرياضية الخارجية…؛ تنظيم نزهات 

أسبوعية؛ الت2ويج السياحي.
: شقة 10  عنوان املقر االجسماعي 
مراكش   - شارع الحرية جليز   7 رقم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : البشنى  مصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد مصط ى البشنى عنوانه)ا) 
 549 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصط ى البشنى عنوانه)ا) 
 549 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138229.
563I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

 CHOUPI مركز مكاملات تشوبي
)CALL CENTER (CCC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

 CHOUPI مركز مكاملات تشوبي
CALL CENTER (CCC) شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 4 

الطابق األول فضاء النخيل زاوية 

شارع ولي العهد و زنقة لالعلئشة 

ملعب الخيل أكدال - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

مركز   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 CHOUPI CALL تشوبي  مكاملات 

.(CENTER (CCC

ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال  مركز  مبيعات  نشاط 

والتسويق ع21 اإلنت2نت.
 4 رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 

زاوية  النخيل  فضاء  األول  الطابق 

لالعلئشة  زنقة  و  العهد  ولي  شارع 

فاس   30000  - ملعب الخيل أكدال 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة كريمة مضما�سي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

مضما�سي  كريمة  السيدة 

عنوانه)ا) ص رامون مارية بريز دو ال 

طوري 1 8أ 29016 مالقة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مضما�سي  كريمة  السيدة 

عنوانه)ا) ص رامون مارية بريز دو ال 

طوري 1 8أ 29016 مالقة إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3636.

564I

TARGET PARTNERS

ZAHTER MAROC
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS

 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC، 20410، Casablanca

Maroc

ZAHTER MAROC "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 03 زنقة 

أيت ورير،شارع موالي يوسف - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.494929

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 من 
ً
تحويل ملكية ألف )1000) سهما

السيد إبراهيم بولنت زاهت2 إلى السيد 

كيليتش مولود.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

السيد  اسسقالة املسي2 الحالي:  مايلي: 

تعيين مسي2  و  زاهت2  بولنت  إبراهيم 

جديد: السيد كيليتش مولود

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

النظام األسا�سي وفق  تعديل  مايلي: 

القرارات الالحقة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يساهم الشريك الوحيد نقًدا بمبلغ 

)100000) درهم مائة ألف درهم.
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على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 
وهي مقسمة  درهم.   (100،000.00(
إلى 1000 سهم بقيمة 100 درهم لكل 
مدفوعة  بالكامل،  بها  مكستب  منها، 
للسيد كيليتش  بالكامل ومخصصة 
واملساهم  النقدي  املساهم  مولود، 

الوحيد.
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
أكث2  أو  مدير  الشركة  يدير  مايلي: 
اخسيار  ويمكن  الشركاء،  يخسارهم 
ومدة  الشركاء،  خارج  املديرين 
تعيين  تم  محدودة.  غي2  ت ويضهم 
السيد كيليتش مولود كمدير من رد 
ل ت2ة غي2 محدودة. وفًقا ألحكام املادة 
24 من قانون 1 سبسم21 1926، يسمسع 
املديرون بأوسع صالحيات للسصرف 
باسم الشركة على النحو املحدد في 
املادة 2 أعاله. سسكون الشركة ملزمة 
الوحيد  بالسوقيع  صحيح  بشكل 

للسيد كيليتش مولود.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836870.

565I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SITEO CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc
SITEO CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

االسسقالل و شارع املرسة اقامة ل21ال 
أ مكسب رقم 08 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 SITEO : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

السدبي2.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

االسسقالل و شارع املرسة اقامة ل21ال 

القنيطرة   14000 -  08 أ مكسب رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اليماني الهاني : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 ROBIN THIERRY السيد 

 100 بقيمة  حصة   SILVAIN : 500

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهاني  اليماني  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

 ROBIN THIERRY السيد 

القنيطرة  عنوانه)ا)   SILVAIN

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 ROBIN THIERRY السيد 

القنيطرة  عنوانه)ا)   SILVAIN

14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 3429.

566I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

DIGICAM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA
 RUE MY ISMAIL N° 66
 KHOURIBGA، 25000،
KHOURIBGA MAROC

DIGICAM SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 13 بلوك 
F سوق القديم خريبكة خريبكة 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7767
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DIGICAM SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السصوير  معدات  أنواع  بجميع 
ألعمال  ومقاول  تاجر  ال وتوغرافي، 

مخسل ة.
13 بلوك  عنوان املقر االجسماعي : 
خريبكة  خريبكة  القديم  سوق   F

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ملعلم خالد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 14 السيد ملعلم خالد عنوانه)ا) 

حي  الشرادي  أحمد  القائد  شارع 

خريبكة   25000 خريبكة   2 الكرم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 14 السيد ملعلم خالد عنوانه)ا) 

حي  الشرادي  أحمد  القائد  شارع 

خريبكة   25000 خريبكة   2 الكرم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة بساريخ 06 شتن21 

2022 تحت رقم 399/22.

567I

fidusquar

wood solutions
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidusquar

بساتين االل ى املجموعة 2 العمارة 

6الشقة 3 االل ى الدار البيضاء، 

20240، الدار البيضاء املغرب

wood solutions شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 زنقة 

شراردة درب لوبيال بوركون الدار 

البيضاء - 20053 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 wood : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.solutions

إسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير آليات وقطع غيارالنجارة.
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زنقة   10  : عنوان املقر االجسماعي 
الدار  بوركون  لوبيال  درب  شراردة 
البيضاء  الدار   20053  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : املزريوي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد عبد الطيف الناجح : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
املزريوي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
عمارة   02 تجزئة بساتين االل ة مج 
البيضاء  االل ة   22 الشقة   11

20202 الدار البيضاء املغرب.
الناجح  الطيف  عبد  السيد 
 11 س  م  ال سح  تجزئة  عنوانه)ا) 
دار  احمد  أوالد   23 رقم   70 عمارة 
بوعزة 20202 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

املزريوي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
عمارة   02 تجزئة بساتين االل ة مج 
البيضاء  االل ة   22 الشقة   11

20202 الدار البيضاء املغرب
الناجح  الطيف  عبد  السيد 
 11 س  م  ال سح  تجزئة  عنوانه)ا) 
دار  احمد  أوالد   23 رقم   70 عمارة 

بوعزة 20202 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
568I

COMETMII

COMETMII
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMETMII كوميسمي 
حي السقدم زنقة عثمان إبن ع ان 

املنزل رقم 74
، 46300، اليوس ية، املغرب.

كوميسمي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي السقدم 

زنقة عثمان إبن ع ان املنزل رقم 
74، 46300، اليوس ية، املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3457
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COMETMII كوميسمي
غرض الشركة بإيجاز : عبارة عن 
ت كيك  و  تركيب  مجال  في  خذمات 
و  الكهربائية  و  امليكانيكية  املعدات 
صناعة املعدات ال الحية. و الصيانة 

الصناعية.
عنوان املقر االجسماعي : حي السقدم 
زنقة عثمان إبن ع ان املنزل رقم 74، 

46300، اليوس ية، املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم.
569I

FLASH ECONOMIE

DARB HALAB FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARB HALAB FOOD
 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 271 

زنقة 17 حسنية 1 شارع املقاومة 
املحمدية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   10
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
DARB HALAB FOOD 

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املطاعم والسموين

اسسي2اد وتصدير جميع املنسجات 
الغذائية

عنوان املقر االجسماعي : 271 زنقة 
17 حسنية 1 شارع املقاومة املحمدية
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي
 : SALAKH KHARDAN السيد

درهم   100 حصة بقيمة   1.000  
للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء

SALAKH KHARDAN السيد
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة
SALAKH KHARDAN السيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1705
570I

إئسمانيات الدريوش

Société ZOULLOUTI. A
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئسمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société ZOULLOUTI. A شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
السالم رقم 73 محل 1 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   21
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Société ZOULLOUTI. A
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح االطارات
و اصالح قطع الغيار  بيع و شراء 

امليكانيكية.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 92000  -  1 محل   73 رقم  السالم 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الزولوطي عبدهللا : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عبدهللا  الزولوطي  السيد 
 14 رقم  اللوكوس  تجزئة  عنوانه)ا) 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبدهللا  الزولوطي  السيد 
 14 رقم  اللوكوس  تجزئة  عنوانه)ا) 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 27 يونيو 

2022 تحت رقم 642

571I
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إئسمانيات الدريوش

Société R-KOUBI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئسمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48

 ص ب 682، 92000، العرائش 
املغرب

Société R-KOUBI TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
السرايمة ج قصر ابجي2 ق سيدي 
سالمة - 92150 القصر الكبي2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3419
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Société R-KOUBI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 
دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 
سيدي  ق  ابجي2  قصر  ج  السرايمة 
الكبي2  القصر   92150  - سالمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الشلح محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : عثمان  القطبي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عثمان  القطبي  السيد 
دوار السرايمة ج قصر ابجي2 ق سيدي 
سالمة 92150 القصر الكبي2 املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  الشلح  السيد 

دوار الزالولة ج و ق العوامرة دائرة 

الكبي2  القصر   92150 اللوكوس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عثمان  القطبي  السيد 

دوار السرايمة ج قصر ابجي2 ق سيدي 

سالمة 92150 القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

يونيو 2022 تحت رقم 412

572I

إئسمانيات الدريوش

Société NUTRI SALUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئسمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

Société NUTRI SALUD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

املغرب الجديد،إقامة 1680 الطابق 

األول، مكسب رقم 16 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   04

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Société NUTRI SALUD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
علم  في  النصائح  و  االستشارات 

السغدية
بيع و شراء املكمالت الغدائية 

فقدان الوزن والسخسيس 
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق  املغرب الجديد،إقامة 1680 
 92000  -  16 رقم  مكسب  األول، 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة السدراتي ابتسام : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

ابتسام  السدراتي  السيدة 
الجديد  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 
الطابق الرابع   13 الشقة   1721 رقم 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ابتسام  السدراتي  السيدة 
الجديد  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا) 
الطابق الرابع   13 الشقة   1721 رقم 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 18 يوليوز 

2022 تحت رقم 763
573I

FLASH ECONOMIE

J-NOUR ALAE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»J-NOUR ALAE SARL AU « شركة
إعالن عن تأسيس

بساريخ  اجسماع  محضر  بمقس�سى 
2022.07.25 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة، ذات املواص ات 

السالية: 
 J-NOUR  " شركة   : التسمية   -

" ALAE S.A.R.L AU

مقاول  شاي،  :قاعة  املوضوع   -
البناء،السصدير  او  مخسل ة  اعمال 

واالسسي2اد 
تجزئة حليمة   : املقر اإلجسماعي   -

رقم -01 تي لت
في  حدد   : الشركة  رأسمال   -
00.000 100 درهم مقسم إلى 1000 
حصة من قيمة 100 درهم للواحدة 
عالء  اجعيط  السيد  ل ائدة  كلها 

الدين.
من  الشركة  تسيي2   : -التسيي2 
طرف السيد اجعيط عالء الدين ملدة 

زمنية غي2 محددة. 
 01 من  تبسدئ   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 دجن21
من  ابسداءا  سنة   99: املدة   -

السأسيس النهائي للشركة
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -
الضبط باملحكمة اإلبسدائية بتي لت، 

تحت رقم 470 بساريخ 2022.08.22 
574I

FOUR PARTNERS INVEST

 FOUR PARTNERS INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUR PARTNERS INVEST
202، شارع عبد املومن الرقم 5 
الطابق الس لي الدار البيضاء، 

20042
FOUR PARTNERS INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي. 202، 
شارع عبد املومن الرقم 5 الطابق 

الس لي الدار البيضاء 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

547539
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية :  
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

 FOUR PARTNERS INVEST  
SARL

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للبناء

 ،202  : االجسماعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 الرقم  املومن  عبد  شارع 

الس لي الدار البيضاء 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
مبلغ رأسمال الشركة: 2.500.000 

درهم، مقسم كالسالي
مبلغ رأسمال الشركة: 2.500.000 

درهم، مقسم كالسالي
 12500  : الدلي2و  نهى  السيدة   

بقيمة 100 درهم.
 6250  : عزيمان  جالل  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 6250  : العب�سي  س يان  السيد 

بقيمة 100 درهم
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة
السيدة نهى الدلي2و عنوانه إقامة 
دار   20 فيال رقم   2 حدائق املحيط 
بوعزة النواصر الدار البيضاء املغرب 

 27182
عزيمان  جالل  السيد   20370
 3 3 شقة  عنوانهزنقة سقراط طابق 
تجزئة أبينال املعاريف الدار البيضاء 

املغرب
العب�سي  س يان  السيد 
عنوانهإقامة عن21 9 ط 1 شقة 6 زنقة 
املغرب  البيضاء  بوركون  جهي2  ابن 

 20053
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد طارق لوقش عنوانه إقامة 
دار   20 فيال رقم   2 حدائق املحيط 
بوعزة النواصر الدار البيضاء املغرب 

27182
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828585

575I

FLASH ECONOMIE

DIORH DEVELOPPEMENT
شركة املساهمة

تغيي2 تسمية الشركة
DIORH DEVELOPPEMENT

وعنوان مقرها االجسماعي 14زنقة 
املرتدة الطابق 4 الدار البيضاء

الغرض الرئي�سي: مكسب السصميم 
واالستشارة والسدريب 

راسمالها السجاري.600000
رقم السقييد في السجل السجاري 

102673
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2022 
بسغيي2 اسم الشركة  قام الشركاء 

DIORH DEVELOPMENT" إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29296
576I

FIDUINVEST

THE COFFEY WAY SHOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
THE COFFEY WAY SHOP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي ملسقى 

شارع غريكو و ولي العهد اقامة كريم 
الطابق االر�سي رقم 1أ - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

120691
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 شتن21   07
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COFFEY WAY SHOP
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  مخ1زة  مطعم،  مقهى،  شاي، 

حلويات
االسسي2اد و السصدير

االنشطة  جميع  عامة  بص ة 
السجارية التي ممكم ان تدخل ضمن 

النشاط الرئي�سي للشركة.
ملسقى   : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع غريكو و ولي العهد اقامة كريم 
 90000  - 1أ  رقم  االر�سي  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
الحاملة  فاطمة  اركسوث  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
بقيمة  حصة   K410944 : 100

1.000 درهم للحصة.
الحاملة  فاطمة  اركسوث  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
 1.000 بقيمة   K410944 : 100

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الحاملة  فاطمة  اركسوث  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
K410944 عنوانه)ا) طنجة 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحاملة  فاطمة  اركسوث  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
K410944 عنوانه)ا) طنجة 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   08 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2021 تحت رقم 8847.

577I

MAZIJ TRANSPORT

مزيج ترونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MAZIJ TRANSPORT
 APP 12 BLOC A4 IMM

 ZERKTONI II KHIAM AGADIR،
80000، AGADIR MAROC
مزيج ترونسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 12 
بلوك ا4 عمارة الزرقطوني 2 خيام 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37371

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) مصط ى همام 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
يوسف ق ال بساريخ 24 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   29 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 113980.

578I

االتقان للحسابات

AFRA FESH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 62000، الناظور املغرب

AFRA FESH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

الساقية افرا بني بوي رور - 62672 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
24489
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   21
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 AFRA : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.FESH
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغذائية املجمدة
- االشغال املسنوعة او البناء.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 62672  - الساقية افرا بني بوي رور 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : عدنان  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد كريم عدنان عنوانه)ا) حي 
 62650 الناظور  ازغنغان  الساقية 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كريم عدنان عنوانه)ا) حي 
 62650 الناظور  ازغنغان  الساقية 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 03 غشت 

2022 تحت رقم 3964.
579I

MOORISH

ATIYASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة 
جواد العمارة 109 الشقة 43 

الطابق 3 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
ATIYASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة 

109 الشقة 43 الطابق 3 كليز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
138753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ATIYASS
غرض الشركة بإيجاز : • االسسي2اد 

والسصدير )تاجر أو منسج وسيط)
• الساجر

• مقاول مزود الخدمة.
عنوان املقر االجسماعي : زنقة عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة 
 - كليز   3 الطابق   43 الشقة   109

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة اصالة الوكيلي : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة عسيقة ياسين : 40 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ادريس الوكيلي : 10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيدة اصالة الوكيلي عنوانه)ا) 
20 حي بلي2 ب  1 شقة  اقامة الطيب 

وم ع 50010 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  ياسين  عسيقة  السيدة 
 12020 السنسيم  ب  عمارة   9 رقم 

تمارة املغرب.

الوكيلي عنوانه)ا)  السيد ادريس 

20 حي بلي2 ب  1 شقة  اقامة الطيب 

وم ع 50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة اصالة الوكيلي عنوانه)ا) 

20 حي بلي2 ب  1 شقة  اقامة الطيب 

وم ع 50010 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 8894.

580I

PLAYA AZUL

STE Z H R TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

STE Z H R TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي النهضة 
زنقة سيدي افني املر�سى العيون - 

70002 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE Z : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.H R TRANS

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة النقل.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

املر�سى  افني  سيدي  زنقة  النهضة 
العيون  املر�سى   70002  - العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 100.000  : زمهرير  ايوب  السيد 

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زمهرير  ايوب  السيد 

 1 ال21ج  تجزئة  تانسيقت  زنقة   11

الصويرة 70002 املر�سى املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زمهرير  ايوب  السيد 

 1 ال21ج  تجزئة  تانسيقت  زنقة   11

الصويرة 70002 املر�سى املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2300.

581I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

STT DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

STT DESIGN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عالل بن عبد هللا، مبنى شالة مركز 

املكسب، الطابق 6 رقم 37 - 90000 

طنجة طنجة.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.101007
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2022 ماي   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"شارع عالل بن عبد هللا، مبنى شالة 
 -  37 رقم   6 الطابق  املكسب،  مركز 
"املنطقة  إلى  طنجة طنجة"   90000
بين   381 رقم  اكزناية  الصناعية 
طنجة   90000  - )السدة)  الطابقين 

طنجة".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256973.
582I

FIDUINVEST

 GROUPE YABANY DE
GESTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 GROUPE YABANY DE GESTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

موالي اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
129973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
.GROUPE YABANY DE GESTION

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
و تسيي2 املنشآت السياحية املطاعم و 

الحانات
االنشطة  جميع  عامة  بص ة  و 
السجارية املرتبطة بالغرض االسا�سي 

للشركة.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 -  9 رقم   3 موالي اسماعيل الطابق 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
املغربي  االمين  اليباني  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بقيمة  حصة   K170715 : 100

1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
املغربي  االمين  اليباني  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
K170715 عنوانه)ا) تجزئة الجميلة 
 18 رقم  عبداملومن  سيدي  زنقة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
املغربي  نوفل  اليباني  السيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
تجزئة  عنوانه)ا)   K451913 رقم 
الجميلة زنقة سيدي عبداملومن رقم 

18 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8981.
583I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

CENTRE VISUEL BRAITIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

CENTRE VISUEL BRAITIT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
محمد الخامس - 25350 وادي زم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1221
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   27
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CENTRE VISUEL BRAITIT
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

بصريات النظارات.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زم  وادي   25350  - الخامس  محمد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 900  : ابريطيط  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابريطيط عنوانه)ا) 
16 تجزئة العيون 25060  ب يال رقم 

ابي الجعد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  نعيمة  تيكيني  السيدة 
 CYM لحباس  حي   41 رقم  زنقة04 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بوادي زم بساريخ 04 أكسوبر 

2022 تحت رقم 210/2021.

584I

 MOGADOR مغادورمنجمنة سسسـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

PARAZEN پرازين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مغادورمنجمنة سسسـيم 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة رقم 10 الطابق األول السجزئة 

4 منازل دارالطالب 44100 
الصويرة شقة رقم 10 الطابق األول 
السجزئة 4 منازل دارالطالب 44100 
الصويرة، 44100، الصويرة املغرب
: پرازين PARAZEN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 
بالطابق األر�سي رقم 63 تجزئة 

السالل الشطر 4, الصويرة - 44000 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   14
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : : پرازين 

.PARAZEN
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسوجات الشبه صيدلية.
محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   63 رقم  األر�سي  بالطابق 
4, الصويرة - 44000  السالل الشطر 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.000  : كبوس  سمي2  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كبوس  سمي2  السيد 
 7 شقة   3 الطابق  الورود  زنقة   36
 44000 البيضاء  الدار  الراحة  حي 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  السوبالي  وسام  السيد 
 5 السجزئة  الدرقاوين  زنقة   30 رقم 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 322.
585I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

LT DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

LT DESIGN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

تارودانت مجمع ابراج طنجة قطعة 
6 مكسب رقم 13 - 90000 طنجة 

طنجة.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.114405

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   30 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   LT DESIGN الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
تارودانت  شارع  اإلجسماعي  مقرها 
مكسب   6 مجمع ابراج طنجة قطعة 
رقم 13 - 90000 طنجة طنجة نتيجة 

ل : اجواء العمل غي2 مالئمة..

شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
تارودانت مجمع ابراج طنجة قطعة 
طنجة   90000  -  13 رقم  مكسب   6

املغرب. 
و عين:

العيساوي  العزيز  عبد  السيد)ة) 
كاب  فيال   2 العرفان  عنوانه)ا)  و 
سبارتل فيال رقم 507 90000 طنجة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256252.
586I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

YOUKAM - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
YOUKAM - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 71 زنقــــة 
الـــوحـــــدة -- 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.147.019

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنـــانـــي  نــاديــة  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.667
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   5.000
غشت   16 بساريخ  بنــــانــــي  زكــريــــاء 

.2022
بنـــانـــي  نــاديــة  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.667
5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) رضــــا 

بنــــانــــي بساريخ 16 غشت 2022.

بنـــانـــي  نــاديــة  )ة)  السيد  ت ويت 

أصل  من  اجسماعية  حصة   666

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   5.000

غشت   16 بساريخ  بنــــانــــي  خـــديجــــة 

.2022
أميــــن زكـــراوي  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   5.000

غشت   16 بساريخ  بنــــانــــي  خـــديجــــة 

.2022

ت ويت السيد )ة) غــــالــــي صنهــــاجـــي 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   5.000

غشت   16 بساريخ  بنــــانــــي  خـــديجــــة 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836.338.

587I

DOORES.MA

DOORES.MA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DOORES.MA

77 زنقة محمد سميحة الطابق 

10 شقة رقم 57 الدار البيضاء، 

20090، الدار البيضاء املغرب

DOORES.MA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 شقة رقم 

57 - 20090 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DOORES.MA
غرض الشركة بإيجاز : 1) - مقاول 

النجارة العامة
يبيع بنصف  تاجر مسسورد   -  (2

جملة جميع أنواع أبواب املداخل.
زنقة   77  : عنوان املقر االجسماعي 
محمد سميحة الطابق 10 شقة رقم 

57 - 20090 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 FURKAN ATICI : 1.000 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد FURKAN ATICI عنوانه)ا) 
 3 شقة رقم   A تجزئة أرقادية إقامة 
كالي ورنيا  ال ياللي  الهاشمي  شارع 

20150 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 FURKAN ATICI السيد 
 A إقامة  أرقادية  تجزئة  عنوانه)ا) 
شارع الهاشمي ال ياللي   3 شقة رقم 
الدار   20150 البيضاء  كالي ورنيا 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836341.
588I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

YOUKAM - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
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YOUKAM - SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 71 زنقـــة 
الــوحــــدة -- 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.147.019

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
16 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

بـــنـــــــانــــــي زكـــريــــاء كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836.338.

589I

PLAYA AZUL

STE EL HAIL FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11
 Janvier، 70002، LAAYOUNE

MAROC
شركة ذات   STE EL HAIL FISH

املسؤولية املحدودة
حي  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
املر�سى  افني  سيدي  زنقة  النهضة 
العيون  املر�سى   70002  - العيون 

املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.HAIL FISH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
.MAREYAGE

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
املر�سى  افني  سيدي  زنقة  النهضة 
العيون  املر�سى   70002  - العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 100.000 : السيد س يان الهايل 
درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهايل  س يان  السيد 
رقم  الصندل  زنقة  الوحدة  حي 
املر�سى   70002 املر�سى العيون   190

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الهايل  س يان  السيد 
 190 حي الوحدة زنقة الصندل رقم 
املر�سى العيون 70002 املر�سى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2586.

590I

FIDSAGE SARLAU

SPEEDYTRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
SPEEDYTRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 95 زاوية 
شارع انوال و زنقة ثابث ابن قرة 
الطابق 4 الرقم 41 - 20503 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SPEEDYTRADE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسورد - بيع بالجملة.
 95  : االجسماعي  املقر  عنوان 
ابن  ثابث  زنقة  و  انوال  شارع  زاوية 
 20503  -  41 الرقم   4 الطابق  قرة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
33 حصة   : السيد ¨جالل املهدي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   34  : السيد ركيزي محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   33  : السيدة زماني اميمة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املهدي  ¨جالل  السيد 
8 شارع حسن العلوي درج 8 الطابق 
الدار   20303 س  ص   48 شقة   5

البيصاء املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  ركيزي  السيد 
اقامة الصمان عمارة 76 رقم 18 عين 
الشق 20302 الدار البيصاء املغرب.

عنوانه)ا)  اميمة  زماني  السيدة 
حي ال21كة زنقة 6 رقم 7 20702 الدار 

البيصاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  ¨جالل  السيد 
الطابق   8 درج  العلوي  شارع حسن 
الدار   20303 س  ص   48 شقة   5

البيصاء املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  ركيزي  السيد 

اقامة الصمان عمارة 76 رقم 18 عين 

الشق 20302 الدار البيصاء املغرب

السيد زماني اميمة عنوانه)ا) حي 

الدار   20702  7 رقم   6 ال21كة زنقة 

البيصاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

835697- رقم  تحت   2022 غشت 

.28188

591I

سيكوجيس شمم

STR MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

سيكوجيس شمم

98 شارع عبد الكريم الخطابي، 

32000، الحسيمة املغرب

STR MAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 91 شارع 

طارق بن زياد - 32000 الحسيمة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1451

العام  الجمع  بمقس�سى 

غشت   23 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2022

درهم"   9.000.000" قدره  بمبلغ 

إلى  درهم"   1.000.000" من  أي 

طريق  عن  درهم"   10.000.000"

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 229.

592I
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املركز املراك�سي لإلرشاد

LA FERME BERBERE
انتهاء عقد تسيي2 حرألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيي2 الحر لألصل 
تجاري

LA FERME BERBERE
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
لشركة LA FERME BERBERE الكائن 
طريق   9 كلم  ب  االجسماعي  مقرها 
 40000  - أوريكا دوار سيدي مو�سى 
 31 بساريخ  املنعقد  املغرب  مراكش 

ماي 2022 تقرر مايلي:
لألصل  الحر  التسيي2  عقد  إنهاء 
السجاري الكائن ب كلم 9 طريق أوريكا 
دوار سيدي مو�سى - 40000 مراكش 
املغرب،امل21م بساريخ 31 أكسوبر 2019 
مع KM9 وذلك بحلول األجل املحدد 

له بين الطرفين.

593I

NOTAIRE

SMART INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7، 20380، Casablanca
Maroc

SMART INDUSTRIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 BD DE و عنوان مقرها االجسماعي
 LA RESISTANCE N 81 4EME
 ETAGE APPT 8 CASABLANCA

.20500 CASABLANCA
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.475383

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 2021 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 790643.
594I

FINORMED

أونيفير سيستم سوليسيون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

FINORMED
 Avenue My Youssef Rue

 Mimousa Résidence Nejm
 4éme Étage N° 8، 90000،

tanger maroc
أوني ي2 سيسسم سوليسيون شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 27 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
العزيز مسجر9 و 10 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.100489

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
27 أبريل 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
إقامة  العزيز  شارع موالي عبد   27"
 -  10 و  مسجر9  العزيز  عبد  موالي 
"زنقة  إلى  املغرب"  طنجة   90000
إقامة   1 رزق  تجزئة  رشيد  موالي 
 - الثالث  الطابق   18 رقم  الهناء 

90000 طنجة املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 4860.
595I

UPSILON CONSULTING

UPSILON CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 20، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

UPSILON CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية شارع 
عمر الخيام و شارع عبد الرحيم 

بوعبيد، الطابق الرابع، شقة رقم 
20 - 20000 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.300681
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
رفع  تم   2022 غشت   16 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره "30.000 
إلى  درهم"   100.000" أي من  درهم" 
"130.000 درهم" عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836591.
596I

FINORMED

ليما كنكرت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

FINORMED
 Avenue My Youssef Rue

 Mimousa Résidence Nejm
 4éme Étage N° 8، 90000،

tanger maroc
ليما كنكرت شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي :ِ تجزئة 
بنكي2ان رقم 133 الطابق األر�سي - 

92150 القصر الكبي2 املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.771

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
27 دجن21 2021 تقرر حل  املؤرخ في 
مسؤلية  ذات  شركة  كنكرت  ليما 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
ِتجزئة بنكي2ان رقم  مقرها اإلجسماعي 

133 الطابق األر�سي - 92150 القصر 

الكبي2 املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:

بن حّمو  الوهاب  عبد  السيد)ة) 

دهبي  منصور  شارع  عنوانه)ا)  و 

 92150 أندلس  حي  ب  مجموعة 

)ة)  كمص ي  املغرب  الكبي2  القصر 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

تجزئة  وفي   2021 دجن21   27 بساريخ 

 - الطابق األر�سي   133 بنكي2ان رقم 

92150 القصر الكبي2 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

مارس 2022 تحت رقم 74.

597I

اتمانية الزيسون

 HOUSE HOLD HARDWARE
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اتمانية الزيسون

شا رع حمان ال صواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكسب 
رقم 3، 40000، مراكش ا

 HOUSE HOLD HARDWARE

PRODUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي طريق حسن 

بن مبارك اقامة الخطابية عمارة 

ب الطبق االول رقم 3 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 HOUSE HOLD HARDWARE

.PRODUCTION

السصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالسسي2اد مواد الصناعة السقليدية.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

حسن  طريق  الخطابي  عبدالكريم 

بن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب 

الطبق االول رقم 3 - 40000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة خالد املودن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 ZEGERS MARIA السيدة 

 THERNCISCA ANNA ESIA FRA

درهم   100 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 ZEGERS MARIA السيدة 

 THERESIA FRANCISCA ANNA

ال طواكى  حمان  شارع  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 املحاميد  رقم48 

املغرب.

عنوانه)ا)  املودن  خالد  السيد 

 48 رقم  ال طواكي  حمان  شارع 

املحاميد 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  املودن  خالد  السيد 

رقم48  ال طواكى  حمان  شارع 

املحاميد 40000 مراكش املغرب

 ZEGERS MARIA السيدة 

 THERESIA FRANCISCA ANNA

عنوانه)ا) شارع حمان ال طواكي رقم 

املحاميد48 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138224.

598I

FLASH ECONOMIE

CHICAGO HOUSE POOL 8 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Chicago house pool 8 شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

منار رقم 8 إقامة املحمدية - 28810 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

27711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Chicago house pool 8  :

غرض الشركة بإيجاز : ميلك باغ، 

الوجبات السريعة، 

الوجبات الخ ي ة..

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

منار رقم 8 إقامة املحمدية - 28810 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : مرزاق  مينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرزاق  مينة  السيدة 
املحمدية   28810  8 تجزئة منار رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مرزاق  مينة  السيدة 
املحمدية   28810  8 تجزئة منار رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملحمدية بساريخ 05 أبريل 

2021 تحت رقم 27711.
599I

Audifisc Maroc

MATAGERI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

MATEGRI SARL
السجل السجاري الدار البيضاء 

 399791:
تص ية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى   1-
 2022 غشت   31 في  البيضاء  بالدار 

قرر شركاء شركة
مقرها  ش.ذ.م.م   MATEGRI  
زاوية ايت  االجسماعي بالدار البيضاء 
باعمران وزنقة محمد الخامس إقامة 
A الطابق 10 رقم 5 فضاء 01-1005 

مايلي:
حسابات  على  املصادقة   *
السص ية و إع اء مص ي الشركة من 

مهامه مع منحه ابرءا تاما.
* إنهاء جميع عمليات السص ية. 

-2 سيسم اإليداع القانوني بكسابة 
الضبط لدى املحكمة السجارية بالدار 

البيضاء 
600I

مينارة فينانس جروب

شامية تريزمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

شامية تريزمو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81895

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) ادولف ت اريس 

من  اجسماعية  حصة   1.000 كورية 

أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

شعبان سليم بريس بساريخ 04 غشت 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139107.

601I

Zirana Maroc

 PHARMACIE EL AKKAOUI

MED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN، 46000، SAFI

MAROC

 PHARMACIE EL AKKAOUI MED

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز ثالتاء 

بوكدرة تجزئة حسن تاوري رقم 13 

الطريق الر ئيسية رقم 1 آس ي - 

46000 آس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13109
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PHARMACIE EL AKKAOUI MED

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

أألدوية والشبه األدوية.

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 

تاوري  حسن  تجزئة  بوكدرة  ثالتاء 

 1 رقم  ئيسية  الر  الطريق   13 رقم 

آس ي - 46000 آس ي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 1.042.000 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سعاد العكاوي : 10.420 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة سعاد العكاوي عنوانه)ا) 

حسن  تجزئة  بوكدرة  ثالتاء  مركز 

تاوري رقم 13 الطريق الر ئيسية رقم 

1 آس ي 46000 آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سعاد العكاوي عنوانه)ا) 

حسن  تجزئة  بوكدرة  ثالتاء  مركز 

تاوري رقم 13 الطريق الر ئيسية رقم 

1 آس ي 46000 آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 718/2022.

602I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LE MACON DE SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN، 30000، fès

Maroc

LE MACON DE SAISS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 20 

تجزئة صوفيا عين عمي2 املسجر رقم 

3 - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MACON DE SAISS

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة

اإلنعاش العقاري.
 20 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 

تجزئة صوفيا عين عمي2 املسجر رقم 

3 - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : العزيز  السيد ديدي عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ديدي محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ديدي عبد العزيز عنوانه)ا) 
 30000 زواغة   433 رقم  وفاق  حي 

فاس املغرب.
السيد ديدي محمد عنوانه)ا) 23 
 30000 إقامة تدغين طريق إيموزار 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ديدي محمد عنوانه)ا) 23 
 30000 إقامة تدغين طريق إيموزار 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3613.
603I

FIMAG

YAHIA BRICHA CAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
YAHIA BRICHA CAD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
األول - 20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 YAHIA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.BRICHA CAD

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة هو تحقيق في كل من املغرب 

والخارج:
- أعمال الرسم

املعامالت  جميع  وبص ة عامة،   
املالية  أو  السجارية  أو  الصناعية 
والتي  املنقولة،  غي2  أو  املنقولة  أو 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
بال�سيء  جزئًيا،  أو  كلًيا  افت2اضًيا، 
تطوير  يشبه  ما  أو  املحدد  املماثل 

الشركة..
26 محج   : عنوان املقر االجسماعي 
الطابق   3 مرس السلطان شقة رقم 
األول - 20006 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالسالي:
100 حصة   : السيد يحيى بريشة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
بقيمة   100  : السيد يحيى بريشة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 1 بريشة عنوانه)ا)  يحيى  السيد 
زنقة اوريكة حي السالم 20203 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 1 بريشة عنوانه)ا)  يحيى  السيد 
زنقة اوريكة حي السالم 20203 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 27867.
604I

moorish co

NAPAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca، 20100، casablanca
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maroc
NAPAC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 86 زنقة 
76 مجموعة ه االل ة البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.476943

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 ماي   17 في  املؤرخ 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ   NAPAC الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   60.000 رأسمالها 
 76 زنقة   86 اإلجسماعي  مقرها 
مجموعة ه االل ة البيضاء - 20000 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

توقف تام عن النشاط.
زنقة   86 و حدد مقر السص ية ب 
 - البيضاء  االل ة  ه  مجموعة   76

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

البكراوي  العربي  السيد)ة) 
االل ة   76 زنقة   88 عنوانه)ا)  و 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املسعلقة بالسص ية : 86 زنقة 

76 مجموعة ه االل ة البيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829753.
605I

 Société Marocaine Métallurgique Socodam

Davum - SMM SOCODAM DAVUM

الشركة املغربية للعدادات - 
SMCV

شركة املساهمة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 Société Marocaine des
Compteurs - SMCV

 Boulevard du Cadi Tazi، 28806،

Mohammedia Maroc

 SMCV - الشركة املغربية للعدادات

"شركة املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

القا�سي السازي - - املحمدية املغرب.

"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

211 املحمدية.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 ماي 2022

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقسضيات القانون: 

املعدل و املسمم للقانون رقم   19-20

95-17 املسعلق بشركات املساهمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1649.

606I

F.B.A.K GESTION SARL

A-L JARDINAGE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئ2 انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

A-L JARDINAGE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي افريقيا 

واد املخازن ابن جرير - 43150 ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 A-L  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.JARDINAGE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : البستنة

الحراسة االمنية
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - جرير  ابن  املخازن  واد  افريقيا 

43150 ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : مل نن  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مل نن  عزيزة  السيدة 

فرنسا 54300 ليني ال فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مل نن  عزيزة  السيدة 

فرنسا 54300 ليني ال فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بابن جرير بساريخ 31 غشت 

2022 تحت رقم 298.
607I

A. SAAIDI CONSULTANTS

THEMIS COURTAGE
شركة املساهمة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

THEMIS COURTAGE شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 72، شارع 
عبد املؤمن وزنقة رام هللا - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.208893

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2021 ماي   27 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

رام  وزنقة  املؤمن  عبد  شارع   ،72"

املغرب"  الدار البيضاء   20100 - هللا 
إلى "7، زاوية شارع عبد املؤمن وزنقة 

البيضاء  الدار   20100  - الراشاتي. 

املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836279.

608I

s1 consulting

شركة برو واليت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC

شركة برو واليت شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي املكسب 
رقم 28 الطابق رقم 4 مكسب 

الص اء طريق ص رو موالي رشيد 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

برو واليت.
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بيع  : بإيجاز  الشركة   غرض 
 و اصالح االجهزة االلكت2ونية.

املكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 28 الطابق رقم 4 مكسب الص اء 
 - فاس  رشيد  موالي  ص رو  طريق 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : حميش  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حميش  املهدي  السيد 
 36 تجزئة امالك جنان فاس عمارة 
 30000 فاس   2 الزهور   15 الشقة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حميش  املهدي  السيد 
 36 تجزئة امالك جنان فاس عمارة 
 30000 فاس   2 الزهور   15 الشقة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4617.

609I

FLASH ECONOMIE

EXELYANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

EXELYANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 410 شارع 
محمد زرقطوني إقامة حامد الشقة 

رقم 1 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

554131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EXELYANS

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات واإلدارة

- تكامل ال21امج

- تجارة

اسسخدام  على  -السدريب 

الحاسوب

-تدريب املوارد البشرية

 410  : االجسماعي  املقر  عنوان 

إقامة حامد  زرقطوني  شارع محمد 

الشقة رقم 1 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الباسط اليماني : 800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

: 200 حصة  السيد نزار العسري 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

اليماني  الباسط  عبد  السيد 

.x 0 x x (عنوانه)ا

 x العسري عنوانه)ا)  نزار  السيد 

.0 x x

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اليماني  الباسط  عبد  السيد 

x 0 x x (عنوانه)ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28660.

610I

MEGA PROFIL

MEGA PROFIL
إعالن مسعدد القرارات

MEGA PROFIL
زاوية شارع طانطان وشارع لبنان 

إقامة لينا 4 الطابق رقم 49 طنجة 
بمكسب املراسلة "مغرب تنسيق" 

21 شارع الـمسنبـي، 90000، طنجة 
الـمغرب

MEGA PROFIL "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زاوية 
شارع طانطان وشارع لبنان إقامة 
لينا الطابق 4 رقم 49 - 90060 

طنجة الـمغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.22023

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغييـر اإلسم اإلجسماعي الذي أصبح 

MEGA PROFIL عوض MIXOLAB
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تغيي2 الهدف اإلجسماعي كالسالي 
النظافة  منسوجات  كل  صناعة   :
املنزلي  لإلسسخدام  والسنظيف 
والصناعي، اسسي2اد وتصدير... إعادة 
لجميع  العبوات  أنواع  جميع  تدوير 
أنواعها  بكل  املنزلية  االسسخدامات 
ورقية.وأنواع  زجاجية،  )بالستيكية، 

أخـرى....إلخ
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
طريق  إلـى  اإلجسماعي  الـمقر  تحويل 
النحل  حجر   14 كلم   1 الرباط رقم 

طنجة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  الشركة  رأسمال  فـي  الزيادة 
 5.000.000,00 إلـى   1.000.000,00
حصة جديدة   4000 درهم بإحداث 
حصة  لكل  درهم   1000,00 بقيمـة 
تـحرر بأكملها عند اإلكسساب وتكستب 
على  وصافية  مؤكدة  ديون  بإذماج 

الشـركـة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
القانون  من   2 البند  رقم  بند 

مايلي:  على  ينص  الذي  األسا�سي: 

تغييـر اإلسم اإلجسماعي
القانون  من   3 البند  رقم  بند 

مايلي:  على  ينص  الذي   : األسا�سي 

تغيي2 الهدف اإلجسماعي 
القانون  من   4 البنذ  رقم  بند 

مايلي:  على  ينص  الذي  األسا�سي: 

تحويل الـمقر اإلجسماعي 

من  و7   6 البند  تغيي2  رقم  بند 

على  ينص  الذي  األسا�سي:  القانون 

مايلي: الزيادة فـي رأسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   01 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256992.

611I

tob travaux divers

 LAAYOUNE FOURNITURES
ELECTRICITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 

العيون املغرب

 LAAYOUNE FOURNITURES

ELECTRICITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

النعيم رقم 36 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

41505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 LAAYOUNE FOURNITURES

.ELECTRICITE
الكهرباء،   : غرض الشركة بإيجاز 
السيارات  غيار  وقطع  والسباكة، 
الكيماوية،  واملنسجات  الصحية، 
ومواد  املخسل ة.الدهانات  واألعمال 
النظافة  العامة,  وامليكانيكا  البناء 
والسجارة  املنزلية  العمليات  وجميع 
املنسجات املعدنية واملسامي2  العامة, 
ومواد  الخاص  وال والذ  وال21اغي 

التشحيم.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   36 رقم  النعيم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
القا�سي  ايت  الحسين  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   510  :

للحصة.
السيد يوسف املش : 490 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
القا�سي  ايت  الحسين  السيد 
 707 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
 70000  305 رقم  ازيك  واد  زنقة 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)  املش  يوسف  السيد 
 21 حي القدس شارع ابن بادس رقم 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
القا�سي  ايت  الحسين  السيد 
 707 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
 70000  305 رقم  ازيك  واد  زنقة 

العيون املغرب
عنوانه)ا)  املش  يوسف  السيد 
 21 حي القدس شارع ابن بادس رقم 

70000 العيون املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون بساريخ - تحت رقم 

.-

612I

املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

TRANSPORT OURILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة 

رقم 18 مكرر الطابق الثاني رقم 7، 

60000، وجدة املغرب

TRANSPORT OURILA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 105 شارع 

مكة مكرمة حي بدير - 63050 أح ي2 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3729

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   11 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   TRANSPORT OURILA

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مكة  شارع   105 اإلجسماعي  مقرها 

أح ي2   63050  - بدير  حي  مكرمة 

املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع.

 105 ب  السص ية  مقر  حدد  و 

شارع مكة مكرمة حي بدير - 63050 

اح ي2 املغرب. 

و عين:

و  صالحي  محمد  السيد)ة) 

خالد  بني  لعراعرة  دوار  عنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 458/2022.

613I

CAJF CO

ZAHRAOUI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir، 20000، 03

casablanca maroc

ZAHRAOUI TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي درب غلف 

زنقة 21 رقم 6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.302043

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 ZAHRAOUI الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   TRANS

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي درب 

غلف زنقة 21 رقم 6 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.

درب  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

غلف زنقة 21 رقم 6 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  شمي�سي  هشام  السيد)ة) 

رقم   21 زنقة  غلف  درب  عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  6

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 835498.

614I

AMIATIS CONSEIL

BELLATIGUI
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

BELLATIGUI "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: مركز 

رياض 61، تقاطع شارع لال ياقوت 

ومصط ى املعاني رقم 69، الطابق 

الثاني - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.534535

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ووحيدة،  جديدة  شريكة  قبول   -

السيدة ليلى بالكورة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

على  املوافقة  و  املصادقة   - مايلي: 

مصط ى  السيد  بين  الحصص  بيع 

رقم  الوطني  للبطاقة  الحامل  ملولي 

 1.000 فوت  الذي   ،BJ378693

حصة إجسماعية ل ائدة السيدة ليلى 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بالكورة، 

.D34346 رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مصط ى  السيد  إسسقالة  قبول   -

الوطني  للبطاقة  الحامل  ملولي 

كمسي2  مهامه  من   BJ378693 رقم 

للشركة.
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:
للشركة  جدد  مسي2ين  تعيين   -  
حسن  السيدان  محدودة  غي2  ملدة 
الوطني  للبطاقة  الحامل  بيكناش 
رقم D707904 و إسماعيل بيكناش 
رقم  الوطني  للبطاقة  الحامل 
قانونيا  ملزمة  الشركة   .D792735
مايخص  في  االخرى  االطراف  اتجاه 

السوقيع املن صل للمسي2ين. 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
النظام  تحديث  على  املصادقة   -

االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: التسيي2 
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: السوقيع
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836712.

615I

KHADAMATES REAL ESTATE

 KHADAMATES REAL
ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHADAMATES REAL ESTATE
 Rue Abdelkader 45

 MOUFTAKAR 2éme étage N°4،
20400، CASABLANCA MAROC
 KHADAMATES REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 45 زنقة 
عبد القادر م سكر طابق 2 شقة 4 - 

20000 الدارالبيضاء ااملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KHADAMATES REAL ESTATE
اإلدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتسويق والخدمات
زنقة   45  : عنوان املقر االجسماعي 
 -  4 2 شقة  عبد القادر م سكر طابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الر�سى زكرياء : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : نوفل  االخضر  بل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكرياء  الر�سى  السيد 
 56 حي كورتان عمارة ل درج درقم 
 20400 الروداني  ابراهيم  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
السيد بل االخضر نوفل عنوانه)ا) 
17عمارة  تجزئة منتزه الرحمة م س 
 20000  2 الرحمة   28 شقة   1

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  الر�سى  السيد 
 56 حي كورتان عمارة ل درج درقم 
 20400 الروداني  ابراهيم  شارع 

الدارالبيضاء املغرب
السيد بل االخضر نوفل عنوانه)ا) 
17عمارة  تجزئة منتزه الرحمة م س 
 20000  2 الرحمة   28 شقة   1

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.
616I

INGEFI CONSEIL SARL AU

INGEFI CONSEIL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INGEFI CONSEIL SARL AU

 15AVENUE AL ABTAL APPT

 4 AGDAL-RABAT، 0، RABAT

MAROC

 INGEFI CONSEIL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 15 شارع 

االبطال الشقة الرقم 4 أكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.125183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 28 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 INGEFI CONSEIL الشريك الوحيد 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   SARL AU

 15 اإلجسماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع االبطال الشقة الرقم 4 أكدال 

املغرب  الرباط   10090  - الرباط 

الشركة قبل األوان  حل   : نتيجة ل 

بسبب عدم تمكنها من بداية انشطتها 

و ذلك منذ تأسيسها.

و حدد مقر السص ية ب 15 شارع 

أكدال   4 الرقم  الشقة  االبطال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب. 

و عين:

و  السنوري  املصط ى  السيد)ة) 

 75020 زنقة ليبي2يني   ،41 عنوانه)ا) 

باريس، فرنسا 75020 باريس فرنسا 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 15  : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

شارع االبطال الشقة الرقم 4 أكدال 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128416.
617I

EXPACT PARTNERS

 DIAMOND SHIPPING
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc
 DIAMOND SHIPPING

SERVICES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 6 - 20120 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.359221
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تعيين   2022 يونيو   30 املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) السيد 
محمد حسين السيد محمد يوسف 

شرف الهاشمي إبراهيم كمسي2 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28228.
618I

COMPETENCES CONSULTANTS

"SPOTTER" S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni Rés la
 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8، 20100، Casablanca
MAROC

 "SPOTTER" S.A.R.L
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 265, 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20100 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.488685
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم رفع   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره "50.000 
إلى  درهم"   10.000" من  أي  درهم" 
تقديم   : عن طريق  درهم"   60.000"

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834387.
619I

STE CONGESMOG SARL AU

STE YFH BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot LA LAGUNE 4EME 440-2

 TRANCHE ESSAOUIRA، 44000،
Essaouira Maroc

STE YFH BUILDING SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 
الس لي رقم 1299 تجزئة السقالة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.YFH BUILDING SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

أو  املخسل ة  األشغال  في  مقاول 
البناء.

تجزيئ األرا�سي..
الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - 1299 تجزئة السقالة  الس لي رقم 

44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 200  : يوسف  حرفاش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   800  : يونس  السيد فوح 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد حرفاش يوسف عنوانه)ا) 
الصويرة   44000  5 السجزئة   602

املغرب.
عنوانه)ا)  يونس  فوح  السيد 
 44000  5 السجزئة  حاحا  زنقة   4

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حرفاش يوسف عنوانه)ا) 
الصويرة   44000  5 السجزئة   602

املغرب
عنوانه)ا)  يونس  فوح  السيد 
 44000  5 السجزئة  حاحا  زنقة   4

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 06 شتن21 

2022 تحت رقم 332.
620I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 JILSMART ACADEMIE
PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

 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 مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : الشقة 

رقم 33 الطابق الرابع إقامة 
السلمساني شارع محمد الخامس - 

30000 فاس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.59457

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 08 غشت 2022 تقرر حل 
 JILSMART ACADEMIE PRIVE
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطابق   33 رقم  الشقة  اإلجسماعي 
الرابع إقامة السلمساني شارع محمد 
الخامس - 30000 فاس املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الغرض اإلجسماعي.
و عين:

و  املريبطي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 214 حي الوفاء رقم 4 
املغرب  فاس   30000 طريق ص روا 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي الشقة   2022 غشت   08 بساريخ 
إقامة  الرابع  الطابق   33 رقم 
 - الخامس  محمد  شارع  السلمساني 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3573/022.
621I

الجع ري ياسين

BAYAN BTN SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجع ري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 
جرير الط21ي،" تسنيم پالزا"، عمارة 
أ، طابق 6، مكسب 118، 90000، 

طنجة املغرب

BAYAN BTN SARLAU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

موالي اسماعيل، اقامة موالي 

اسماعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 

19 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130083

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BAYAN BTN SARLAU

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  )اإلسمنت)  البضائع  لنقل 

الغي2.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة  اسماعيل،  موالي 
اسماعيل، رقم 22، طابق 5، رقم 19 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100  : السيد محمد عادل امزو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

امزو  عادل  محمد  السيد 

املقراع  جامع  افران  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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امزو  عادل  محمد  السيد 
املقراع  جامع  افران  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   30 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256932.

622I

CAJF CO

 DOUKKALA MATERIEL ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir، 20000، 03

casablanca maroc
 DOUKKALA MATERIEL ET

LOGISTIQUE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي افريقيا 
زنقة شاهد رقم 38 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.228153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   07 املؤرخ في 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 DOUKKALA الوحيد  الشريك 
MATERIEL ET LOGISTIQUE مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
زنقة  افريقيا  حي  اإلجسماعي  مقرها 
الدار   20000  -  38 رقم  شاهد 
البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.
حي  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
افريقيا زنقة شاهد رقم 38 - 20000 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  شحال  مجيد  عبد  السيد)ة) 
زنقة  عبدهللا  موالي  حي  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   20000  23 رقم   113

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 830096.

623I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائسمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

K PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE ائسمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

K PECHE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

يوسف بن تاش ين - 70002 املر�سى 

العيون املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11079

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد الغاللي  )ة)  ت ويت السيد 

 33 أصل  من  اجسماعية  حصة   16

حصة ل ائدة السيد )ة) عمر بوعياد 

بساريخ 11 غشت 2022.

سعيد الغاللي  )ة)  ت ويت السيد 

 33 أصل  من  اجسماعية  حصة   17

الطيب  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

لشهب بساريخ 11 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   06 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2686/2022.

624I

AB CONSULTING

SOFIA INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot N°170 Bureau N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°170
 Bureau N°7 Sidi Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

SOFIA INVEST شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة رقم 

170 الطابق االول املكسب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128693
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SOFIA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.INVEST
بص ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  في  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

وخارجه:
- تأجي2 وتشغيل العقارات اململوكة 

أواملؤجرة
- اقسناء وبيع أي عقارات.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 170 الطابق االول املكسب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

في2يرا  ربي2طو  صوفيا  السيدة 
بقيمة  حصة   100  : كونزاكا  كامي2و 

100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
في2يرا  ربي2طو  صوفيا  السيدة 
برتغال  عنوانه)ا)  كونزاكا  كامي2و 

001-1000 برتغال برتغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
في2يرا  ربي2طو  صوفيا  السيدة 
برتغال  عنوانه)ا)  كونزاكا  كامي2و 

001-1000 برتغال برتغال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139117.
625I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

 SOCIETE MAROCAINE « 
» D’INGENIEURS CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

5 شارع عبد هللا بن ياسين، 20310، 
الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE « 
 » D’INGENIEURS CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

القائد الناجم رقم 5 الدار البيضاء 
20100 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.35375

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
23 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الدار   5 رقم  الناجم  القائد  "زنقة 
البيضاء  الدار   20100 البيضاء 
"ركن شارع عبد املؤمن  إلى  املغرب" 
الطابق   ،3 مدخل  وشارع الرشاطي، 

6 - 20100 الدار البيضاء املغرب".
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835434.
626I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائسمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

CAP PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE ائسمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
CAP PECHE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 17 زنقة 
ازيالل شقة 04 - 70002 املر�سى 

العيون املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.26833

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعيد الغاللي  )ة)  ت ويت السيد 
166 حصة اجسماعية من أصل 333 
حصة ل ائدة السيد )ة) عمر بوعياد 

بساريخ 11 غشت 2022.
سعيد الغاللي  )ة)  ت ويت السيد 
أصل  من  اجسماعية  حصة   167
333 حصة ل ائدة السيد )ة) الطيب 

لشهب بساريخ 11 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   06 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2685/2022.
627I

Zirana Maroc

 SOLOPTICAL
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN، 46000، SAFI
MAROC

 SOLOPTICAL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

النيل شارع محمد الخامس الشقة 
رقم 4 ركن باريس آس ي - 46000 

آس ي املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8603

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 SOLOPTICAL DISTRIBUTION
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
عمارة  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
الشقة  الخامس  النيل شارع محمد 
 46000  - باريس آس ي  ركن   4 رقم 
في  الزيادة   : نتيجة ل  املغرب  آس ي 

مبالغ املواد و صعوبة اإليراد.
عمارة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الشقة  الخامس  النيل شارع محمد 
 46000  - باريس آس ي  ركن   4 رقم 

آس ي املغرب. 
و عين:

محمد إبراهيم مطار و  السيد)ة) 
النيل شارع محمد  عمارة  عنوانه)ا) 
باريس  ركن   4 رقم  الشقة  الخامس 
آس ي 46000 آس ي املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.
محمد إبراهيم مطار و  السيد)ة) 
النيل شارع محمد  عمارة  عنوانه)ا) 
باريس  ركن   4 رقم  الشقة  الخامس 
آس ي 46000 آس ي املغرب كمص ي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 726/2022.

628I

Zirana Maroc

DAR SALAM PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN، 46000، SAFI
MAROC

 DAR SALAM PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي كلم 3 

قيادة حد احرارة دواراجبارات آس ي 
املغرب - 46000 آس ي املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12033
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   1.900.000"
 2.000.000" إلى  درهم"   100.000"
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 533/2022.

629I

PMEHORIZON CONSULTING

"GIGAFRESH جيجا فريش "
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

PMEHORIZON CONSULTING
 RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA BUREAU NR 15
 KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC
" جيجا فريش GIGAFRESH" شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي اإلنارة 

الرقم 255 القنيطرة - 14000 
القنيطرة املغرب

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3193
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 01 غشت 2022 تقرر حل 
" جيجا فريش GIGAFRESH" شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسمالها 
اإلجسماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
اإلنارة الرقم 255 القنيطرة - 14000 
القنيطرة املغرب نتيجة لقرار الشريك 

الوحيد املؤرخ في 01 غشت 2022.
و عين:

السو�سي  مصط ى  السيد)ة) 
 255 الرقم  اإلنارة  حي  عنوانه)ا)  و 
كمص ي  املغرب  القنيطرة   14000

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
حي  وفي   2022 غشت   01 بساريخ 
اإلنارة الرقم 255 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92296.

630I

ائسمانية ماجست2ال

حلويات أفراح داري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

ائسمانية ماجست2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

حلويات أفراح داري شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : عمارة 
8 أو 9 مسجر رقم 8 تجزئة املدائن 

طريق عين الشقف - 30000 فاس 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69543



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17524

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   22 املؤرخ في 

ذات  شركة  داري  أفراح  حلويات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة   8 رقم  مسجر   9 أو   8 عمارة 

املدائن طريق عين الشقف - 30000 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الهدف األجسماعي للشركة.

و عين:

و  الواحدي  ندى  السيد)ة) 
تجزئة القرويين   368 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 8 وفي عمارة   2022 يونيو   22 بساريخ 

أو 9 مسجر رقم 8 تجزئة املدائن طريق 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   01 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3256/2022.

631I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اليك طغافو الرباحي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

اليك طغافو الرباحي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار والد 

معالى اندلوس عين الشقف مالي 

يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40403

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حميد الرباحي  )ة)  ت ويت السيد 

250 حصة اجسماعية من أصل 800 

حصة ل ائدة السيد )ة) ياسر النامس 

بساريخ 26 غشت 2022.

حميد الرباحي  )ة)  ت ويت السيد 

250 حصة اجسماعية من أصل 800 

عبد العالي  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

املزلكي بساريخ 26 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4585.

632I

املركز املراك�سي لإلرشاد

 INERNATIONAL TAPE

INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا، 0، 

مراكش املغرب

 INERNATIONAL TAPE

INDUSTRY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي الجماعة 

القروية تامصلوحت إقليم الحوز - 

40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20067

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 26 ماي 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :

سجالت  أو  صناديق  صنع   -

للسغليف

- صنع البالط مع أو بدون محرك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139071.

633I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

PANORAMA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46
 APT 6، 20000، CASABLANCA

MAROC
 PANORAMA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 75 شارع 
11 ينا ير الطابق 1 الشقة 169 - 

20000 الدارالبيظاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.836277

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   2022 ماي   27 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

شتيوي مهدي كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 28945.
634I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

REDSMHE TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn، 30000
فاس املغرب

REDSMHE TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجر رقم 

4 تجزئة الدالية بلوك ب اقامة 
رقم 1 بنسودة فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.REDSMHE TRANS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع بالسيارات.
عنوان املقر االجسماعي : مسجر رقم 
4 تجزئة الدالية بلوك ب اقامة رقم 1 
بنسودة فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : رضوان  شيكر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رضوان  شيكر  السيد 
زنقة الخروب حي زازا رقم 368 فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رضوان  شيكر  السيد 
زنقة الخروب حي زازا رقم 368 فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4602.
635I

محاسب معسمد

يالسيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محاسب معسمد
12، زنقة السين، بولو، 20420، 

الدارالبيضاء املغرب
يالسيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي 147، 
شارع املقاومة، إقامة أفا، رفم 35 
املغرب 20500 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

يالسيك.
برمجة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معلوماتي،  تصميم  تحليل، 

االستشارة في التسيي2.
 ،147  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 35 رفم  أفا،  إقامة  املقاومة،  شارع 
املغرب 20500 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد أليكس إس اندرياري : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
قيطوني  ادري�سي  يوسف  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
إس اندرياري  أليكس  السيد 
عنوانه)ا) 1، زنقة جن2ال دو ال رمينات 

94000 كريسال فرنسا.
قيطوني  ادري�سي  يوسف  السيد 
عمارة  ريان،  باب  إقامة  عنوانه)ا) 
 27182 بوعزة  دار   ،13 أ  شقة  أ، 

النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
إس اندرياري  أليكس  السيد 
عنوانه)ا) 1، زنقة جن2ال دو ال رمينات 

94000 كريسال فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

636I

العامري العربي

RIF MAX
إعالن مسعدد القرارات

العامري العربي

ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32000، الحسيمة املغرب

RIF MAX "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: حي 

بو سالمة بني بوعياش 32050 

الحسيمة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3443

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1000 محمد  املرابط  السيد  باع 

حصة اجسماعية و شراءها من طرف 

السيدة ازرقان حليمة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة ازرقان حليمة مسي2تا 

خل ا  محدودة  غي2  ملدة  للشركة 

للسيد املرابط محمد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 /1 ليصبح:  الشركة  نشاط  تغيي2 

الطرقي  النقل   /2 املثلجات  صناعة 

للبضائع لحساب الغي2

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القوانين االساسية للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

يسكون الراسمال االجسماعي للشركة 

1000 حصة في ملكية الشريكة  من 

الوحيدة السيدة ازرقان حليمة.

على  ينص  الذي   :33 رقم  بند 

حليمة  ازرقان  السيدة  تعس21  مايلي: 

غي2  ملدة  للشركة  وحيدتا  مسي2تا 

محدودة, و بذلك فان الشركة ملزمة 

بالسوقيع  وثائقها  و  اجراءاتها  كل  في 

الوحيد للمسي2ة.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

صناعة   /1 هو:  الشركة  نشاط 

النقل الطرقي للبضائع   /2 املثلجات 

لحساب الغي2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 231.

637I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صوطغابيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

صوطغابيك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الكغاط اقامة 28 الرقم 

34 فاس والد حمو والد طيب فاس 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.36767

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الغواطي يسي2 كمسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3664.

638I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE BEST-TAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

STE BEST-TAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار تالت 

ترميكت - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BEST-TAV SARL

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت 

* البناء واالشغال املخسل ة 

* املساومة.

عنوان املقر االجسماعي : دوار تالت 

ترميكت - 45000 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 340  : السيد س يان نايت حدو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 330  : الغ اري  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 330  : السيد اسماعيل الغ اري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

حدو  نايت  س يان  السيد 
عنوانه)ا) دوار تالت ترميكت 45000 

ورزازات املغرب.
السيد الحسن الغ اري عنوانه)ا) 
 45000 ترميكت  تكنزالت  دوار 

ورزازات املغرب.
الغ اري  اسماعيل  السيد 
ترميكت  تكنزالت  دوار  عنوانه)ا) 

45000 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حدو  نايت  س يان  السيد 
عنوانه)ا) دوار تالت ترميكت 45000 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ 06 شتن21 

2022 تحت رقم 353.

639I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 TOMU CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 
الطابق الثاني، 28800، املحمدية 

املغرب
 TOMU CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
املسي2ة اقامة كوسطا ديل صول 

الطابق 4 الشقة الرقم 21 - 28800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 TOMU : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.CONSTRUCTION SARL

-البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسل ة

-املباني الصناعية واملعدنية

-السجارة.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

صول  ديل  كوسطا  اقامة  املسي2ة 

الطابق 4 الشقة الرقم 21 - 28800 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: 700 حصة  السيد امين احجيج 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عبداللطيف شكي2ي : 300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احجيج  امين  السيد 

بوسكورة  رقم16  ادن  كالي ورنيا 

الدارالبيضاء   27182 النواصر 

املغرب.

شكي2ي  عبداللطيف  السيد 

هشسوكة  لعرارمة  دوار  عنوانه)ا) 

ازمور 24175 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  احجيج  امين  السيد 

بوسكورة  رقم16  ادن  كالي ورنيا 

الدارالبيضاء   27182 النواصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1710.

640I

FIDUCIAIRE

KOTMANN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC
KOTMANN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 101 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KOTMANN
صناعة,   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تحويل و بيع و شراء معدات و لوازم 

السباكة.
عنوان املقر االجسماعي : رقم 101 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 4.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 SMART - PARC الشركة 
الصناعي  حي   432 تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22300 النواصر  صبينو 

البيضاء املغرب.
 MHK SYSTEMS الشركة 
 58636 أملانيا  SALES UG عنوانه)ا) 

ISERLOHN أملانيا.
السيد ميمون خضاري عنوانه)ا) 

أملانيا ISERLOHN 58636 أملانيا.

السيد نجيم قدوري عنوانه)ا) حي 
بام زنقة لبنان زايو 62900 الناضور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد السباعي محمد عنوانه)ا) 

االندلس تجزئة حدائق البديع   352

فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب
الطاهري  عزالعرب  السيد 

الجوطي عنوانه)ا) 34 تجزئة حدائق 

 30000 الشقف  عين  البديع طريق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم -.

641I

FIDUCIAIRE

TRESSE BROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

TRESSE BROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 2 

اقامة 46 دار السالمة عين السبع - 

22300 الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.477445

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) نورالدين مكوار 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

مكوار عبد  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

العلي بساريخ 07 يوليوز 2022.

مكوار  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

مكوار عبد  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

العلي بساريخ 07 يوليوز 2022.
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مكوار  رشيد  )ة)  السيد  ت ويت 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 
مكوار عبد  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

العلي بساريخ 07 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26094.
642I

كافجيد

ECO LIVRAISON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
ECO LIVRAISON شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : زنقة 

35 رقم 2 الطابق الس لي العالية 1 
حي األل ة - 20240 الدار البيضاء 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.524777

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 
شركة ذات   ECO LIVRAISON حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
 1 الطابق الس لي العالية   2 رقم   35
البيضاء  الدار   20240  - األل ة  حي 

املغرب نتيجة الألزمة االقسصادية.
و عين:

و  اباضة  محمد  السيد)ة) 
س  ط   2 رقم   35 زنقة  عنوانه)ا) 

الدار   20240 االل ة   1 العالية 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

زنقة  وفي   2022 يوليوز   27 بساريخ 
 1 الطابق الس لي العالية   2 رقم   35

البيضاء  الدار   20240  - األل ة  حي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836348.
643I

كافجيد

G.A LIGHTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االل ة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
G.A LIGHTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 10 زنقة 
الشراردة الطابق الس لي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.461197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 29 يوليوز 2022 تقرر حل 
G.A LIGHTING شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة الشراردة   10 مقرها اإلجسماعي 
 20053  - بوركون  الس لي  الطابق 
املغرب نتيجة الألزمة  الدار البيضاء 

االقسصادية.
و عين:

و  كري  هللا  عبد  السيد)ة) 
 3 االل ة مجموعة  رياض  عنوانه)ا) 
155 األل ة 20240  11 شقة  مدخل 
)ة)  كمص ي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 29 يوليوز 2022 وفي 10 زنقة 
 - الطابق الس لي بوركون  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836347.
644I

L'ORIENTATION DE COMPTABILITE

DOMAINE CHENE VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 L'ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC

DOMAINE CHENE VERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 

29، حي نوزهة بالس لي طريق 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

اململكة املغربية.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.54487

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   13 في  املؤرخ 

 DOMAINE CHENE VERT حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي رقم 29، حي نوزهة 

 - بالس لي طريق عين الشقف فاس 

30000 فاس اململكة املغربية نتيجة 

لعدم اسسأناف نشاط الشركة.

و عين:

و  توزاني  زكرياء  السيد)ة) 

29، حي نوزهة طريق  رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

اململكة املغربية كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

رقم  وفي   2022 يوليوز   13 بساريخ 

حي نوزهة بالس لي طريق عين   ،29

الشقف فاس - 30000 فاس اململكة 

املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3643/022.

645I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CARWASH SALON SARL
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

CARWASH SALON SARL "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

محمد السادس إقامة الرادي , بلوك 

أ-أ2 الطابق الس لي - 90000 طنجة 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.52767

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :/1 رقم  قرار 

مايلي: وهبت السيدة حكيمة بن عمار 

اجسماعية  حصة   8000 مجموعة 

زوجها  الى  الشركة  في  تمسلكها  التي 

السيد منسصر بلحرير 

على  ينص  الذي   :/2 رقم  قرار 

حكيمة  السيدة  مهام  تمديد  مايلي: 

ملدة  شريكة  غي2  كمسي2ة  عمار  بن 

ثالث سنوات و إضافة السيد منسصر 

بولحرير كمسي2 ثاني للشركة و ذلك 

ملدة غي2محدودة 

على  ينص  الذي   :/3 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال  حدد   : االجسماعي  راسمال 

الشركة في 4.000.000 درهم مقسمة 

الى 40000 حصة اجسماعية من فئة 

100 درهم للحصة تخصص للشريك 

بلحرير  منسصر  السيد   : الوحيد 

40000 حصة اجسماعية .
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على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
يدير الشركة كمسي2   : االدارة  مايلي: 
وذلك  بلحرير  منسصر  السيد  شريك 
ملدة غي2 محدودة و السيدة حكيمة 
بن عمار كمسي2ة غي2 شريكة وذلك 

ملدة ثالث سنوات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256274.

646I

ste al moustakbal conseil

GOULMIMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

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 اإلجسماعي : رقم 55 
اقامة عالء 1شارع موالي رشيد 

فاس - 30000 فاس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.54077

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 
 GOULMIMA IMMOBILIER حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي رقم 55 اقامة عالء 
 30000  - 1شارع موالي رشيد فاس 
فاس املغرب نتيجة لعدم وجود رقم 

املعامالت وازمة في القطاع.
و عين:

و  صابري  عصام  السيد)ة) 
عنوانه)ا) عمارة 53 شقة 13 الطابق 
فضاءات املحيط اوالد   15 رم س   2
عزوز النواصر البيضاء 27182 الدار 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 55 يوليوز 2021 وفي رقم   19 بساريخ 
اقامة عالء 1شارع موالي رشيد فاس 

- 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3599.
647I

L'ORIENTATION DE COMPTABILITE

FIDIATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 L'ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC
FIDIATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : زنقة 
حونين شارع الجوالن رقم 4 ليدو 

فاس - 30000 فاس اململكة 
املغربية.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69739
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية   FIDIATI حل 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 4 رقم  الجوالن  شارع  حونين  زنقة 
اململكة  فاس   30000  - فاس  ليدو 
املغربية نتيجة لعدم اسسأناف نشاط 

الشركة.
و عين:

السيد)ة) نهاد عرقوبي و عنوانه)ا) 
9 طريق  3 شقة  تجزئة ملس ر عمارة 
اململكة  فاس   30000 فاس  ايموزار 

املغربية كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
زنقة  وفي   2022 يوليوز   25 بساريخ 
ليدو   4 رقم  الجوالن  شارع  حونين 
فاس - 30000 فاس اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3642/022.
648I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

SHOES MOHA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES
SOCIETES

اقامة السمارة رقم 3 الطابق 3، 
92000، العرائش املغرب

SHOES MOHA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مدشر 
القريمدة جماعة و قيادة الساحل 

دائرة واد املخازن العرائش - 92000 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 دجن21   20
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SHOES MOHA
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحدية السقليدية.
مدشر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الساحل  قيادة  و  جماعة  القريمدة 
دائرة واد املخازن العرائش - 92000 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد محمد اخشيشو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد اخشيشو عنوانه)ا) 
قيادة  و  جماعة  القريمدة  مدشر 
الساحل دائرة واد املخازن العرائش 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد اخشيشو عنوانه)ا) 
قيادة  و  جماعة  القريمدة  مدشر 
الساحل دائرة واد املخازن العرائش 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   03 االبسدائية بالعرائش بساريخ 

2022 تحت رقم 03/2022.

649I

cabinet aux services des affaires

RENTDESERTQUADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er etage
erfoud، 52200، erfoud MAROC

RENTDESERTQUADS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
حا�سي البيض الطاوس الريصاني - 

52450 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RENTDESERTQUADS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية رباعية الدفع.
قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - الريصاني  الطاوس  البيض  حا�سي 

52450 الريصاني املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد سالم ايت حا : 510 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 490  : حا  ايت  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حا  ايت  سالم  السيد 
الطاوس  البيض  حا�سي  قصر 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب.
السيد يوسف ايت حا عنوانه)ا) 
الطاوس  البيض  حا�سي  قصر 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حا  ايت  سالم  السيد 
الطاوس  البيض  حا�سي  قصر 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب
السيد يوسف ايت حا عنوانه)ا) 
الطاوس  البيض  حا�سي  قصر 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 16267.
650I

FIMAG

 INGENIERIE FORMATION
TECHNIQUE EXPERTISE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
 INGENIERIE FORMATION

TECHNIQUE EXPERTISE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق األول شقة 

رقم 3 - 20006 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.435341

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 15 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الطابق  السلطان  مرس  محج   26"
الدار   20006  -  3 رقم  شقة  األول 
شارع   22" إلى  املغرب"  البيضاء 
5 مكسب  يعقوب املنصور طابق رقم 
 28810  - املنصور  فضاء   41 رقم 

الدار البيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836360.
651I

FLASH ECONOMIE

 DELEVRY HOUSE SERVICE
MOBILE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DELEVRY HOUSE SERVICE
MOBILE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة إغالن 
رقم 22 حي السالم - 80000 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52737
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 DELEVRY HOUSE SERVICE

.MOBILE
غرض الشركة بإيجاز : - السوصيل 

للمنازل
- مسعهد تقديم الوجبات الجاهزة

السياحية  املناسبات  تنظيم   -
والثقافية.

زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 80000  - حي السالم   22 إغالن رقم 

أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الهادي تكانت : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
تكانت  الهادي  عبد  السيد 
بوردو   33000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
تكانت  الهادي  عبد  السيد 
بوردو   33000 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118296.
652I

C.E.M.E.X

NDM DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

C.E.M.E.X
92، شارع الزرقطوني، كيليز - 

مراكش، 40000، مراكش املغرب
NDM DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار أيت 
مسعود، حــربــيــل - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.79745

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 مارس   07 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000" أي من  درهم"   190.000"
عن  درهم"   200.000" إلى  درهم" 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 4295.

653I

مينارة فينانس جروب

شامية تريزمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 
الطابق الرابع جليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
شامية تريزمو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 52 اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
 7 رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع 
الطابق الرابع جليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.81895

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع   52"
 40000  - جليز  الرابع  الطابق   7
 "6 مراكش املغرب" إلى "شارع محمد 
مراكش جولف سيتي" شقة رقم 157 
الطابق الساني جليز - 40000 مراكش 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139171.

654I
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شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE AMHACHI EVENT
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE AMHACHI EVENT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
تيغانمين الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AMHACHI EVENT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - االكالت 

الجاهزة
-مطعمة
-السجارة.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تيغانمين الحسيمة 32000 الحسيمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 STE AMHACHI EVENT الشركة
SARL AU : 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة. 

 STE AMHACHI EVENT الشركة

SARL AU : 1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امها�سي  مريم  السيدة 

الحسيمة  ازمورن  تساسنت  دوار 

32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  امها�سي  مريم  السيدة 

الحسيمة  ازمورن  تساسنت  دوار 

32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 702.

655I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JENNAT TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

JENNAT TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 279 

بلوك ج حي الزيسون تيكوين أكادير - 

80000 أكادير املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30663

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 08 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   JENNAT TOURS

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

حي  ج  بلوك   279 رقم  اإلجسماعي 

 80000  - أكادير  تيكوين  الزيسون 

أكادير املغرب نتيجة ل : ق ل الشركة.

و حدد مقر السص ية ب رقم 279 
بلوك ج حي الزيسون تيكوين أكادير - 

80000 أكادير املغرب. 
و عين:

و  مجاهد  حياة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي الزيسون بلوك ب رقم 3 
تيكوين أكادير 80000 أكادير املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118304.
656I

BMA PARTNERS

 GESTION ET ETUDES
 MAROCAINES

D'ASSURANCES - GEMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GESTION ET ETUDES

 MAROCAINES D'ASSURANCES
GEMA - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 267 شارع 
محمد الخامس الدار البيضاء الدار 

البيضاء 20553 الدار البيضاء 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.36571
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 300 أالن ولي2  )ة)  ت ويت السيد 
 600 أصل  من  اجسماعية  حصة 
حصة ل ائدة السيد )ة) جورج ايبكي 

بساريخ 09 مارس 2022.
 300 أالن ولي2  )ة)  ت ويت السيد 
 600 أصل  من  اجسماعية  حصة 

الزين  ملياء  )ة)  حصة ل ائدة السيد 
بساريخ 09 مارس 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2022 تحت رقم 818547.

657I

AMA FINANCE

EL KAABI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA 137 APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

EL KAABI IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 
1 الدار البيضاء. - 20120 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554667
 31 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KAABI IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري.
- مقاول أشغال البناء.
-اإلسسي2اد و السصدير.

- مجزئ, تجهيز السجزئات
- تاجر مجيع األالت و األدوات

الخاصة بالبناء..
26 محج   : عنوان املقر االجسماعي 
الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 
الدار   20120  - البيضاء.  الدار   1

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 500  : الحسين  الكعبي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد الكعبي أيوب : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الكعبي الحسين عنوانه)ا) 
 112 رقم   03 زنقة   02 تجزئة األمان 
الدار البيضاء   20400 سيدي مومن 

املغرب.
عنوانه)ا)  أيوب  الكعبي  السيد 
 3 الطابق   22 عمارة  أمرود  إقامة 
عين  كالي ورنا  جنان   13 الشقة 
الشق 20470 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الكعبي الحسين عنوانه)ا) 
 112 رقم   03 زنقة   02 تجزئة األمان 
الدار البيضاء   20400 سيدي مومن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836802.

658I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TAINO IMMOBILIER SARL
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 TAINO IMMOBILIER SARL
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 
موالي هشام, إقامة سيتي لوج 

الطابق الثامن شقة رقم 140 - - 
طنجة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.52009

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2018 أبريل   04 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :/1 رقم  قرار 
السالم  السيد عبد  حول   /1 مايلي: 
الشريف 2537 حصة اجسماعية من 
التي  اجسماعية  حصة   10150 بين 
محمد  الى  الشركة  هذه  في  يمسلكها 
سعيد  السيد  حول   /2 الشريف 
اجسماعية  حصة   2537 الشريف 
اجسماعية  حصة   10150 بين  من 
الى  الشركة  هذه  في  يمسلكها  التي 
حول   /3 الشريف  محمد  السيد 
2538 حصة  السيد محمد الشريف 
حصة   10150 بين  من  اجسماعية 
هذه  في  يمسلكها  التي  اجسماعية 

الشركة الى السيد محمد الشريف 
على  ينص  الذي   :/2 رقم  قرار 
مايلي: تغيي2 القانون االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :/7 رقم  بند 
حدد   : االجسماعي  راسمال  مايلي: 
 3.045.000 في  الشركة  راسمال 
حصة   30450 الى  مقسمة  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجسماعية 
للحصة تخصص للشركاء : 1/السيد 
 ---------7613 عبد السالم الشريف 
سعيد  السيد   /2 اجسماعية  حصة 
الشريف 7613----- حصة اجسماعية 
--------- الشريف  محمد  السيد   /3
السيد   /4 اجسماعية  حصة   7612
محمد الشريف7612--------- حصة 
املجموع====30450   * اجسماعية 

حصة اجسماعية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2018 تحت رقم 201774.
659I

مينارة فينانس جروب

شامية تريزمو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 7 

الطابق الرابع جليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

شامية تريزمو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81895

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2022 تم تعيين 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) سليم 

بريس شعبان كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139107.

660I

YOUNESS BENMOUSSA

 CHARIKATKOM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
 72 رقم   2 النهضة  حي   Tiflet

Tiflet Maroc ،15400 ،تي لت

 CHARIKATKOM TRAVAUX

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة

زاوية  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
انوال  وزنقة  القري  محمد  زنقة 

 2 إقامة املنار عمارة ب املكسب رقم 

القنيطرة. 14000 القنيطرة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

66491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 CHARIKATKOM TRAVAUX

.SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

و  االسسي2اد  البناء/  او  املخسل ة 

السصدير.

عنوان املقر االجسماعي : زاوية زنقة 

محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار 

القنيطرة.   2 رقم  املكسب  ب  عمارة 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: 500 حصة  السيد زكري محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : خني رات  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد زكري محمد عنوانه)ا) ايت 

سا�سي ايت بويحيى الحجامة تي لت 

15400 تي لت املغرب.

السيد سعيد خني رات عنوانه)ا) 

عيون  سبع   01 ايدير  ايت  حي 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد زكري محمد عنوانه)ا) ايت 

سا�سي ايت بويحيى الحجامة تي لت 

15400 تي لت املغرب

السيد سعيد خني رات عنوانه)ا) 

عيون  سبع   01 ايدير  ايت  حي 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92483.

661I
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N2M CONSEIL-SARL

 MIMOUN TRANS
STRASBOURG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
 MIMOUN TRANS

STRASBOURG شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
صوناسيد ا رقم 169 سلوان - 

62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة  الشركة  تسمية 
بمخسصر  اإلقسضاء  عند 
 MIMOUN TRANS  : تسميتها 

.STRASBOURG
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي2
املصحوبة  غي2  األمسعة  نقل 

لحساب الغي2.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - سلوان   169 رقم  ا  صوناسيد 

62000 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 700  : اتبوشوت  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد جواد محسن : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

اتبوشوت  ميمون  السيد 
عنوانه)ا) حي املستش ى اسا 62000 

الناضور املغرب.
عنوانه)ا)  محسن  جواد  السيد 
ازغنغان   74 رقم  العسكري  الحي 

الناضور 62000 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اتبوشوت  ميمون  السيد 
عنوانه)ا) حي املستش ى اسا 62000 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4212.
662I

TARGET PARTNERS

MARTICO MAROC
إعالن مسعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC، 20410، Casablanca
Maroc

MARTICO MAROC "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 117 شارع 
الحسن الثاني، املبنى بلو بارك، 

الطابق 8 رقم 20. - 20570 الدار 
البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.475315
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   28 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
نقل ملكية األسهم بين شركة  مايلي: 
MARTICO VALENCIA، S.L وشركة 

MARTICO BV (900 سهم).
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقراالجسماعي إلى العنوان السالي: 
املبنى  الثاني،  الحسن  شارع   117
الدار   ،20 رقم   8 الطابق  بلو بارك، 

البيضاء، املغرب.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل النظام األسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إعسماد نص جديد للنظام األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات  بسقديم  الشركاء  يقوم 
كاالتي : MARTICO BV بمبلغ 90000 
 ALEJANDRO GABRIEL درهم. 
TORAL GUTIERREZ بمبلغ 10000 

درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 100،000 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
سهم   1000 إلى  وهي مقسمة  درهم. 
مكستبة  للسهم،  درهم   100 بقيمة 
ومخصصة  بالكامل،  ومدفوعة 
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم، 
ب   MARTICO BV الشركة  وهي: 
 ALEJANDRO السيد  سهم,   900
GABRIEL TORAL GUTIEREZZ ب 

100 سهم. املجموع 1000سهم.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع   117 في  املقراالجسماعي  يقع 
بارك،  بلو  املبنى  الثاني،  الحسن 
20،الدارالبيضاء،  رقم   8 الطابق 
املغرب. يجوز نقلها إلى أي مكان آخر 
بموجب قرار جماعي من املساهمين 
يسم اتخاذه باألغلبية املطلوبة إلجراء 
ونقل  إنشاء  يسم  قانونية.  تعديالت 
وإغالق املؤسسات ال رعية في جميع 
األماكن بقرار بسيط من اإلدارة، مع 
قد  التي  الصالحيات  حدود  مراعاة 
تكون منصوص عليها لهذه العمليات. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836858.
663I

RA CONSULTING

 STE ESCAVATORS AND
SQUAREPARTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES، 30000،

FES MAROC
 STE ESCAVATORS AND

SQUAREPARTS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب في 
السعاونية الراشدية أنور والد طيب 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 STE ESCAVATORS AND  :

.SQUAREPARTS
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات,اسسي2اد اآلالت وقطع الغيار 

لآلالت.
عنوان املقر االجسماعي : مكسب في 
والد طيب  أنور  الراشدية  السعاونية 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : العالم  يوسف  السيد 
درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العالم  يوسف  السيد 
سيدي  بيضاء  عين  العمل  تعاونية 

حرازم فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  العالم  يوسف  السيد 
سيدي  بيضاء  عين  العمل  تعاونية 

حرازم فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3564.

664I

مكسب الجرودي

 AYT TOUZINE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكسب الجرودي
شارع 18 نون21 رقم 24 الناضور، 

62000، الناضور املغرب
 AYT TOUZINE IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار اوالد 
بوطيب ال وقاني 62000 الناضور 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22005

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
31 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
 AYT شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TOUZINE IMPORT EXPORT
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار اوالد 
الناضور   62000 ال وقاني  بوطيب 
املغرب نتيجة ل : رفض البنك تمويل 

شراء شاحنة لنقل البضائع.
و حدد مقر السص ية ب دوار اوالد 
الناضور   62000 ال وقاني  بوطيب 

املغرب. 
و عين:

و  البوجدايني  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اجراين بني بلعيز اجرماوس 
62000 الناضور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
دوار   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

اوالد بوطيب ال وقاني الناضور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 05 شتن21 

2022 تحت رقم 4309.

665I

FIMAG

A.M MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
A.M MEDIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 
مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 
األول - 20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 A.M  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MEDIC
غرض الشركة بإيجاز : اإلتجار في 
والشبه  الصيدلية  واملعدات  املواد 

صيدلية.
26 محج   : عنوان املقر االجسماعي 
الطابق   3 مرس السلطان شقة رقم 
األول - 20006 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 500  : السيد يونس علمي مروني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : السيدة هند علمي مروني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

مروني  علمي  يونس  السيد 
 29 س  م  األمان  إقامة  عنوانه)ا) 
السبع  عين   18 رقم   245 عمارة 

20253 الدار البيضاء املغرب.
مروني  علمي  هند  السيدة 
طابق  الجوالقي  زنقة   31 عنوانه)ا) 
الدار   20053 بوركون   18 شقة   3

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
مروني  علمي  يونس  السيد 
 29 س  م  األمان  إقامة  عنوانه)ا) 
السبع  عين   18 رقم   245 عمارة 

20253 الدار البيضاء املغرب
مروني  علمي  هند  السيدة 
طابق  الجوالقي  زنقة   31 عنوانه)ا) 
الدار   20053 بوركون   18 شقة   3

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 27866.
666I

م س س ج

جبيل نيكوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
جبيل نيكوس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

موالي الحسن عمارة سيبام بلوك 
س الطابق الرابع رقم - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125491
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   01
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
جبيل   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

نيكوس.
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
موالي الحسن عمارة سيبام بلوك س 
- 40000 مراكش  الطابق الرابع رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : مريم  جبيلو  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مريم  جبيلو  السيدة 
مراكش  رقم17  بينخضرا  سينيات 

40000 مراكش مراكش.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مريم  جبيلو  السيدة 
مراكش  رقم17  بينخضرا  سينيات 

40000 مراكش مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 135775.
667I

مكسب الجرودي

 AYT TOUZINE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل السص ية

مكسب الجرودي
شارع 18 نون21 رقم 24 الناضور، 

62000، الناضور املغرب
 AYT TOUZINE IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار اوالد 
بوطيب ال وقاني 62000 الناضور 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.22005

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
31 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
 AYT TOUZINE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اوالد بوطيب  مقرها اإلجسماعي دوار 
املغرب  الناضور   62000 ال وقاني 
شراء  تمويل  البنك  لرفض  نتيجة 

شاحنة لنقل البضائع.
و عين:

و  البوجدايني  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اجارين بني بلعيز اجارماوس 
62000 الناضور املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 31 غشت 2022 وفي دوار اوالد 
الناضور   62000 ال وقاني  بوطيب 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 05 شتن21 

2022 تحت رقم 4310.

668I

STE TIB COMPT SARL AU

FIPROSIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب

FIPROSIGN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 زنقة 
تافوغالت - 60000 وجدة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.24127

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 09 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
- 60000 وجدة  "46 زنقة تافوغالت 

املغرب" إلى "86 شارع محمد الخامس 

عمارة قي�سي - 60000 وجدة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2582.

669I

OUBELKHEIR ISSAM

TS NIME BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUBELKHEIR ISSAM

 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR APP 18 GOUTHIER

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TS NIME BTP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

نصر املسسقبل شارع طارق ابن زياد 

عمارة ب شقة 1 تمارة - 12000 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

137069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 TS  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.NIME BTP

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال اخرى.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
نصر املسسقبل شارع طارق ابن زياد 
عمارة ب شقة 1 تمارة - 12000 تمارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : بوعزة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوعزة  محمد  السيد 
67 س  4 رقم  سانية املنصوري زنقة 

م سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوعزة  محمد  السيد 
67 س  4 رقم  سانية املنصوري زنقة 

م سال 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بسمارة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 8764.
670I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE BBIND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES، 30000، FES MAROC
STE BBIND شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
موالي الرشيد رقم 06 و 07 اقامة 
مكاتب الص اء الطابق 1 فاس. - 

30000 فاس. املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.54711

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تقرر حل 

مسؤلية  ذات  شركة   STE BBIND
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي شارع موالي الرشيد 
اقامة مكاتب الص اء   07 و   06 رقم 
فاس.   30000  - فاس.   1 الطابق 

املغرب نتيجة الخطاء في التسيي2..
و عين:

و  الحميدي  زينب  السيد)ة) 
 06 زنقة  الرشيدية  حي  عنوانه)ا) 
فاس.   30000 زواغة العليا   09 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع  وفي   2022 يوليوز   18 بساريخ 
اقامة   07 و   06 موالي الرشيد رقم 
 - فاس   1 الطابق  الص اء  مكاتب 

30000 فاس. املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3360.

671I

ميديكس

 CAFE مقهى مطعم ميديكس
RESTAURANT MEDIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ميديكس
27 زنقة 1 حي أناس رقم 2 زنقة 

ال الح حي م ساح الخي2، 46000، 
آس ي املغرب

 CAFE مقهى مطعم ميديكس
RESTAURANT MEDIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 27 
زنقة 1 حي أناس - 46000 آس ي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 CAFE ميديكس  مطعم  مقهى 

.RESTAURANT MEDIX

إسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى و مطعم.
 27 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
آس ي   46000  - أناس  حي   1 زنقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 334  : املصط ى  بنزهرة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد بنزهرة عبد اللطيف : 333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

111 حصة   : السيدة أجرام رقية 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 111  : هدى  مزواري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 111  : سلمى  مزواري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد بنزهرة املصط ى عنوانه)ا) 
 46000 أناس  حي   1 زنقة   27 رقم 

آس ي املغرب.

اللطيف  عبد  بنزهرة  السيدة 
حي أناس   1 زنقة   27 رقم  عنوانه)ا) 

46000 آس ي املغرب.

السيدة أجرام رقية عنوانه)ا) 58 

آس ي   46000 تجزئة السعد جزولة 

املغرب.

عنوانه)ا)  هدى  مزواري  السيدة 

 46000 جزولة  السعد  تجزئة   58

آس ي املغرب.

السيدة مزواري سلمى عنوانه)ا) 

 46000 جزولة  السعد  تجزئة   58

آس ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بنزهرة املصط ى عنوانه)ا) 
 46000 أناس  حي   1 زنقة   27 رقم 

آس ي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 762.

672I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

هولدينغ أنفو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER CASABLANCA، 0،

CASABLANCA MAROC

هولدينغ أن و شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 24 شارع 

ابراهيم العمراوي درج أ الطابق 

الساني شقة د - 20000 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.246039

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   16 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد هولدينغ أن و مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

ابراهيم  شارع   24 اإلجسماعي  مقرها 

العمراوي درج أ الطابق الساني شقة 

د - 20000 البيضاء املغرب نتيجة ل : 

نتيجة لعدم انجاز رقم معامالت.

و حدد مقر السص ية ب 24 شارع 

ابراهيم العمراوي درج أ الطابق الساني 

شقة - 20000 البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) خالد داحمي و عنوانه)ا) 

 220 الليمون رقم  ليساس ة تجزئة 

20000 البيضاء املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832122.
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L.AUDIFEC

RABIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC

RABIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 12 
شارع سارية، بن زونيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل - 
20340 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RABIM
إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  وجميع  البناء,  عمليات 
العقارية,و  بالعقار،الت2قية  املسعلقة 
بص ة عامة جميع العمليات املنقولة 
التي  املالية  و  السجارية,  العقارية 
أو  مباشرة  بص ة  تسصل  أن  يمكن 
غي2 مباشرة بموضوع والتي تؤدي إلى 

تطور الشركة املذكورة.

 12  : االجسماعي  املقر  عنوان 

طابق  زونيم  بن  سارية،  شارع 

 - الثالثة،النخيل  الثالث،الشقة 

20340 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 5.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 3.000  : رديوس  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

املساهمة   : رديوس  السيد سمي2 

حصة،   47.000 البالغة  العينية 

 "88 "وفاء  املسمى  العقار  تشمل 

 26/6386 رقم  العقاري  الرسم  ذو 

في  تقع  عارية  أرض  من  املكون 

املحمدية،مساحتها 3 آر و 34 سنتيار 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رديوس  كريم  السيد 

رديوس  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 

ال قيه بن صالح   23200  22 الرقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  رديوس  سمي2  السيد 

 23200  ،47 رقم  جوهرة،  تجزئة 

ال قيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  رديوس  كريم  السيد 

رديوس  اقامة  الثاني  الحسن  شارع 

ال قيه بن صالح   23200  22 الرقم 

املغرب

عنوانه)ا)  رديوس  سمي2  السيد 

 23200  47 رقم  جوهرة،  تجزئة 

ال قيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29384.

674I
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مكسب املحاسبة اطاكوم

 SET TIMAKITE
INNOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب
 SET TIMAKITE INNOVATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

تمقيت اغبالوا نكردوس تنجداد - 
52600 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SET  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TIMAKITE INNOVATION
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسل ة 
السصدير و االسسي2اد.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - تنجداد  نكردوس  اغبالوا  تمقيت 

52600 تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : السيد داعلي عبد العزيز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد قرجون حسن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  داعلي  السيد 
اغبالوا  تمقيت  قصر  عنوانه)ا) 

نكردوس 52600 تنجداد املغرب.

عنوانه)ا)  حسن  قرجون  السيد 

نكردوس  اغبالوا  تمقيت  قصر 

52600 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العزيز  عبد  داعلي  السيد 

اغبالوا  تمقيت  قصر  عنوانه)ا) 

نكردوس 52600 تنجداد املغرب

عنوانه)ا)  حسن  قرجون  السيد 

نكردوس  اغبالوا  تمقيت  قصر 

52600 تنجداد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بالرشيدية   االبسدائية 

 23 غشت 2022 تحت رقم 1056.
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 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

RESIDENCES TALAL -SARL-
إعالن مسعدد القرارات

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM، 03

20160، CASABLANCA MAROC

 RESIDENCES TALAL -SARL-

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

 C/o :وعنوان مقرها االجسماعي

 Audirec 36 A , bd d'anfa- 1

etage casablanca - - الدارالبيضاء 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.457523

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2022 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت 50 حصة اجسماعية للشركة 
راوي  مصط ى  السيد  طرف  من 

ل ائدة السيد طالل لط ي 

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي: 

من  راوي  مصط ى  السيد  اسسقالة 

منصبه كمسي2 للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعين السيد طالل لط ي كمسي2 
وحيد للشركة 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
يمكن للشريك الوحيد اعطاء  مايلي: 
القرارات طبقا  اتخاد  و  الصالحيات 
من االنضام   17 ملقسضيات ال صل 

االسا�سي للشركة الدي تم تعديله 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828069.

676I

CABINET BENISSA

M.B.T EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
 M.B.T EXPRESS

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 3 زنقة 47 
بوحوت الشطر 2 شارع بوحوت 1 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   28
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 M.B.T : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.EXPRESS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الوطني  الصعيد  على  البضائع 

الدولي.
عنوان املقر االجسماعي : 3 زنقة 47 
 1 بوحوت  شارع   2 الشطر  بوحوت 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : محمد  الوارث  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الوارث  السيد 
شارع   2 بوحوت الشطر   47 زنقة   3
طنجة   90000 طنجة   1 بوحوت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الوارث  السيد 
شارع   2 بوحوت الشطر   47 زنقة   3
طنجة   90000 طنجة   1 بوحوت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   02 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8059.
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ADVISORY PARTNERS

CLINIQUE CENTRALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستش يات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء، 20160، الدار 

البيضاء املغرب
 CLINIQUE CENTRALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي 4 شارع 
ابنو زيدون حي املستش يات مراكش 

كليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CLINIQUE CENTRALE
غرض الشركة بإيجاز : شركة تدير 
وتدير عيادة تجارية وطبية وطب عام 
)القانون  وجراحي  مسخصص  وطب 
بممارسة  املسعلق   131-13 رقم 

الطب) ؛
- مشت2يات أو اسسي2اد أي معدات 

مهنية ذات صلة بغرض الشركة ؛
املسعلقة  العمليات  جميع   -
وحيازة أي معدات  بالنشاط الطبي، 

طبية واستئجارها وتشغيلها ؛
جميع  في  الشركة  مشاركة   -
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها 
جميع  في  إنشاؤها،  سيسم  التي  أو 
الصناعية،  أو  السجارية  العمليات 
والتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 
أي  أو  الشركة  بهدف  مباشر  غي2  أو 
كائنات مماثلة أو ذات صلة، وال سيما 
الكائن  التي  الشركات  أو  الشركات 
وهذا،  الشركة،  ملوضوع  مشابه 
طريق  عن  سيما  وال  وسيلة،  بأي 
أجنبية  أو  مغربية  شركات  إنشاء 
أو االكسساب،  أو املساهمة،  جديدة، 
الحقوق  أو  امللكية  حقوق  شراء  أو 
أو  االندماجات،  أو  االجسماعية، 
أو املشاريع املشت2كة أو  السحال ات، 

غي2 ذلك ؛
املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 
املدنية أو العقارية أو األوراق املالية 
التي قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 

أعاله  املحددة  األشياء  بأحد  مباشر 

أو  مرتبط  أو  مشابه  �سيء  بأي  أو 

الت2اث  تنمية  تعزز  أن  املحسمل  من 

االجسماعي.

شارع   4  : عنوان املقر االجسماعي 

ابنو زيدون حي املستش يات مراكش 

كليز - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 25  : قرفاني  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة.

 25  : درويش  عبدالدئم  السيد 

حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة.

حصة   30  : مكوار  سمي2  السيد 

بقيمة 30.000 درهم للحصة.

 20  : بلمرية  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مكوار  سمي2  السيد 

رقم  روسورت  اركان  كولف  تجزئة 

مراكش   40000 تسلطانت   102

املغرب.

درويش  عبدالدئم  السيد 

 352 رقم  س   3 املسي2ة  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.

السيد بدر الدين قرفاني عنوانه)ا) 

اقامة بريستيجيا كولف سيتي مدخل 

 40000  10 شقة   173 اوبال عمارة 

مراكش املغرب.

بلمرية  العزيز  عبد  السيد 
بوسكري  تعاونية  عنوانه)ا) 

تسلطانت 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مكوار  سمي2  السيد 

رقم  روسورت  اركان  كولف  تجزئة 

مراكش   40000 تسلطانت   102

املغرب

درويش  عبدالدئم  السيد 

 352 رقم  س   3 املسي2ة  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 138071.

678I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

أنفو كلتيغ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 RUE D ORAN QUARTIER 6

 GAUTHIER CASABLANCA، 0،

CASABLANCA MAROC

أن و كلسيغ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10تقاطع 

ساحة األمم املسحدة و شارع شيني2 

الطابق الخامس - 20000 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.250787

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   16 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ  كلسيغ  أن و  الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

ساحة  10تقاطع  اإلجسماعي  مقرها 

األمم املسحدة و شارع شيني2 الطابق 

املغرب  البيضاء   20000  - الخامس 

نتيجة ل : لعدم انجاز رقم معامالت.

و حدد مقر السص ية ب 10تقاطع 

ساحة األمم املسحدة و شارع شيني2 

البيضاء   20000  - الطابق الخامس 

املغرب. 

و عين:

الحناوي  ملياء   السيد)ة) 

و عنوانه)ا) ليساس ة تجزئة الليمون 

املغرب  البيضاء   20000  220 رقم 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 22 يوليوز 2022 تحت رقم 832125.

679I

FINCOSA MARRAKECH

SINFONIA
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7، 40000، مراكش 

املغرب

SINFONIA "شركة املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: رقم 4 زقة 

بدر كليز - 40000 مراكش املغرب.

"تعيين أعضاء مجلس اإلدارة"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.34843

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تقرر   2017 يناير   11 في  املؤرخ 

اإلدارة خالل  مجلس  أعضاء  تعيين 

السنوات املالية السالية: 

- من 2017 الى 2022

األشخاص الطبيعيون: 

فرانسيسكو  تيبس  السيد)ة) 

والكائن  عام  مدير  رئيس  بص سه)ا) 

عنوانه)ا) ب: موناكو.. موناكو
اندري  جيىاى  كناري  السيد)ة) 

والكائن  مدير  بص سه)ا)  ريني 

عنوانه)ا) ب: فرنسا. نيس فرنسا

فينا  مارك  جان  السيد)ة) 

بص سه)ا) مدير والكائن عنوانه)ا) ب: 

فرنسا. نيس فرنسا

األشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 06 شتن21 2022.

680I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

MZ AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــســب 
رقـــم 4 جليز، 40000، مراكش 

املغرب

MZ AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 

االر�سي رقم 315 الحي الصناعي 

سيدي غانم - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 MZ  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AFRICA

: * السجارة  غرض الشركة بإيجاز 

اليدوية،  الحرف  البيع،   - )الشراء 

اإلكسسوارات منسجات  املجوهرات، 

تجميل واأللعاب، إلخ.)

والسدريب  املشورة  خدمات   *

والدعم لألفراد والشركات والسلطات 

املحلية واملنظمات العامة أو الخاصة 

األخرى.

* االسسي2اد والسصدير..

الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الصناعي  الحي   315 رقم  االر�سي 

مراكش   40000  - غانم  سيدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الطالبي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : الطالبي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الطالبي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 11 شقة   4 املنار  اقامة  عنوانه)ا) 

زنقة موريطانيا الحي الشسوي 4000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  الطالبي  محمد  السيد 

زنقة   11 شقة   4 املنار  اقامة 

 4000 الشسوي  الحي  موريطانيا 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الطالبي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 11 شقة   4 املنار  اقامة  عنوانه)ا) 

زنقة موريطانيا الحي الشسوي 40000 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  الطالبي  محمد  السيد 

زنقة   11 شقة   4 املنار  اقامة 

 40000 الشسوي  الحي  موريطانيا 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139083.

681I

BMA PARTNERS

PALMARES ASSURANCES
إعالن مسعدد القرارات

BMA PARTNERS

 CONSEIL JURIDIQUE، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PALMARES ASSURANCES

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: حي 

فرانس فيل زنقة تيودور بان فيل 

اقامة رسالة - محل رقم 5 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20390 الدار 

البيضاء املغرب

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.405127

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 16 مارس 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ت ويت السيدة رفيعة عمراني  مايلي: 

والسيد لحلو محمد أمين 299 حصة 

للسيد ملصوبر خالد

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت السيد لحلو محمد أمين 400 

حصة للسيد ملصوبر خالد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة السيد لحلو محمد أمين من 

مهامه كمسي2

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

خالد  ملصوبر  السيد  تعيين  تأكيد 

كمسي2ين  سعيدة  بجي  والسيدة 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

16 من القانون  6 و7 و  تحيين املواد 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

خالد  ملصوبر  السيد  الشركاء  جلب 

99.900 درهم والسيدة بجي سعيدة 

100 درهم للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مقسم  درهم   100.000 الرأسمال 

للحصة  درهم   100 1000بقيمة  إلى 

السيد   : كالسالي  الواحدة.مقسمة 

والسيدة  حصة   999 خالد  ملصوبر 

بجي سعيدة 1 حصة واحدة 

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد ملصوبر خالد والسيدة 

بجي سعيدة كمسي2ين للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2022 تحت رقم 824453.

682I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE AKBOUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب

STE AKBOUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر اكلي 

ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7013

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 19 يوليوز 2022 تقرر حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

 10.000 رأسمالها  مبلغ   AKBOUB

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

اكلي ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب نتيجة ل : تلقائي.

قصر  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

اكلي ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) احمد حمي و عنوانه)ا) 

 52600 كلميمة  ملعب  اكلي  قصر 

تنجداد املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 778.

683I
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مكسب املحاسبة اطاكوم

STE WTCC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب
STE WTCC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.WTCC
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة 
طوبوغرافي.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تنجداد   52600  - تنجداد  ملعب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد زرور كمال : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كمال  زرور  السيد 
تنجداد  قصر ملعب كلميمة 52600 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  كمال  زرور  السيد 
تنجداد  قصر ملعب كلميمة 52600 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1101.

684I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE ASFSOU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب
STE ASFSOU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   19
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ASFSOU
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسل ة و البناء.
قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تنجداد   52600  - تنجداد  ملعب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 10.000  : السيد همورى محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  همورى  السيد 

تنجداد  قصر ملعب كلميمة 52600 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  همورى  السيد 

تنجداد  قصر ملعب كلميمة 52600 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1105.

685I

N2M CONSEIL-SARL

TURISTAS TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

 TURISTAS TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

العمران الطابق االول رقم 1997 

قلعية سلوان الناضور - 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TURISTAS TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  والدولي  الوطني 

الغي2

االسسي2اد و السصدير.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 1997 رقم  االول  الطابق  العمران 

 62000  - الناضور  سلوان  قلعية 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السياح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السياح  محمد  السيد 

الطابق  ا  بلوك  بطوطة  ابن  اقامة 

االول رقم 35 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السياح  محمد  السيد 

الطابق  ا  بلوك  بطوطة  ابن  اقامة 

االول رقم 35 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ 18 غشت 

2022 تحت رقم 4211.

686I

ccf roubia

GAZ CHARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ccf roubia

 bd mohammed derfoufi 17

oujda، 60000، oujda maroc

 GAZ CHARK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
أ3/21 تجزئة العاقل حي املنار - 

60000 وجدة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.23935

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زكاي محمد  )ة)  السيد   ت ويت 

 40 حصة اجسماعية من أصل   20  
يحيى زكاي  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بساريخ 14 يوليوز 2022.
ت ويت السيد )ة) محمد زكاي 20 
حصة اجسماعية من أصل 40 حصة 
)ة) جمال زكاي بساريخ  ل ائدة السيد 

14 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1252.
687I

إئسمانية BKM لإلرشادات

شركة واحة للغناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئسمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات، 

45000، ورزازات املغرب
شركة واحة للغناء شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
العروميات جماعة ترنة دوار 

العروميات جماعة ترنة 47900 
زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.207
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 07 شتن21 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  للغناء  واحة  شركة 
مقرها  وعنوان  درهم   310.000
جماعة  العروميات  دوار  اإلجسماعي 
ترنة  جماعة  العروميات  دوار  ترنة 

 : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة   47900
عدم تحقيق مداخيل و ال أرباح.

دوار  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
املغرب  ترنة  جماعة  العروميات 

47900 زاكورة املغرب. 
و عين:

عنوانه)ا)  و  بابا  طاهر  السيد)ة) 
دوار العروميات جماعة ترنة 47900 

زاكورة املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2022 تحت رقم 21.
688I

مكسب املحاسبة اطاكوم

STE BELKASMI LAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكسب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب
STE BELKASMI LAK شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر اكلي 

ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11441
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 01 غشت 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE BELKASMI الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 مبلغ رأسمالها   LAK
وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر اكلي 
تنجداد   52600  - تنجداد  ملعب 

املغرب نتيجة ل : تلقائي.
قصر  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
اكلي ملعب تنجداد - 52600 تنجداد 

املغرب. 

و عين:

و  بلقاسمي  علي  السيد)ة) 

قصر اكلي ملعب تنجداد  عنوانه)ا) 

)ة)  تنجداد املغرب كمص ي   52600

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 777.

689I

CABINET IMFICONSEIL

HAPPY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL

 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13

 HAY ESSALAM، 24000، EL

JADIDA MAROC

HAPPY IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

3 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

548953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 HAPPY : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

الهندسة   - العمارات  بناء   - العقاري 

 - عقارية  عمليات  تسويق   - املدنية 

شراء وبيع مواد البناء.

26 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 

3 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حناني حسان : 500 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد حناني محمد : 250 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد حناني حسام : 250 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حسان  حناني  السيد 
195 حي السالم الطابق األول 24000 

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  حناني  السيد 
195 حي السالم الطابق األول 24000 

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  حسام  حناني  السيد 
195 حي السالم الطابق األول 24000 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حسان  حناني  السيد 
195 حي السالم الطابق األول 24000 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 23073.

690I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE LYNS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES، 30000، FES MAROC
STE LYNS TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجسماعي دورار اوالد 

الطيب الس لي احواز فاس كيلو مت2 

5 فاس. فاس. 30000 فاس. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

49995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2016 ماي   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LYNS TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل املسا 

فرين..

دورار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

فاس  احواز  الس لي  الطيب  اوالد 

كيلو مت2 5 فاس. فاس. 30000 فاس. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : محمد  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : يوسف  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد السالمي محمد عنوانه)ا) 

اقامة جنان فاس زنقة   35 15 شقة 

اخطل 30000 فاس. املغرب.

السيد السالمي يوسف عنوانه)ا) 

 30000 زواغة  حي اللة سكينة   56

فاس. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد السالمي هشام عنوانه)ا) 
 62000  03 رقم   122 لغرا�سي  حي 

الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بساريخ  ب اس  السجارية 

2016 تحت رقم 1918.

691I

ADVALORIS 

SMEA CONSULT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

SMEA CONSULT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 

البيضاء أن ا الدار البيضاء - 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554559

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SMEA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.CONSULT
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 
- صياغة األعمال والعقود  القانونية 
القانونية  اإلجراءات  اسسكمال   -
لألشخاص  القانونية  الت2تيبات   -
كان  أيا  املعنويين،  أو  الطبيعيين 

شكلهم - املراجعة القانونية.
 10  : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء أن ا الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 500  : العماني  الحسين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد أحمد العماني : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين العماني عنوانه)ا) 
128 زنقة ابو اسحاق املاروني طابق 2 
املعاريف الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  العماني  أحمد  السيد 
اطلس  اقامة  العراق  زنقة  مكرر   2
3 ديور الجامع الرباط 10000  شقة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين العماني عنوانه)ا) 
128 زنقة ابو اسحاق املاروني طابق 2 
املعاريف الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836664.

692I

شركة مسسأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

SOCIETE TABARJITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجسماعي للشركة

شركة مسسأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املسنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املسنبي الطسبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
SOCIETE TABARJITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 
واومانة خني رة 54000 خني رة 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.981

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 07 شتن21 2020 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

 54000 خني رة  واومانة  "مركز  من 

كي2ان  بن  "حي  إلى  املغرب"  خني رة 

مرآب   8 رقم  سردون  عين  تجزئة 

مالل  بني  مربع  مت2   24 بمساحة 

23000 بني مالل املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخني رة بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 379.

693I

MOHAMED SAFRIOUI

FONCIERE PACIFIQUE
إعالن مسعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

FONCIERE PACIFIQUE "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 131 

شارع أن ا - - الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.530737

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

26 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأس  زيادة  الشركاء  مجسمع  قرر 

درهم محجوز   10000 املال بمقدار 

حصرًيا للسيدة زين أالين من أجل 

رفعه من 30 ألف درهم إلى 40 ألف 

 100 إنشاء  طريق  عن  وذلك  درهم 

 100.00 اسمية  بقيمة  جديد  سهم 

درهم لكل سهم، مرقمة. من 301 إلى 

يسم االكسساب واإلفراج   ،
ً
ضمنا  400

عنها بالكامل عند االكسساب عن طريق 

معينة  سائلة  ديون  مع  السعويض 

وقابلة للدفع.
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:
اجسماع الجمعية العمومية الحالي 
يقرر تعيين السيدة سوريا الشياوي 

زوجة برادة مديرة مشاركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ألف  أربعين  الشركة  مال  رأس  بلغ 
إلى  مقسمة  وهي  درهم.   (40.000(
مائة  بقيمة  سهم   (400( أربعمائة 
تم االكسساب  درهم لكل منها،   (100(
فيها بالكامل، واإلفراج عنها لالكسساب، 

ومخصصة لكل من:
سهم   100 السيد حسن برادة   •
 • سهم   100 السيدة صوفيا برادا   •
السيدة سوريا الصحياوي تتزوج من 
ال21ادة 100 سهم اجسماعي • السيدة 

زينه الليان 100 سهم
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
مايلي: يشي2 اجسماع الجمعية العامة 
إلى  الحالي  االجسماع  في  العادية  غي2 
إدارة  سيسم  فصاعًدا،  اآلن  من  أنه 
الشركة من قبل اثنين من املديرين 
في  محدودة  غي2  ل ت2ة  املشاركين 
شخص: السيد حسن برادة و السيدة 

سوريا الشياوي تتزوج من برادة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836850.
694I

ECOTIC

GLOBAL MINERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOTIC
 Rue Mohamed Diouri، 84
20110، Casablanca Maroc

GLOBAL MINERAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 144 زنقة 
محمد سميحة الطابق رقم 6 الشقة 

رقم 35 - 24000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GLOBAL MINERAL
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعادن.
عنوان املقر االجسماعي : 144 زنقة 
محمد سميحة الطابق رقم 6 الشقة 
البيضاء  الدار   24000  -  35 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:
 BABUR MAHMUT : السيد 
2.000 حصة بقيمة 200.000 درهم 

للحصة.
 BABUR VEYSI : 2.000 السيد 
درهم   200.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
 PARTIN VEYSEL : السيد 
2.000 حصة بقيمة 200.000 درهم 

للحصة.
 BAYRAM ADNAN : السيد 
2.000 حصة بقيمة 200.000 درهم 

للحصة.
 BAYRAMZADE السيد 
بقيمة  حصة   HUSEYN : 2.000

200.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 BABUR MAHMUT السيد 
تخزئة شاطئ مونيكا رقم  عنوانه)ا) 

182 28800 املحمدية املغرب.
BABUR VEYSI عنوانه)ا)  السيد 
 Bahçelievler Mah. Pamir
 Cad. No: 13/1 Iç Kapi No: 10
Muratpaşa 07000 Antalya تركيا.

 PARTIN VEYSEL السيد 

 Hafiziye Mah. Şark Sk. , (عنوانه)ا

 Ebrar Evleri Blok No: 5a Iç Kapi

 No. 18 65000 Ipekyolu Van

تركيا.

 BAYRAM ADNAN السيد 

 Namik Kemal  , عنوانه)ا) 

 Mah. Cemal Sk. No : 18/1

 Suleymanpasa 59000 Tekirdag

تركيا.

 BAYRAMZADE السيد 

 Kazliçeşme  , عنوانه)ا)   HUSEYN

 Mah. Abay Cad Ottomare Suites

 Blok No 223 Iç Kapi No: 76

 Zeytinburnu 34000 Istanbul

تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 BABUR MAHMUT السيد 

تخزئة شاطئ مونيكا رقم  عنوانه)ا) 

182 28800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم -.

695I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 ALIMENTATION GENERALE
STINIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA

ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes، ,2

50030، MEKNES MAROC

 ALIMENTATION GENERALE

STINIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكناس 

شارع املالح القديم رقم 172 - 

50000 مكناس املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20165

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) محمد ودغي2ي  ت ويت السيد 
أصل  من  اجسماعية  حصة   150
بوبكر  )ة)  150 حصة ل ائدة السيد 

ودغي2ي بساريخ 16 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   02 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3167.
696I

ADVALORIS 

 MBAYE THIAM GLOBAL
BUSINESS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

 MBAYE THIAM GLOBAL
BUSINESS SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 زنقة 
الحرية طبقة 3 رقم 5 الدارالبيضاء 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554557
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 MBAYE THIAM GLOBAL

.BUSINESS SARL AU
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شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصديرال واكه  واسسي2اد  وبيع 
والخضروات بجميع أنواعها وتصنيع 
املعدة  املنسجات  أو  املواد  جميع 
للسغليف وتخزين املنسجات الغذائية 

والزراعية واملالبس.
زنقة   10  : عنوان املقر االجسماعي 
الحرية طبقة 3 رقم 5 الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 MBAYE SAIDOU : السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 MBAYE SAIDOU السيد 
33 عمارة  إقامة املسسقبل  عنوانه)ا) 
معروف  سيدي   12 شقة   A299
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 MBAYE SAIDOU السيد 
33 عمارة  إقامة املسسقبل  عنوانه)ا) 
معروف  سيدي   12 شقة   A299
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836663.
697I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 ALIMENTATION GENERALE
STINIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA
ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes، ,2
50030، MEKNES MAROC

 ALIMENTATION GENERALE
 STINIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجسماعي مكناس 

شارع املالح القديم رقم 172 - 
50000 مكناس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20165
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
16 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3167.

698I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 ALIMENTATION GENERALE
STINIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA
ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes، ,2
50030، MEKNES MAROC

 ALIMENTATION GENERALE
STINIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكناس 

شارع املالح القديم رقم 172 - 
50000 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20165
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2022 يونيو   16 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

ودغي2ي بوبكر كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3167.

699I

مـكـسـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

مـكـسـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة
18 شـارع بـور سـعـيـد، 60000، 

OUJDA MAROC
 VANCII RENEWABLE

RESOURCES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 PLACE 69 وعنوان مقرها اإلجسماعي
 DE LA CASBAH - 60000 OUJDA

.MAROC
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.33103

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   03 في  املؤرخ 
 XIAN (مسي2 جديد للشركة السيد)ة

MINYI كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بوجدة بساريخ 20 ماي 2021 

تحت رقم 1866.

700I

ASHAM MOHAMED

MEDIAMAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
 MEDIAMAIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
شقور رقم 33 الطويلع - 93000 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
23673

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   MEDIAMAIL

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 33 رقم  شقور  تجزئة  اإلجسماعي 

املغرب  تطوان   93000  - الطويلع 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

تجزئة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 93000  - الطويلع   33 رقم  شقور 

تطوان املغرب. 

و عين:

و  بوزوف  مهدي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع عبد الخالق الطريس 

مرتيل  طريق  العسكرية  االقامة 

)ة)  تطوان املغرب كمص ي   93000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   30 بساريخ  بسطوان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1735.

701I

conseils sarl

IMMOMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

IMMOMA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 29 زنقة 

سيدي محمد بن عبد هللا اقامة 

املنصور - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.32869
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 02 يناير 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :

ال الحة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ف21اير   06 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2020 تحت رقم 230207.

702I

secotrages snc

STE GRA MARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

secotrages snc

رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس، 50000، 

مكناس املغرب

STE GRA MARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 

265 زنقة لباتريوز شارع السعديين 

البساتين - 50000 مكناس املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.36397

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 غشت   22 في  املؤرخ 

شركة ذات   STE GRA MARK حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
لباتريوز  زنقة   265 رقم  اإلجسماعي 

 50000  - شارع السعديين البساتين 

ملنافسة  نتيجة  املغرب  مكناس 

-نقص املوارد املالية.

و عين:

السيد)ة) سعيد كرمة و عنوانه)ا) 

 50000 املنزه  ديجيني  زنقة   226

مكناس املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

رقم  وفي   2022 غشت   22 بساريخ 

زنقة لباتريوز شارع السعديين   265

البساتين - 50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 758.

703I

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

YECCHAB IMPEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

130 شارع املسنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

YECCHAB IMPEX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 101 
زنقة 69 مرأب رقم 1 حي املصلى - 

23203 ال قيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3859

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   26 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 YECCHAB الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   IMPEX

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 
101 زنقة 69 مرأب رقم 1 حي املصلى 

املغرب  بن صالح  ال قيه   23203  -

نتيجة ل : عدم القدرة على املنافسة.

و حدد مقر السص ية ب رقم 101 
املصلى  حي   1 رقم  مرأب   69 زنقة 

23203 ال قيه بن صالح املغرب. 

و عين:

و  سعداد  محمد  السيد)ة) 

 22402 داود  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  واويزغت 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املسعلقة بالسص ية : رقم 101 

زنقة 69 مرأب رقم 1 حي املصلى 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بن صالح  بال قيه  االبسدائية 

01 شتن21 2022 تحت رقم 217.
704I

FIDUFORM SARL

 CENTRE DE DIALYSE LES
CHENES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA،

13002، BENSLIMANE MAROC
 CENTRE DE DIALYSE LES
CHENES شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي فيال 

رقم 340 حي ال لين - 13000 ابن 
سليمان املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5583
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تحويل   2022 ماي   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 13000  - حي ال لين   340 "فيال رقم 
 56 "رقم  إلى  املغرب"  سليمان  ابن 
ابن   13000  - بلوك أ حي اللة مريم 

سليمان املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  سليمان  ب1ن  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 452.
705I

AL HISBA FISC 

 MASSARA AGRO
PRODUCTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

 MASSARA AGRO PRODUCTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي الزنقة 
7 الرقم 5 الطابق 2 الشقة رقم 4 

السعادة سيدي ال21نو�سي - 20600 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MASSARA AGRO PRODUCTS
غرض الشركة بإيجاز : - االسسي2اد 
غي2  و  املباشرة  السجارة  و  والسصدير 

املباشرة لجميع املواد.
و  بيع،شراء،مقايضة،اسسي2اد   -
تصدير جميع املواد الغذائية و منها 
السوابل،املشمش،  االبزار،  السمور، 
الجافة  ال واكه  و  ال21قوق  الزبيب، 

عامة و الحبوب.
عموما كل العمليات السجارية،   -
املنقولة  غي2  او  املنقولة  املالية 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم 

في تنمية الشركة..
الزنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 4 الشقة رقم   2 الطابق   5 الرقم   7
 20600 - السعادة سيدي ال21نو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : موسسي2  السيد رضوان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان موسسي2 عنوانه)ا) 
تجزئة خديجة زنقة 10 رقم 17 عين 
الشق 20153 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رضوان موسسي2 عنوانه)ا) 
تجزئة خديجة زنقة 10 رقم 17 عين 

الشق 20153 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836952.
706I

SOCEFISC

REEF PUBLISHING
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCEFISC
 N°33 AV FARHAT HACHAD EL
 QODS AGADIR، 80000، agadir

maroc
 REEF PUBLISHING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 02 
زنقة 01 بلوك ب شارع الحسن 2 

حي العرب أيت ملول - 80000 أيت 
ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
26807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 REEF  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.PUBLISHING

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصحافة.

 02 رقم   : عنوان املقر االجسماعي 
زنقة 01 بلوك ب شارع الحسن 2 حي 
العرب أيت ملول - 80000 أيت ملول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : محمد  املومن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  املومن  السيد 
رياض السالم   35 زنقة سوسن رقم 

أكادير 8000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  املومن  السيد 
رياض السالم   35 زنقة سوسن رقم 

أكادير 8000 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   01 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 1694.

707I

COMICONE

 MOROCCO
 PROFESSIONNAL

CLEANING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا، 

50000، مكناس املغرب
 MOROCCO PROFESSIONNAL
CLEANING شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 
الس لي لرقم 40، تجزئة األطلس - 

51000 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

57101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   22

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 MOROCCO PROFESSIONNAL

.CLEANING

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  وشراء  بيع  و  البستنة  النظافة، 

مواد النظافة.

الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة األطلس   ،40 الس لي لرقم 

51000 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

األطلس  تجزئة   ،40 رقم  عنوانه)ا) 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

األطلس  تجزئة   ،40 رقم  عنوانه)ا) 

51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3195.

708I

EL MARSA CONSEIL

 SAHARA REPARTITION DE

MEDICAMENTS SRM
إعالن مسعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193، 

70000، العيون املغرب

 SAHARA REPARTITION DE«

MEDICAMENTS »SRM "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك ب الرقم 187 

العيون - 70000 العيون املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.23617

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ  املؤرخ في 05 شتن21 2022 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
رفع رأس مال الشركة,ت ويت  مايلي: 

الحصص,توسيع النشاط

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
من  الشركة  مال  رأس  رفع  مايلي: 

8000000 الى 1200000

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

يملكها  حصة   14400 بيع  مايلي: 

السيد محمد الرزمة لصالح السيد 

أحمد سالك بي2وك

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السصنيع واالسسي2اد  توسيع النشاط: 

والبيع  والشراء  والسوزيع  والسصدير 

جميع  وكذلك  والسجزئة،  بالجملة 

لن سها  سواء  العمليات  هذه 

طبية،  أجهزة  أي  من  ولآلخرين 

املخس21،  في  التشخيص  وكواشف 

والنظافة  السجميل  ومسسحضرات 

الغذائية،  واملكمالت  الشخصية، 

لألحكام  وفقا  الكيميائية  واملنسجات 

القانونية املعمول بها ورهنا بس ويض 

من الجهات املخسصة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2693/2022.

709I

WINIUM Expert2وينيوم إكسبي

CHEESES et CHEESES MRK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WINIUM Expert2وينيوم إكسبي
رقم 10 مبنى تاش ين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 40020، مراكش 

املغرب
 CHEESES et CHEESES MRK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي زينيت 
بيزنس سنسي2 شارع مسلم تجزئة 

بوكار الطابق الثالث شقة رقم 14 
باب دكالة - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
8810

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CHEESES et CHEESES MRK
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحليبية  املنسوجات  وبيع  توزيع 

ومشسقاتها.
زينيت   : االجسماعي  املقر  عنوان 
بيزنس سنسي2 شارع مسلم تجزئة بوكار 
باب   14 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   150  : السيد ماريو كونتي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 850  : سي2ينا  روبيني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد ماريو كونتي عنوانه)ا) شارع 

املقاومة إقامة دفين�سي عمارة س رقم 

16 جليز 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  روبيني سي2ينا  السيدة 

إقامة دفين�سي عمارة س لوفت رقم 

12 جليز 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ماريو كونتي عنوانه)ا) شارع 

املقاومة إقامة دفين�سي عمارة س رقم 

16 جليز 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  روبيني سي2ينا  السيدة 

إقامة دفين�سي عمارة س لوفت رقم 

12 جليز 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138694.

710I

AL HISBA FISC 

ENJAAZ TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

ENJAAZ TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي االنارة 

1 شارع القدس الرقم 548 الطابق 

االر�سي عين الشق - 20153 الدار 

البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.426931

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) رضوان درويش 

333 حصة اجسماعية من أصل 667 

حصة ل ائدة السيد )ة) صالح الدين 
رشدية بساريخ 03 غشت 2022.

ت ويت السيد )ة) رضوان درويش 

334 حصة اجسماعية من أصل 667 

حصة ل ائدة السيد )ة) امين رشدية 

بساريخ 03 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836957.

711I

METRO MARKET SARL

METRO MARKET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

METRO MARKET SARL

 AVENUE AICHA BERNI LOTS

 SALIMA N° 128، 90080،

TANGER MAROC

METRO MARKET SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عائشة ال21ني تجزئة سليمة رقم 128 

- 90080 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.METRO MARKET SARL

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة إلى : 

الغذائية  املنسوجات  بيع   -

بالسقسيط.

- سوق ممساز.

جميع العمليات   : و بص ة عامة 

املرتبطة  طبيعتها،  كانت  مهما 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالغرض 

أخرى  أغراض  بأي  أو  االجسماعي 

الك يلة  أو  صلة،  ذات  أو  مشابهة 

بتسهيلها.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

عائشة ال21ني تجزئة سليمة رقم 128 

- 90080 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : لوط ي  س يان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عادل ناصري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد س يان لوط ي عنوانه)ا) 

إقامة   71 رقم  األول  الحسن  شارع 

 90030  14 شقة   3 طابق  أسماء 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  ناصري  عادل  السيد 

شارع   ،128 رقم  سليمة  تجزئة 

 90080 عائشة  البدني  الشهيدة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد س يان لوط ي عنوانه)ا) 

إقامة   71 رقم  األول  الحسن  شارع 

 90030  14 شقة   3 طابق  أسماء 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)  ناصري  عادل  السيد 

شارع   ،128 رقم  سليمة  تجزئة 

 90080 عائشة  البدني  الشهيدة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256978.

712I
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fiduciaire capital orient

IYAD LISSAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc

IYAD LISSAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي شارع 

فيصل ابن عبد العزيز تجزئة بنحمو 
رقم -203 - 60000 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35289

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مقهى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   20 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1091.

713I

RIM MB SERVICES SARL AU

N&A CONCEPT
إعالن مسعدد القرارات

RIM MB SERVICES SARL AU

شارع املعارف رقم 2 تطوان، 

93000، تطوان املغرب

N&A CONCEPT "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

القاهرة اقامة سليم محل 2 - - 

تطوان املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31935

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2022 ماي   27 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصميم  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

داخلي الى مقهى 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة الى شارع القاهرة 

اقامة سليم املحل رقم 2 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصميم  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

داخلي الى مقهى 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة الى شارع القاهرة 

اقامة سليم املحل رقم 2 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   18 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2053.

714I

BCS

ACROBATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCS
زنقة فرحات حشاد، الطابق األول، 

ا، الدار البيضاء، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

ACROBATI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 56. زنقة 

فرحات حشاد،الطابق األول، 

املكسب رقم 1،الدارالبيضاء- أن ا 

الدارالبيضاء 20130 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

552335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ACROBATI
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسل ة.
 .56  : االجسماعي  املقر  عنوان 
األول،  حشاد،الطابق  فرحات  زنقة 
أن ا  1،الدارالبيضاء-  رقم  املكسب 
الدار البيضاء   20130 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 100.000 : السيدة عرباوي مريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : مريم  عرباوي  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مريم  عرباوي  السيدة 
150 زنقة أحمد الصباغ الطابق 03 
 20000 البيضاء  الدار  الكبي2  درب 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  طونيا  أيوب  السيد 
املغرب 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء بساريخ - تحت 

رقم -.
715I

FIDUCIAIRE 2006

SELF-TRAITEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca Maroc
SELF-TRAITEUR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الرقم 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

SELF-  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.TRAITEUR

تموين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  والسظاهرات  األعراس  و  الح الت 

املؤتمرات و األكل.

26 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

 -  3 الرقم   1 مرس السلطان الطابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن ايت العباس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

العباس  ايت  حسن  السيد 

 66 عمارة  م21وكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20280 معروف  سيدي   11 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العباس  ايت  حسن  السيد 

 66 عمارة  م21وكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20280 معروف  سيدي   11 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17548

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836810.

716I

COMPTAPRESS

N.J.M TEAM LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAPRESS
 AV DES FAR 5 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
N.J.M TEAM LOGISTICS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 186 
ك4 تجزئة حديقة تغات فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 N.J.M : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.TEAM LOGISTICS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.
عنوان املقر االجسماعي : رقم 186 
 - فاس  تغات  حديقة  تجزئة  ك4 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : خريبش  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خريبش  رشيد  السيد 
واد  الحديقة  تجزئة  ك4   186 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  خريبش  رشيد  السيد 
واد  الحديقة  تجزئة  ك4   186 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3679.

717I

fiduciaire capital orient

IYAD LISSAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc

IYAD LISSAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

فيصل ابن عبد العزيز تجزئة بنحمو 
رقم -OUJDA 60000 203 وجدة 

املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35289

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 03 يونيو 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة 

 OUJDA 60000  203- رقم  بنحمو 

لكولين  وجدة   " إلى  املغرب"  وجدة 
 OUJDA 60000  45 رقم   72 عمارة 

وجدة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2115.

718I

FIDUCIAIRE

GROW AD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

GROW AD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 44 شارع 

الش شاوني إقامة االبرار الطابق 

السابع مكسب رقم 32 - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GROW AD

: االشهار و  غرض الشركة بإيجاز 

املعلوميات.

44 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 

الطابق  االبرار  إقامة  الش شاوني 

السابع مكسب رقم 32 - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  مسسور  السيد 

 33250 الحاج  اوطاط  كركطن  حي 

ميسور املغرب.

عنوانه)ا)  البقالي  يونس  السيد 
24 زنقة 3 حي م21وكة 2 عين هارون 

30000 فاس املغرب.

 29 السيد زكرياء رفيق عنوانه)ا) 
هارون  عين   2 م21وكة  حي   2 زنقة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  مسسور  السيد 
 33250 الحاج  اوطاط  كركطن  حي 

ميسور املغرب
عنوانه)ا)  البقالي  يونس  السيد 
24 زنقة 3 حي م21وكة 2 عين هارون 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4599.
719I

HORIZON LINES SARL

LARACHE STYLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األر�سي، 
رقم 3، 93040، تطوان املغرب
LARACHE STYLE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الجيش امللكي، رقم 34 مكرر، 

العرائش - 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7083
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LARACHE STYLE
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بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   - )كوفي شوب)  القهوة  وتعصي2 
الغذائية  واملنسجات  والشاي  ال1ن 
املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
وتوزيع  تجارة   - الشركة  بغرض 
منسجات  جميع  وتصدير  واسسي2اد 

السغذية العامة..
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
مكرر،   34 رقم  امللكي،  الجيش 

العرائش - 92000 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : امليموني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امليموني  السيد حميد 
اقامة  زنقة املستش ى االسباني،   35
ت ريست الطابق 5 شقة 35 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  امليموني  السيد حميد 
اقامة  زنقة املستش ى االسباني،   35
ت ريست الطابق 5 شقة 35 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 1466.
720I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

 EL GHALIA الغالية باطمن
BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

 EL GHALIA الغالية باطمن

BATIMENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 

السجاري رقم 10 تجزئة ال21ج 3 املنزه 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : الغالية 

.EL GHALIA BATIMENT باطمن

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

مقاول في األشغال العامة والبناء

السصدير و االسسي2اد

تاجر بص ة عامة 

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 

السجاري رقم 10 تجزئة ال21ج 3 املنزه 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الجوهري  الكبي2  عبد  السيد 

الصويرة  السالل  حي   83 عنوانه)ا) 

44000 الصويرة املغرب.
الجوهري  هللا  عبد  السيد 
مورفان  جيورج  زنقة   6 عنوانه)ا) 

فرنسا  روشيل   17000  115 شقة 

0000 روشيل فرنسا.

السيدة مونة الجوهري عنوانه)ا) 

 44000 الصويرة  السالل  حي   83

الصويرة املغرب.

الجوهري  بوشرة  السيدة 
38 الشقة  عنوانه)ا) اقامة طماريس 
53 شارع األمي2 موالي عبد هللا الطابق 
مراكش   40000 مراكش  جليز   5

املغرب.
الجوهري  أميمة  السيدة 
الصويرة  السالل  حي   83 عنوانه)ا) 

44000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجوهري  هللا  عبد  السيد 
مورفان  جيورج  زنقة   6 عنوانه)ا) 
فرنسا  روشيل   17000  115 شقة 

00000 روشيل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ 08 شتن21 

2022 تحت رقم 333.

721I

EURO ACCOUNTING HOUSE

CHAUDRO COMPOSITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

CHAUDRO COMPOSITE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 35 - 
تجزئة النجد 35 - النصر 3/ النصر 

5 / النصر 6 / النصر 7/ النصر 
8/ النصر 9/ النصر 10 - 24000 

الجديدة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19781
 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CHAUDRO COMPOSITE

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البالستيكية  واألنابيب  الغالية 

أعمال   - الحديدية  البناء  وأعمال 

إدارية  أعمال   - الصناعية  الصيانة 

املدنية  الهندسة   - مسنوعة  وأعمال 

في  والسصميم  الدراسة  أعمال   -

 - واملعدنية  البالستيكية  الهندسة 

أعمال املراقبة والس سيش - بيع وشراء 

مواد البناء.

عنوان املقر االجسماعي : رقم 35 - 

3/ النصر  35 - النصر  تجزئة النجد 

النصر   /7 النصر   /  6 النصر   /  5

 24000  -  10 النصر   /9 النصر   /8

الجديدة اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بورجل  بوبكر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورجل  بوبكر  السيد 

 14200  32 5 رقم  أوالد الغازي زنقة 

سيدي سليمان اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بورجل  بوبكر  السيد 

 14200  32 5 رقم  أوالد الغازي زنقة 

الجديدة اململكة املغربية

تم اإليداع القانوني ب- بساريخ 01 

شتن21 2022 تحت رقم 29179.

722I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 LOGI HOUSE

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 1، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

 LOGI HOUSE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 18 

زاوية شارع النخيل وزنقة السوت رقم 

1 حي الرياض -. الرباط املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.69069

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   06 املؤرخ في 

 LOGI HOUSE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

درهم وعنوان   1.000.000 رأسمالها 

زاوية   18 تجزئة  اإلجسماعي  مقرها 

 1 رقم  السوت  وزنقة  النخيل  شارع 

الرباط املغرب نتيجة   .- حي الرياض 

لصعوبات في االسسمرار في العمل.

و عين:

السيد)ة) مرزاق نادية و عنوانه)ا) 

زنقة   1 شارع النخيل شقة أ الشقة 

املغرب  الرباط  الرياض.  حي  ثوت 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 31 دجن21 2021 وفي تجزئة 18 

زاوية شارع النخيل وزنقة السوت رقم 

1 حي الرياض -. الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 128491.

723I

STE HTCPRO SARL

ONE-TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
ONE-TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي تجزئة 

كورسيكا رقم 114 - 14000 
القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55303
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   30 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- نقل األفراد.

- النقل املدر�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بساريخ بالقنيطرة   االبسدائية 
 07 شتن21 2022 تحت رقم 92499.

724I

CONSEILS EVERNAGE

BLADI CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA، 40000،
MARRAKECH maroc

BLADI CARS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الحسنى 1 رقم 281 محاميد مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
32009

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلغالي  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   2.500
2.500 حصة ل ائدة السيد )ة) رشيد 

ايت صالح بساريخ 26 يوليوز 2022.
جوطيل  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة   2.500 عمراني  روسطوم 
حصة   2.500 أصل  من  اجسماعية 
رشيد ايت صالح  )ة)  ل ائدة السيد 

بساريخ 26 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   15 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138601.

725I

ALK CLIM SARL AU

ALK CLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALK CLIM SARL AU
 RESIDENCE GIOCONDA

 MAG N 02 RUE KHALID IBN
 EL OUALID GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALK CLIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 

الجيوكندا مسجر رقم 05 شارع خالد 
ابن الوليد جليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   20
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ALK  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CLIM
غرض الشركة بإيجاز : 1 / أعمال 
تركيب السكييف والسباكة والكهرباء 

وأعمال الت2كيب األخرى:
والدراسات  األعمال  جميع   -
والسدفئة  والتهوية  السكييف  ألعمال 
والطاقة  الدخان  واسسخراج 

املسجددة وأعمال املعدات املخسل ة.
والدراسات  األعمال  جميع   -
وتركيب  السباكة  ألعمال  ال نية 
أحواض السباحة واكتشاف األعطال 
وتشغيلها  وتجديدها  وإصالحها 
وصيانتها وإصالحها، وأجهزة األنابيب 

املنزلية أو الصناعية.
والدراسات  األعمال  جميع   -
الخاصة بالكهرباء العامة ذات السيار 
األنظمة  وجميع  واملنخ ض  العالي 

الكهربائية والهات ية.
- جميع أعمال الت2كيبات الصحية 

للسدفئة الحرارية
2 / أعمال مسنوعة أو البناء:

وإنشاء  الح ر  أعمال  جميع   -
واملسارات  السريعة  والطرق  الطرق 
األشغال  وجميع  واملوانئ  والسدود 

العامة بشكل عام.
املدنية  الهندسة  أعمال  جميع   -

)إنشاء طرق وطرق حضرية).
- جميع أعمال التسوية والصرف 
املواسي2  وتركيب  والزراعي  الصحي 
أجل  من  والعمل  الري  وقنوات 
السنمية املائية والزراعية بشكل عام.

للمنشآت  البناء  أعمال  جميع   -
واملباني والحرف.

الهيدروليكية،  األعمال  جميع   -
والصرف الصحي، ونقل وتوزيع مياه 
ملحطات  خزانات  وإنشاء  الشرب، 

املعالجة.
- كافة أعمال السجهيزات السكنية 

وتركيب شبكات الهاتف.
- جميع أعمال الطالء والبالط على 
والجدران،  األرضيات  أنواع  جميع 
السدالكت، الجبس، الطوب تقليدي، 

بيجمات، زليج... إلخ.
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من  النجارة  أعمال  جميع   -
الخشب واألملنيوم واملعدن والحديد 
األعمال  وجميع  املعدني  والهيكل 

ال نية والديكور.
- تاجر مواد البناء

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الجيوكندا مسجر رقم 05 شارع خالد 
مراكش   40000  - جليز  الوليد  ابن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : امين  محمد  بوجادي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
امين  محمد  بوجادي  السيد 
عنوانه)ا) برج النخيل رقم 20 النخيل 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
امين  محمد  بوجادي  السيد 
عنوانه)ا) برج النخيل رقم 20 النخيل 

الجنوبي 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 6976.
726I

STE HTCPRO SARL

ADRAR VERT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

 ADRAR VERT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة الصنوبر 
مكسب 4 - 14000 القنيطرة املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.58407

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

31 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

ADRAR VERT شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

الصنوبر  إقامة  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب   14000  -  4 مكسب 

نتيجة لسص ية الشركة.

و عين:

السيد)ة) حسن بريش و عنوانه)ا) 

 14000 بلوك س أوالد أوجيه   220

)ة)  كمص ي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

شارع  وفي   2022 غشت   31 بساريخ 

الصنوبر  إقامة  عبدالعزيز  موالي 

مكسب 4 - 14000 القنيطرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92480.

727I

PRIVILEGE CABINET

 MAGHREB TRANS 

SOLUTIONS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER

 MAGHREB TRANS 

SOLUTIONS SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 شتن21   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 MAGHREB TRANS SOLUTIONS

.SARL AU

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع 

- وكيل لشحن البضائع.

زنقة   29  : عنوان املقر االجسماعي 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 100  : اكريمط  س يان  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد س يان اكريمط عنوانه)ا) 

 4 GH 4 طابق   37 2 عمارة  العرفان 

رقم 19 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد س يان اكريمط عنوانه)ا) 

 4 طابق   GH 4  37 عمارة   2 لعرفان 

رقم 19 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257178.

728I

STE ZH MED ELEC

ZH MED ELEC
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZH MED ELEC
وجدة، 60000، وجدة املغرب
ZH MED ELEC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
العلج حي بني مرين شقة 15 الطابق 
الثاني وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39607

في مؤرخ  حر  عقد   بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05  
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ZH  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MED ELEC
-1أعمال   : غرض الشركة بإيجاز 

الت2كيبات الكهربائية.
-2 أعمال السباكة والدهان..

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
15 الطابق  العلج حي بني مرين شقة 
الثاني وجدة - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : زوهري  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زوهري  محمد  السيد 
انكاد  اهل   127 رقم  تجزئة مسكني 

عمالة وجدة 60000 وجدة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زوهري  محمد  السيد 
انكاد  اهل   127 رقم  تجزئة مسكني 

عمالة وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 966.
729I

NLT Engineering

NLT ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

NLT Engineering
نخيل الجنوبي مراكش،   58 رقم 

40060، مراكش املغرب
ذات  شركة   NLT Engineering

املسؤولية املحدودة
رقم  االجسماعي  مقرها  وعنوان 
58 نخيل الجنوبي مراكش - 40060 

مراكش املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.120301

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2   2022 أبريل   18 املؤرخ في 
الدراسات   " من  الشركة  نشاط 
السقنية و تتبع الورشات" إلى "أعمال 

مسنوعة والبناء".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139147.
730I

FCGC

 STE LAVAGE ALAMI SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FCGC
مكسب رقم 7 الطابق الثالث عمارة 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس، 30000، فاس املغرب
 STE LAVAGE ALAMI SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السص ية)
 N408 وعنوان مقرها اإلجسماعي
 LOTIS LA KARAOUIYINE RTE
AIN CHKEF - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.64811
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2021 شتن21   20 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE LAVAGE ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  مبلغ   ALAMI SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
 N408 LOTIS LA اإلجسماعي 
 KARAOUIYINE RTE AIN CHKEF
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   - 30000
عدم الحصول على الرخصة االدارية 
بسبب تعرض الساكنة على املشروع.

 N408 السص ية ب  مقر  و حدد 
lotis la karaouiyine rte ain chkef.

fes - 30000 فاس املغرب. 
و عين:

و  مريم  مروني  علوي  السيد)ة) 
 30000 فاس  ال رح  حي  عنوانه)ا) 

فاس املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   10 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 694.
731I

VIRGINIA CONSTRUCTION

VIRGINIA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكـسـب الخبـرة الغالـي
39, شارع محمد الخامس البيضـاء، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
 VIRGINIA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة أمين 
مكسب رقم 105 شقة 16 الطابق 3، 

تقاطع 11 يناير و مصط ى املعاني - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.VIRGINIA CONSTRUCTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

أمين مكسب رقم 105 شقة 16 الطابق 

3، تقاطع 11 يناير و مصط ى املعاني 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 340  : لغوش  االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 330  : السيد لغوش عبد الكريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   330  : جواد  ملبي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله لغوش عنوانه)ا) 
38 سيدي  رقم   34 حي القدس زنقة 

الدارالبيضاء   20600 ال21نو�سي 

املغرب.

السيد ملبي جواد عنوانه)ا) اوالد 

بن اعمر الدحامنة بوسكورة 27182 

الدارالبيضاء املغرب.

الكريم  عبد  لغوش  السيد 

 STR 78 كالطباشر  عنوانه)ا) 

اشافنبورغ   63741 اشافنبورغ 

املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد االله لغوش عنوانه)ا) 

38 سيدي  رقم   34 حي القدس زنقة 

الدارالبيضاء   20600 ال21نو�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836720.

732I

msaudit

 GLOBAL INVESTMENT &

COUNCIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 GLOBAL INVESTMENT &

COUNCIL

جلوبال ان ست 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درھم

24 شارع عمر سالوي الدار البيضاء

حل الشركة

القرارات  محضر  بمقس�سى 

الصادرة  االسسثنائية 

املساهم  قرر  بساريخ25/06/2019، 

الوحيد ما يلي:

للشركة  لألوان  سابق  حل   •

وتص يتها.

ميمون  سيبور  السيد  تعيين 

مقر  وتحديد  للشركة  كمصف 

السص ية باملقر االجسماعي للشركة :

الدار  سالوي  عمر  شارع   24

البيضاء

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   •

الضبط لدى املحكمة السجارية بالدار 

البيضاء بساريخ 25 نون21 1920 تحت 

رقم 721121

733I



17553 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

عادل الزميسة - محاسب-

DEEPNET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

عادل الزميسة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة، 

35000، تازة املغرب
DEEPNET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي 

الحسنية املسي2ة2 - 35000 تازة 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.4417
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل  املؤرخ في 07 مارس 2022 
املسؤولية  ذات  شركة   DEEPNET
 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجسماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
تازة   35000  - املسي2ة2  الحسنية 

املغرب نتيجة ل-انعدام املردودية.
و عين:

و  رافي  االمين  محمد  السيد)ة) 
عمارة بوص يحة   9 شقة  عنوانه)ا) 
زنقة الشهيد محمد الشاوي 35000 

تازة املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
حي  وفي   2022 شتن21   08 بساريخ 
تازة   35000  - املسي2ة2  الحسنية 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بسازة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 427/2022.
734I

SUD SANS POLLUTION

SUD SANS POLLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD SANS POLLUTION
صندوق ال21يد 264، 70000، 

العيون املغرب
SUD SANS POLLUTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة دار 

السالم حي الحزام رقم 71 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42811

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SANS POLLUTION

و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجمع  مسعلق  نشاط  وكل  الشراء 

املعدنية  والخردة  الن ايات  وضغط 

والكرتون والبالستيك

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

العقارية املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 

املذكورة أعاله  مباشر بأحد األشياء 

تطوير  تعزز  أن  املحسمل  من  والتي 

الشركة.
: زنقة دار  عنوان املقر االجسماعي 

 70000 - 71 السالم حي الحزام رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 30.000,00 

درهم، مقسم كالسالي:

 300  : اتوينبة  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة اتوينبة عنوانه)ا) 

الخصيب  الهالل  شارع  السعاون  حي 
رقم 41 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

اتوينبة عنوانه)ا)  السيد سكينة 
الخصيب  الهالل  شارع  السعاون  حي 

رقم 41 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2621.

735I

FICOMPTA

NOREXIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE
FES، 30000، FES MAROC

NOREXIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 88، 
الطابق األول، تجزئة أسماء، زواغة، 
طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.NOREXIA
م21مج،   -  : غرض الشركة بإيجاز 

محلل، منظرفي اإلعالميات
- بيع النظم وبرامج اإلعالميات
- مسسغل مركز النداء الهات ي.

 ،88 : رقم  عنوان املقر االجسماعي 
الطابق األول، تجزئة أسماء، زواغة، 
فاس   30000  - طريق عين الشقف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

: 500 حصة  السيد احمد صريج 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ياسين خالص : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صريج  احمد  السيد 
رقم 88 الطابق األول، تجزئة أسماء، 

 30000 طريق عين الشقف  زواغة، 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  خالص  ياسين  السيد 
زواغة  الوفاق  تجزئة   245 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  صريج  احمد  السيد 
رقم 88 الطابق األول، تجزئة أسماء، 

 30000 طريق عين الشقف  زواغة، 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4624.

736I

ACTIONEL BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

533 شارع محمد 6 حى مجد الدار 

البيضاء، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

actionel bat شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 12 زنقة 

ص21ىي بوجمعة الطابق االول رقم 

6..... 20300 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

324925
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بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   actionel bat
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة ص21ىي بوجمعة   12 اإلجسماعي 
الطابق االول رقم 6..... 20300 الدار 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

مزاولة اى نشاط تجارى.
زنقة   12 و حدد مقر السص ية ب 
رقم  االول  الطابق  بوجمعة  ص21ي 
الدار   20300 البيضاء....  الدار   6

البيضاء املغرب. 
و عين:

لص ر  السالم  عبد  السيد)ة) 
تجزئة  مومن  سيدي  عنوانه)ا)  و 
االمان1زنقة 4 رقم 49 20000 الدار 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و  حيدا  العزيز  عبد  السيد)ة) 
عامر  العيا�سي  ولد  دوار  عنوانه)ا) 
الدار   20000 سالم  الشمالية 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
جميع   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

الصالحيات 
زنقة ص21ي بوجمعة الطابق   12

االول رقم6
ن س العنوان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 829763.
737I

COMPTAELISSAOUI

 CAFE ET RESTAURANT
MLD DREAMS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92150، القصر الكبي2 املغرب

 CAFE ET RESTAURANT MLD

DREAMS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

املوارعة الطيارة جماعة العوامرة 

اقليم العرائش القصر الكبي2 - 

92150 القصر الكبي2 العوامرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 CAFE ET RESTAURANT MLD

.DREAMS

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

العوامرة  جماعة  الطيارة  املوارعة 

 - الكبي2  القصر  العرائش  اقليم 

العوامرة  الكبي2  القصر   92150

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : لبنى  املودن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة املودن لبنى : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبنى  املودن  السيدة 

العوامرة  ق  و  ج  املركزية  العوامرة 

دائرة اللوكوس القصر الكبي2 92150 

القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لبنى  املودن  السيدة 

العوامرة  ق  و  ج  املركزية  العوامرة 

دائرة اللوكوس القصر الكبي2 92150 

القصر الكبي2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 08 شتن21 

2022 تحت رقم 939.

738I

SAHEL CONSULTING

TRALAM 1

إعالن مسعدد القرارات

SAHEL CONSULTING

 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

TRALAM 1

 "شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شالرع 

موالي يوسف رقم 76 العيون - 

70000 العيون املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12927

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ  املؤرخ في 03 شتن21 2022 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تص ية نهائية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تص ية نهائية للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2696/22.

739I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS NAIR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ق ل السص ية

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

TRANS NAIR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : مكسب 

رقم 3 شارع 25 يعقوب املنصور 

اقامة الياسمين - 14000 القنيطرة 

املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.56349

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤلية   TRANS NAIR

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

3 شارع  مقرها اإلجسماعي مكسب رقم 

25 يعقوب املنصور اقامة الياسمين 

نتيجة  املغرب  القنيطرة   14000  -

لسدهور القطاع.

و عين:

السيد)ة) احمد النيي2 و عنوانه)ا) 

سيدي   14200  511 حي اكدال رقم 

سليمان املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

وفي مكسب   2022 غشت   30 بساريخ 

املنصور  يعقوب   25 شارع   3 رقم 

القنيطرة   1400  - الياسمين  اقامة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 3461.

740I
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MONDIALE GEST

AZEGZA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AZEGZA NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
ال رح رقم 179 أيت أورير الحوز 
مراكش املغرب - 40000 مراكش 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.78707

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 شتن21   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أغدا  عبدهللا  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   2.500
5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) ناصر 
بسا وتم تعيين السيد ناصر بسا كمسي2 
بساريخ محددة  غي2  ملدة   للشركة 

 05 شتن21 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139197.

741I

CABINET DE CONSULTANT ET DE GESTION

"EGM " EG MARKET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE CONSULTANT ET
DE GESTION

 RUE DES SUIPPES ETG 2 N°3
 QUARTIER ALSACE LORRAINE،
20000، CASABLANCA MAROC

 "EGM " EG MARKET
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 شارع 

الحرية، الطابق الثالث الرقم 5 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 EGM " : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

."EG MARKET

غرض الشركة بإيجاز : تجارة بيع 

املواد الغذائية في املساجر املسخصصة.

عنوان املقر االجسماعي : 10 شارع 

 5 الرقم  الثالث  الطابق  الحرية، 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد العسري رضوان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : رضوان  العسري  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العسري رضوان عنوانه)ا) 
شارع حسن 2 رقم 12 62000 ناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد العسري رضوان عنوانه)ا) 
شارع حسن 2 رقم 12 62000 ناظور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836336.

742I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

SIRVALET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس املغرب
SIRVALET شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 11، 
الطابق الثاني، عمارة 12، زنقة 

القنيطرة،م.ج، مكناس - 50050 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57049

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SIRVALET
غرض الشركة بإيجاز : السجارة 

االسسي2اد و السصدير
االشغال املخسل ة أو البناء.

شقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،12 الطابق الثاني، عمارة   ،11
 50050  - مكناس  القنيطرة،م.ج، 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : محسن  خالد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محسن  خالد  السيد 
زن ة 42 رقم 65 حي املاله ة 16000 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محسن  خالد  السيد 
زن ة 42 رقم 65 حي املاله ة 16000 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3099.

743I

محاسبات البي2وني

ابراهيمي ريحانا ارشيطيكت 
 IBRAHIMI RAIHANA

ARCHITECTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات البي2وني
كسبية 2 شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش، 40000، مراكش 
املغرب

ابراهيمي ريحانا ارشيطيكت 
 IBRAHIMI RAIHANA

ARCHITECTE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي اطلس 
سانت2 بريميوم رقم 172 شارع عبد 
الكريم الخطابي مكسب رقم 7 كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128713
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : ابراهيمي 
 IBRAHIMI ارشيطيكت  ريحانا 

.RAIHANA ARCHITECTE
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية.
اطلس   : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد   172 بريميوم رقم  سانت2 
كليز   7 الخطابي مكسب رقم  الكريم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة ريحانة االبراهيمي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
االبراهيمي  ريحانة  السيدة 
عنوانه)ا) 39 زنقة ابن القا�سي الحي 
مراكش   40000 مراكش  الشسوي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
االبراهيمي  ريحانة  السيدة 
عنوانه)ا) 39 زنقة ابن القا�سي الحي 
مراكش   40000 مراكش  الشسوي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139156.
744I

ste al moustakbal conseil

SOCIETE ST.BANAT MODE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3، 30000، fes maroc
 SOCIETE ST.BANAT MODE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم17 

بلوك 6 اقامة ال21ج صهريج كناوة 
باب فسوح فاس فاس 3000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE ST.BANAT MODE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس بالجملة.
رقم17   : االجسماعي  املقر  عنوان 
بلوك 6 اقامة ال21ج صهريج كناوة باب 
فسوح فاس فاس 3000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة بوزريدة دنيا : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 100  : العمراني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دنيا  بوزريدة  السيدة 
رقم 3 بلوك 1 تجزئة اللويزات سهب 

الورد فاس 30000 فاس املغرب.
السيد محمد العمراني عنوانه)ا) 
سيدي  بنكي2ان  جنان  زنقة   01

بوجيدة فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد العمراني عنوانه)ا) 
سيدي  بنكي2ان  جنان  زنقة   01

بوجيدة فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4453.
745I

Centre d'Affaire et d'Inspiration LUKUSِ

SPEAR TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre d'Affaire et d'Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache، 92000، LARACHE

MAROC
SPEAR TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

اسماعيل شارع عمر ابن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق 3 - 92000 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7079
 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SPEAR : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العمال لحساب الغي2 و كراء السيارات 

و الحافالت لن س الغرض.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
اسماعيل شارع عمر ابن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق 3 - 92000 العرائش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : الحميوي  الغالي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد الغالي الحميوي عنوانه)ا) 
دوار عين احجل ج و ق تط ت دائرة 
الكبي2  القصر   92150 اللوكوس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الغالي الحميوي عنوانه)ا) 
دوار عين احجل ج و ق تط ت دائرة 
الكبي2  القصر   92150 اللوكوس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ 06 شتن21 

2022 تحت رقم 933.
746I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

kharrat car sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc
kharrat car sarl au شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

القا�سي عياض رقم 14 - 62000 
املغرب الناضور.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14039
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 05 شتن21 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 -  14 رقم  عياض  القا�سي  "شارع 
"شارع  إلى  املغرب الناضور"   62000
االول  الطابق  النصر  حي  تطوان 

سلوان 62000 الناضور املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 4321.
747I
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

LH ATELIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
LH ATELIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 55 محمد 
الخامس عمارة جكار رقم 33 جليز - 

40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LH  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ATELIER
التزيين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير   - الت2ويج للعقار   - الداخلي 

واسسي2اد.
عنوان املقر االجسماعي : 55 محمد 
 - 33 جليز  الخامس عمارة جكار رقم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 PECOUT HAROLD : 50 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 LOUISE POUMAERE : السيدة 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

 PECOUT HAROLD السيد 
 40000 سماللية   257 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.

 LOUISE POUMAERE السيدة 
 40000 سماللية   257 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 PECOUT HAROLD السيد 
 40000 سماللية   257 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب
 LOUISE POUMAERE السيدة 
 40000 سماللية   257 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 135644.

748I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 WORLD STORYTELLING
CAFE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
 WORLD STORYTELLING CAFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي قاعة 

بناهيض سوق اهل فاس رقم 23 - 
40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   28
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.WORLD STORYTELLING CAFE
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
 - الح الت  تسيي2   - ومطعم  مقهى 
املساجرة فى املواد   - السكوين السياحي 

والصناعة السقليدية.
قاعة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 -  23 بناهيض سوق اهل فاس رقم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 WOOD MICHAEL : السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 WOOD MICHAEL السيد 
قاعة بناهيض سوق اهل  عنوانه)ا) 
فاس رقم 23 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 WOOD MICHAEL السيد 
قاعة بناهيض سوق اهل  عنوانه)ا) 
فاس رقم 23 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 137796.
749I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

YALACHOUF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
YALACHOUF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 

موالي سماعين تجزئة 525 مقر رقم 
20 الحي الصناعي سيدي غانم - 

40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.YALACHOUF

الصنع,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام  اطقم  وتصدير  املساجرة 

.(KITS ALIMENTAIRE(

مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 

525 مقر رقم  موالي سماعين تجزئة 

 - غانم  سيدي  الصناعي  الحي   20

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 GOMES-TMIM JEREMY السيد

حصة   CHARLES MICHEL : 90

بقيمة 100 درهم للحصة.

 TOLEDANO JOELLE السيدة 

 100 بقيمة  حصة   RACHEL : 10

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 GOMES-TMIM JEREMY السيد

 20 عنوانه)ا)   CHARLES MICHEL

اقامة بوزيان زنقة محمد الراحيمي 

 40000 تاش ين  بن  يوسف  حي 

مراكش املغرب.

 TOLEDANO JOELLE السيدة 

RACHEL عنوانه)ا) 20 اقامة بوزيان 

زنقة محمد الراحيمي حي يوسف بن 

تاش ين 40000 مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

 GOMES-TMIM JEREMY السيد
 20 عنوانه)ا)   CHARLES MICHEL
اقامة بوزيان زنقة محمد الراحيمي 
 40000 تاش ين  بن  يوسف  حي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138877.

750I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ACQUA DEL POPOLO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
ACQUA DEL POPOLO شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 22 
اقامة االندلس طريق يوغزالفيا جليز 

- 40000 مراكش املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.53129

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 20 ف21اير 2021 تقرر حل 
شركة   ACQUA DEL POPOLO
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 22 رقم  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
اقامة االندلس طريق يوغزالفيا جليز 
- 40000 مراكش املغرب نتيجة لق ل 

الشركة بعد تص يتها.
و عين:

 DAVIDE BRUSOTTI السيد)ة) 
اقامة االندلس   22 رقم  و عنوانه)ا) 
 40000 جليز  يوغزالفيا  طريق 
مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 22 وفي رقم   2021 ف21اير   20 بساريخ 
اقامة االندلس طريق يوغزالفيا جليز 

- 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   11 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 135578.

751I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD LES TROIS COURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
RIAD LES TROIS COURS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 24 درب 
اللة عويش عرصة املالك الطابق 
الساني - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24593
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 أبريل   30 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   RIAD LES TROIS COURS
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اللة  درب   24 اإلجسماعي  مقرها 
عويش عرصة املالك الطابق الساني 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

لعدم مردوديتها.
24 درب  و حدد مقر السص ية ب 
الطابق  املالك  عرصة  عويش  اللة 

الساني - 40000 مراكش املغرب. 
و عين:

 FRITS السيد)ة) 
 24 عنوانه)ا)  و   SPANGENBERG
املالك  عرصة  عويش  اللة  درب 
الطابق الساني 40000 مراكش املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املسعلقة بالسص ية : 24 درب 
الطابق  املالك  عرصة  عويش  اللة 

الساني مراكش 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138468.
752I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAISON MK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
MAISON MK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 208 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اس ى مكسب رقم 28 - 40000 

مراكش املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.25305

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   15 في  املؤرخ 
MAISON MK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   320.000 رأسمالها 
الحي   208 رقم  اإلجسماعي  مقرها 
اس ى  غانم طريق  الصناعي سيدي 
مراكش   40000  -  28 رقم  مكسب 
بعد  الشركة  لق ل  نتيجة  املغرب 

تص يتها.
و عين:

 CHRISTOPHER السيد)ة) 
 208 رقم  عنوانه)ا)  و   HOPKINS
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
اس ى مكسب رقم 28 40000 مراكش 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 208 وفي رقم   2022 ماي   15 بساريخ 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 40000  -  28 رقم  مكسب  اس ى 

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 136188.

753I

LOGARITHME

GUELIZ HANDMADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

GUELIZ HANDMADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي املكسب 
رقم 2 إقامة ماجوريل رقم 34 شارع 
مكة تجزئة زاهية ماجوريل مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

108047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكسوبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GUELIZ HANDMADE
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة و السقسيط املنسوج السقليدي 

املغربي إلى الخارج.
املكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 إقامة ماجوريل رقم 34 شارع 
مكة تجزئة زاهية ماجوريل مراكش 

40000 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 51  : صابرينا  مايلوج  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد بالمينو خلدون : 49 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة مايلوج صابرينا عنوانه)ا) 

القديس  القصر85160  شارع   41

جون مونتس 85160 نانتس فرنسا.

السيد بالمينو خلدون عنوانه)ا) 

شقة 40 عمارة الحسنية أنزا أكادير 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مايلوج صابرينا عنوانه)ا) 

القديس  القصر85160  شارع   41

جون مونتس 85160 نانتس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   10 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2020 تحت رقم 117089.

754I

MADALOUS

مادالوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MADALOUS

 HAY SADRI GR 3 RUE 1 DN9

 MAG 13 SIDI OUTHMANE

 CASABLANCA، 20650،

CASABLLANCA MAROC

مادالوس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

السدري املجموعة 3 الزنقة 1 د ن 

9 املحل 13 الدار البيضاء - 20650 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.462131

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   28 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  مادالوس 
اإلجسماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
د ن   1 الزنقة   3 السدري املجموعة 
 20650 - الدار البيضاء   13 املحل   9
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

مالية و ظروف جائحة كوفيد 19.
حي  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
د ن   1 الزنقة   3 السدري املجموعة 
 20650 - الدار البيضاء   13 املحل   9

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  أن لوس  أحمد  السيد)ة) 
 141 الرقم   12 الزنقة  عنوانه)ا) 
سيدي مومن القديم الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20400

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
السدري املجموعة 3 الزنقة 1 د ن 9 

املحل 13 الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782717.
755I

ORCOM FIDUS CONSULTING

STARENTALS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

STARENTALS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي c/o مكسب 
رقم 4 الطابق االول دار الرايس 
شارع 29 ف21اير تال21جت اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

52099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   03

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.STARENTALS

ايجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شقق م روشة ومكاتب تجارية 

االنعاش العقاري.

عنوان املقر االجسماعي : c/o مكسب 

رقم 4 الطابق االول دار الرايس شارع 

 80000  - ف21اير تال21جت اكادير   29

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد محمد علي زمار 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد علي زمار عنوانه)ا) 

 80000 اكادير  اليغ  حي   201 بلوك 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بلوك  السيد انس زمار عنوانه)ا) 

اكادير   80000 حي اليغ اكادير   201

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   18 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 111810.

756I

STE AYAD CONSULTING SARL

MANETISSA EXPRESS
إعالن مسعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9،

60000، OUJDA MAROC

MANETISSA EXPRESS "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 60 مكرر 

زنقة ب 1 فيالج ال�سي االخضر - 

60000 وجدة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.38551

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

18 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 500 منطيسة  طه  السيد  ت ويت 

ل ائدة السيد   500 حصة من اصل 

محمد الغالبي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

500حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

ل ائدة السيد محمد الغالبي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2258.

757I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

INTEREDEC BEAUTY
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
INTEREDEC BEAUTY "شركة 

املساهمة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 24 شارع 

املسي2ة الخضراء - 2000 الدار 
البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.345511
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
الذي ينص على  قرار رقم االول: 
مايلي: تجديد صالحية اعضاء مجلس 

االدارة ملدة ست سنوات
الذي ينص على  قرار رقم الساني: 
مايلي: تعيين السيد علي قباج كرئيس 

مدير عام ملدة ست سنوات
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

ال شيئ
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833049.
758I

SOFICOF

 BOULANGERIE PATISSERIE 
 GLACIER " ABAIE JAMS"

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE 

 GLACIER " ABAIE JAMS" SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 

سكسورمسي2ة 1 رقم 1007 -تمارة 

6 زنقة ضاية العوا الطابق الرابع 

شقة رقم 16 اكدال الرباط 10000 

الرباط املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.123595

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

 GLACIER " ABAIE JAMS" SARL

 100.000,00 رأسمالها  مبلغ 

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 6 -تمارة  رقم 1007   1 سكسورمسي2ة 
زنقة ضاية العوا الطابق الرابع شقة 
رقم 16 اكدال الرباط 10000 الرباط 

النشاط  حل   -  : ل  نتيجة  املغرب 

 1 سكسورمسي2ة  للشركة  السجاري 
رقم 1007 تمارة

مباركي  العربي  السيد  تعيين   -

والسيد سمي2 مباركي والسيدة صادق 

وإعطائها  الشركة  حل  قصد  إيجو 

الحق إلتمام ذلك
-بنود أخرى

ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 - -تمارة   1007 رقم   1 سكسورمسي2ة 

10000 الرباط املغرب. 

و عين:

و  مباركي  العربي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة ابن خلدون رقم 44 

 10000 هرهورة  املخازن  واد  شارع 

هرهورة املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بسمارة  االبسدائية 

2022 تحت رقم 8691.

759I

ادكو كونسيل

AUDIS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca،
20420، الدار البيضاء املغرب

AUDIS PARTNERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 حي 
الريحان طابق 1 شقة رقم 02 حي 

الراحة - 20460 الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.478611
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تحويل   2022 ماي   18 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
شقة رقم   1 حي الريحان طابق   26"
02 حي الراحة - 20460 الدارالبيضاء 
شارع   48 رقم   4 "طابق  إلى  املغرب" 
 20870  - أ  لكسوريا  إقامة  تادارت 

الدارالبيضاء املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831229.
760I

ادكو كونسيل

DNA DEVELOPERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca،
20420، الدار البيضاء املغرب

DNA DEVELOPERS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 197 
شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   28

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 DNA  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.DEVELOPERS

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلول تكنولوجيا املعلومات.

 197  : االجسماعي  املقر  عنوان 

 20500  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : السيد إدريس أحميدوش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

أحميدوش  إدريس  السيد 

عنوانه)ا) إقامة سندباد عمارة س ي2 

1 طابق 06 شقة 603 طريق  درج ب 

أزمور 20780 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

أحميدوش  إدريس  السيد 

عنوانه)ا) إقامة سندباد عمارة س ي2 

1 طابق 06 شقة 603 طريق  درج ب 

أزمور 20780 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

761I
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CAB ADVICE

 SERVICE MAROC
FILTRATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محمد الخامس عمارة رقم 

148 الطابق األول شقة رقم 2، 

16000، سيدي قاسم املغرب

 SERVICE MAROC FILTRATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي الرميل 

الواد - 16000 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SERVICE MAROC FILTRATION

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة و البناء.

-البستنة و السنظيف.

-االست2اد و السصدير..

عنوان املقر االجسماعي : حي الرميل 

الواد - 16000 سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العالي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  العالي  عبد  السيد 
قاسم  سيدي   16000 الواد  الرميل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  العالي  عبد  السيد 
قاسم  سيدي   16000 الواد  الرميل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 االبسدائية بسيدي قاسم بساريخ 

غشت 2022 تحت رقم -.

762I

LZ EXPERTS

HELIADIS MAROC
شركة املحاصة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim، 20050، ,4

Casablanca Maroc
HELIADIS MAROC شركة 

املحاصة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة املحاصة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   12
باملميزات  املحاصة  لشركة  األسا�سي 

السالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HELIADIS MAROC
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية.
46 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
 6 شقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

20100 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن الجالب : 800 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 200  : األندل�سي  نوال  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجالب  حسن  السيد 
الحسيمة   32000 شارع القاهرة   24

املغرب.
السيدة نوال األندل�سي عنوانه)ا) 
برابانت  زيمست  اوتمسيست2ات 

فالماند 1980 فالندر بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الجالب  حسن  السيد 
الحسيمة   32000 شارع القاهرة   24

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836122.

763I

KAMAR BENOUNA

C.G.I ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

C.G.I ش م م "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: ملسقى 
زنقة الكارة و زنقة كبيسان ويلني - 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.185375

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: ثم توزيع الحصص التي كانت 
البند  تغيي2  مع  املسوفية  حوزة  في 

السادس من القوانين .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835983.

764I

G.MAO.CCF

 STE MON BATTERIE

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

 STE MON BATTERIE

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 47 حي 

سيدي الهادي الوزانية زواغة إقامة 

فضل هللا 1 املحل رقم 3 فاس. 47 

حي سيدي الهادي الوزانية زواغة 

إقامة فضل هللا 1 املحل رقم 3 

فاس. 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MON BATTERIE DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

غيار سيارات.
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حي   47  : االجسماعي  املقر  عنوان 

سيدي الهادي الوزانية زواغة إقامة 

 47 فاس.   3 املحل رقم   1 فضل هللا 

زواغة  الوزانية  الهادي  سيدي  حي 

إقامة فضل هللا 1 املحل رقم 3 فاس. 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انشيب  جمال  السيد 

بلوك أ حي زواغة العليا فاس   212

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ابودي  يوسف  السيد 

دوار اوالد خلي ة عين الشقف موالي 

يعقوب فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  انشيب  سعيد  السيد 
رقم 212 بلوك الف حي زواغة العليا 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  انشيب  سعيد  السيد 
رقم 212 بلوك الف حي زواغة العليا 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4530.

765I

KAMAR BENOUNA

 DAILY DISTRIBUTION
ش م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

DAILY DISTRIBUTION ش م م 

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي : الحي 

الصناعي والد صالح السجزئة

 رقم 179 - 27182 الدارالبيضاء 

املغرب

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.175945
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيدة اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835978.

766I

Fiduciaire jazouli mohammed

ASKIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
ASKIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 172 
تجزئة الال موالتي طريق املنزل 

31000 ص رو املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 ماي   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) لحسن أوناصر 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
ماي   04 بساريخ  املر�سي  املصط ى 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  االبسدائية بص رو 

2022 تحت رقم 294/2022.
767I

Fiduciaire jazouli mohammed

ASKIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
ASKIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 172 
تجزئة الال موالتي طريق املنزل 

31000 ص رو املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تحويل   2022 ماي   04 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
تجزئة الال موالتي طريق   172 "رقم 
إلى  املغرب"  ص رو   31000 املنزل 
"رقم 241 1 حي اللوز بن ص ار بلوك 

ج 31000 ص رو املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  االبسدائية بص رو 

2022 تحت رقم 294/2022.
768I

Fiduciaire jazouli mohammed

ASKIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
ASKIN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 241 
1 حي اللوز بن ص ار بلوك ج 31000 

ص رو املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تعيين  تم   2022 ماي   04 في  املؤرخ 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

املر�سي املصط ى كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  االبسدائية بص رو 

2022 تحت رقم 294/2022.

769I

KAMAR BENOUNA

 ARTUS INTERIM MAROC

ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

ARTUS INTERIM MAROC ش م 

م "شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 145 

شارع الحسن الثاني - 20570 

الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.159535

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بموجب عقد عرفي قرر السيد عبد 

اي  حصة   300 بيع  بنجلون  االاله 

في  يمسلك  الدي  الحصص  مجموع 

الشركة الى السيد محمد امعيط

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يوليوز   25 في  املؤرخ  العام  الجمع 

2022 قرر االعت2اف و املصادقة على 

بيع 300 حصة مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835979.

770I

O and S PARTNERS SARL

O and S partners
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O and S PARTNERS SARL
46.شارع الزرقطوني.الطابق 

الثاني املكسب رقم 6.الدار البيضاء 
46.شارع الزرقطوني.الطابق الثاني 

املكسب رقم6.الدار البيضاء، 
20370، الدار البيضاء املغرب

O and S partners شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني املكسب 

رقم 6 الدار البيضاء - 28810 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
524803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 شتن21   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 O and : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.S partners
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  اململوكة  العقارات  وتشغيل 

املؤجرة.
46 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
املكسب  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
6 الدار البيضاء - 28810 الدار  رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد باحيدة محمد : 600 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد شاكر محمد باحيدة : 200 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عمر شريف باحيدة : 200 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  باحيدة  السيد 
فيال 36 اقامة انافي شارع عبد الهادي 
الدار  بوطالب الحي الحسني 20230 

البيضاء املغرب.
باحيدة  محمد  شاكر  السيد 
اقامة انافي شارع   36 فيال  عنوانه)ا) 
الدار   20230 بوطالب  الهادي  عبد 

البيضاء املغرب.
باحيدة  الشريف  عمر  السيد 
اقامة انافي شارع   36 فيال  عنوانه)ا) 
الدار   20230 بوطالب  الهادي  عبد 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  باحيدة  السيد 
فيال 36 اقامة انافي شارع عبد الهادي 
البيضاء  الدار   20230 بوطالب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون21 2021 تحت رقم -.
771I

نوغلب

L.L.H AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكناس، 50000، مكناس 
املغرب

L.L.H AGRICOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

النخيل 6 بلوك 28-60 الطابق 

الرابع ازرو - 53100 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 L.L.H  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.AGRICOLE

غرض الشركة بإيجاز : االسسغالل 

الزراعي.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

النخيل 6 بلوك 60-28 الطابق الرابع 

ازرو - 53100 ازرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد االشقر عبد الرحمن : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

: االمين  محمد  خمليطي   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الرحمن  عبد  االشقر  السيد 

عنوانه)ا) طريق وملاس رقم 10 جامع 

املقراع طنجة 90000 طنجة املغرب.

االمين  محمد  خمليطي  السيد 

الشارع   1 حي بني ورياغل  عنوانه)ا) 

 90000 طنجة   80 رقم  الرئي�سي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرحمن  عبد  االشقر  السيد 

عنوانه)ا) طريق وملاس رقم 10 جامع 

املقراع طنجة 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بازرو  االبسدائية 

2022 تحت رقم 282.

772I

LZ EXPERTS

DIRECT FINANCEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim، 20050، ,4

Casablanca Maroc

DIRECT FINANCEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 5 

ممر بي2�سي إقامة مومن، حي 

املستش يات 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.187641

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2021 نون21   12 املؤرخ في 

شركة   DIRECT FINANCEMENT

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي 5 ممر بي2�سي إقامة 

مومن، حي املستش يات 20250 الدار 

اللوضعية  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الصافية سلبية.

و عين:

و  القائد  إد  محمد  السيد)ة) 

الطابق  املدارس  زنقة   42 عنوانه)ا) 

الدار   20410 حي بي2جي   7 الشقة   4

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

78 مكرر  28 يونيو 2022 وفي  بساريخ 

زنقة ال راشات امسداد عمارة وازيس 

20410 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836380.

773I
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STE AYAD CONSULTING SARL

BATILUXOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9،
60000، OUJDA MAROC

BATILUXOR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي ظهر ملحلة 
الزاري شارع عالل ال ا�سي رقم 81 و 

82 وجدة - 60000 وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.30451

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"7.500.000 درهم" أي من "10.000 
عن  درهم"   7.510.000" إلى  درهم" 

طريق : تحويل سندات القرض.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2497.
774I

MISAGROUP

VASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME ETG
 N 62 61، 20000، CASABLANCA

MAROC
VASTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق األول الشقة 
3 الدار البيضاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.536021

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
التهامي كندري  )ة)  ت ويت السيد 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

)ة) أنس منبهي  حصة ل ائدة السيد 

لوديي بساريخ 13 يونيو 2022.

محمد غودرار  )ة)  ت ويت السيد 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

)ة) أنس منبهي  حصة ل ائدة السيد 

لوديي بساريخ 13 يونيو 2022.

تطراد  شركة  )ة)  السيد  ت ويت 

كولسسين  تطراد  شركة  كولسسين 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

)ة) أنس منبهي  حصة ل ائدة السيد 

لوديي بساريخ 13 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835991.

775I

cofiber sarl

كابادو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

cofiber sarl

 rue chouhada berkane، ,17

60300، berkane maroc

كابادو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 17 شارع 

الشهداء حي الحسني - 60300 بركان 

املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3229

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  كابادو  حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 17 اإلجسماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع الشهداء حي الحسني - 60300 

ل-اخسسام  نتيجة  املغرب  بركان 

تص ية الشركة.

السيد  املص ي  ذمة  -إخالء 

الحامل  الدين،  محي  بوتشيش 

 ،FA6130رقم الوطنية  للبطاقة 

الساكن بأح ي2، 02، شارع الشهداء.

و عين:

السيد)ة) محي الدين بوتشيش و 

عنوانه)ا) 02 شارع الشهداء 60050 

أح ي2 املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 13 يوليوز 2022 وفي 17 شارع 

الشهداء حي الحسني - 60300 بركان 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 469/2022.

776I

CABINET OUASSI

AUTO ECOLE OSCAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة، 

46000، اس ي املغرب

AUTO ECOLE OSCAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 283 

طريق سيدي واصل حي الصناعي - 

46000 اس ي املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 06 شتن21 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 AUTO ECOLE الوحيد  الشريك 

 20.000 رأسمالها  مبلغ   OSCAR

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي  واصل  سيدي  طريق   283 رقم 

املغرب  اس ي   46000  - الصناعي 

نتيجة ل : عجز مالي.

و حدد مقر السص ية ب رقم 283 
 - طريق سيدي واصل حي الصناعي 

46000 اس ي املغرب. 
و عين:

و  املهدي  اجالح  السيد)ة) 
حي سعيدة   58 بلوك   13 عنوانه)ا) 
2 46000 اس ي املغرب كمص ي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بآس ي  االبسدائية 

2022 تحت رقم 739.

777I

karama conseil

STE S.I MODE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE S.I MODE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 
السضامن 1 جنان الورد صهريج 

كناوة فاس - 30000 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73661
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE S.I : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.MODE SARL
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غرض الشركة بإيجاز : الخياطة/
االسسي2اد والسصدير.

محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
صهريج  الورد  جنان   1 السضامن 

كناوة فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : ايمان  املسعودي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد املكوي زكرياء : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
ايمان  املسعودي  السيدة 
عنوانه)ا) عمارة ب3 الشقة 8 تجزئة 
 30000 فاس  املصلى  الساجموعتي 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  زكرياء  املكوي  السيد 
الطبيب  جنان   12 زنقة   236 رقم 

املصلى فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ايمان  املسعودي  السيدة 
عنوانه)ا) عمارة ب3 الشقة 8 تجزئة 
 30000 فاس  املصلى  الساجموعتي 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4596/2022.
778I

karama conseil

 STE COMMISSION
COURTAGE SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE COMMISSION COURTAGE

SERVICES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب 
العن21ة 19 الطابق الثاني عمارة 

مكاتب أشرف املدينة الجديدة فاس 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 COMMISSION COURTAGE

.SERVICES SARL
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 
كل املجاالت/ اليد العاملة /املساجرة.

مكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الثاني  الطابق   19 العن21ة 
مكاتب أشرف املدينة الجديدة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : السيد الحسن الخملي�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : السيد عبد العلي السمور 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
الخملي�سي  الحسن  السيد 
6 حي الجيني  14 زنقة  عنوانه)ا) رقم 
الدكارات فاس 30000 فاس املغرب.

السمور  العلي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 254 تجزئة هبة طريق 

مكناس فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخملي�سي  الحسن  السيد 
6 حي الجيني  14 زنقة  عنوانه)ا) رقم 

الدكارات فاس 30000 فاس املغرب

السمور  العلي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 254 تجزئة هبة طريق 

مكناس فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4454/2022.

779I

TCM INVEST SARL

TCM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TCM INVEST SARL
59 شارع الزرقطوني رقم 18 الطابق 

6 الدار البيضاء، 20360، الدار 
البيضاء املغرب

TCM INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 59 شارع 
الزرقطوني طابق 6 رقم 18 الدار 
البيضاء 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 TCM  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.INVEST
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسل ة والبناء.
59 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
الدار   18 رقم   6 طابق  الزرقطوني 
البيضاء  الدار   20360 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 750  : الطاهري  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ادريس شاطر : 120 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 130  : شاطر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الطاهري عنوانه)ا) 
قلعة   20300  487 رقم   1 حي الهناء 

السراغنة املغرب.

عنوانه)ا)  شاطر  ادريس  السيد 

تجزئة رياض الساحل السوالم   684

20300 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  شاطر  ابراهيم  السيد 

ليساس ة تجزئة رياض صوفيا عمارة 

الدار   20360  2 طابق   2 شقة   82

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رشيد الطاهري عنوانه)ا) 
قلعة   20300  487 رقم   1 حي الهناء 

السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836632.

780I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 

دونطير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسمرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44، 

90000، طنجة املغرب

إسسيسيكا بوليكلينيك ميديكو دونطي2 

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 2 زنقة 

ابن حنين بالزا طورو طريق تطوان - 

90000 طنجة املغرب.
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"اسسمرار نشاط الشركة"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.86911
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   02 في   املؤرخ 

ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسمال  تخ يض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   06 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257099.

781I

CAB ADVICE

MEHDI PIG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2، 
16000، سيدي قاسم املغرب

MEHDI PIG شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي توطين 
عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 
1 شارع محمد الخامس - 16000 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

29269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MEHDI PIG

غرض الشركة بإيجاز : - السصدير 
و االسسي2اد 

- السجارة.
توطين   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 
 16000  - الخامس  محمد  شارع   1

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : كشكاش  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
كشكاش  حميد  السيد 
 26RUE DES CHAMPS عنوانه)ا) 
 MARQUIERS 41150VEUZAIN
 SUR LOIRE FRANCE 41150

VEUZAIN SUR LOIRE فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كشكاش  حميد  السيد 
 26RUE DES CHAMPS عنوانه)ا) 
 MARQUIERS 41150VEUZAIN
 SUR LOIRE FRANCE 41150

VEUZAIN SUR LOIRE فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 االبسدائية بسيدي قاسم بساريخ 

شتن21 2022 تحت رقم 219.
782I

FOUZMEDIA

OUECHT TMS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 OUECHT TMS

شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

66463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OUECHT TMS

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل السلع

املخسل ة  األشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 59  : االجسماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد وشت عزيز عنوانه)ا) دوار 

 14000 بورحمة  اوالد  عمران  اوالد 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد وشت عزيز عنوانه)ا) دوار 

 14000 بورحمة  اوالد  عمران  اوالد 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم -.

783I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 L’ELEGENCE DES MARIES
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES، 30000، FES

MAROC
 L’ELEGENCE DES MARIES SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 25 
أوالد الطيب الس لي جماعة أوالد 
الطيب فاس - 30023 فلس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.55917
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تقرر حل 
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 L’ELEGENCE DES الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها   MARIES SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الطيب  أوالد   25 رقم  اإلجسماعي 
 - الس لي جماعة أوالد الطيب فاس 
: حل  30023 فلس املغرب نتيجة ل 

الشركة.
 25 و حدد مقر السص ية ب رقم 
أوالد  جماعة  الس لي  الطيب  أوالد 
الطيب فاس - 30023 فاس املغرب. 

و عين:
فاطمة الزهراء شكي2 و  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الكرامة زنقة لشبونة 
فاس   30060  1 الزهور   40 رقم 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 25 : رقم  الوثائق املسعلقة بالسص ية 
أوالد  جماعة  الس لي  الطيب  أوالد 

الطيب فاس.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3482/22.

784I

YF CONSULTING-SERVICES

RIYAHY TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIYAHY TOURS
 AVENUE MLY ABDELAZIZ 59

 RCE MLY ABDELAZIZ BUREAU
 4 KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC
RIYAHY TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

60801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RIYAHY TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.
عنوان املقر االجسماعي : 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
 14000  - القنيطرة.   4 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة الرياحي نادية : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد الرياحي عصام : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نادية  الرياحي  السيدة 

 07 قطاع   3276 قصبة مهدية رقم 

القنيطرة 14110 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  الرياحي عصام  السيد 

 07 قطاع   3276 قصبة مهدية رقم 

القنيطرة 14110 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرياحي عصام  السيد 

 07 قطاع   3276 قصبة مهدية رقم 

القنيطرة 14110 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 01 يونيو 

2021 تحت رقم 82755.

785I

A.Y JURIS

 ABOU HICHAM DIVERS

SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

A.Y JURIS

 LOT LAATARES 102 N4

 SKHIRATE، 12040، SKHIRATE

MAROC

 ABOU HICHAM DIVERS

SERVICES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 48 

 AVENUE FAL OULED OUMEIR

 AGDAL RABAT - 12000 RABAT

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.152601

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

باكي  رضوان  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
رضوان باكي بساريخ 18 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 5772.

786I

karama conseil

STE NEJJARI AUTO PART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE NEJJARI AUTO PART شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 25 
تجزئة العمران بنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.NEJJARI AUTO PART
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 / للسيارات  غيار  قطع  أو  كماليات 

االسسي2اد و السصدير.
رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - فاس  بنسودة  العمران  تجزئة   25

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 500  : النجاري  رشيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500 : السيد عبداملالك النجاري 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النجاري  رشيد  السيد 
فاس  املسي2ة  البسمة  حي   22 رقم 

30000 فاس املغرب.
النجاري  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا) رقم 17 حي البسمة املسي2ة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  النجاري  رشيد  السيد 
فاس  املسي2ة  البسمة  حي   22 رقم 

30000 فاس املغرب
النجاري  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا) رقم 17 حي البسمة املسي2ة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4592/2022.

787I

COMPTAMEK

DENOSTE IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
DENOSTE IMMO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 2 

طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50050 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57109
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DENOSTE IMMO
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات
اعمال مسنوعة

تاجر.
 2 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 
طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50050 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عمر السبع : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 
 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 
شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 
 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 

شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3203.
788I

COMPTAMEK

STE MASSAKIN ASSAKINA 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
 STE MASSAKIN ASSAKINA 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 2 
طابق 2عمارة 11 مرجان 2 - 50050 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MASSAKIN ASSAKINA
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات
اعمال مسنوعة

تاجر.
 2 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 
طابق 2عمارة 11 مرجان 2 - 50050 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عمر السبع : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 
 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 
شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 
 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 
شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3202.

789I

STE SUD EST GESTION SARL

SUD-EST DU MAROC
إعالن مسعدد القرارات

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موالي علي 

الشريف، 52000، الرشيدية املغرب

SUD-EST DU MAROC "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: قصر 

ازقال اغبالو انكردوس كلميمة - 

52250 الرشيدية املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.13267

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: -ت ويت حصص

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: -تغيي2 الشكل القانوني للشركة

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: -تعيين مسي2 جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

زايد  ايت  السيد  -ت ويت  مايلي: 

اسماعيل 500 حصة اجسماعية من 

اسالم  للسيد  حصة   1.000 اصل 

محمد

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مايلي: -تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

من شركة دات املسؤولية املحدودة 

دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

محمد  اسالم  السيد  -تعيين  مايلي: 

مسي2 جديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 791/2022.
790I

COMPTAMEK

 STE MAISONS
D'HONNEUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
 STE MAISONS D'HONNEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 2 

طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50050 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   23
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MAISONS D'HONNEUR
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات
اعمال مسنوعة

تاجر.
 2 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 
طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50050 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد عمر السبع : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 

 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 

شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  السبع  عمر  السيد 

 42 3 عمارة  اقامة الريحان ابن رشد 

شقة 8 م ج 50010 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3204.

791I

STE SUD EST GESTION SARL

SUD EST GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موالي علي 

الشريف، 52000، الرشيدية املغرب

SUD EST GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة رقم 

06 العمارة 99 شارع موالي علي 

الشريف - 52000 الرشيدية املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.8431

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

اعسيني نبيل كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 790/2022.

792I

B.& B. COMPTA

AJA
إعالن مسعدد القرارات

B.& B. COMPTA
36 شارع الك اح الطابق 3 رقم 3 حي 

بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط، 
10150، الرباط املغرب

AJA "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 4 زنقة 
قايد بركاش املدينة الرباط. - - 

الرباط املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.97423

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
24 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املؤس�سي  السوقيع  سلطة  ت ويض 
في  ولدت  جمعوني  نورة  للسيدة 
لبطاقة  وحامل   25/06/1983
 ،CB210066 السعريف الوطنية رقم
مع االحس اظ باإلدارة باسم السيدة 

.JULIE BURDIN
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تحديث النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 128435.
793I

ste FIDOKOM sarl au

DAKITRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador، 62700، Nador
Maroc

DAKITRANS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
السعادة رقم 474 سلوان - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DAKITRANS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين ل ائدة الغي2.
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 62000  - 474 سلوان  السعادة رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 500 حصة  السيد سعيد الدكي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : الزاوي  عبداالله  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الدكي  سعيد  السيد 
 Manzanares 59 p01 6
 socuellamos 28087 cuidad real

.Espagne
السيد عبداالله الزاوي عنوانه)ا) 
حي السعادة رقم 474 سلوان 62000 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الدكي  سعيد  السيد 
 Manzanares 59 p01 6
 socuellamos 28087 cuidad real

Espagne
السيد عبداالله الزاوي عنوانه)ا) 
حي السعادة رقم 474 سلوان 62000 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 23 غشت 

2022 تحت رقم 4237.

794I

شركة محاسبة صايم

 ZOUZFANA LOGISTICS
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي عمارة السعادة 
الطابق الثالث رقم 6، 60000، 

وجدة مغرب
 ZOUZFANA LOGISTICS SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مرآب , 
تجزئة الرباح رقم 8 طريق طايرت 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

39893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 ZOUZFANA LOGISTICS SARL

.AU
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2
-اإلسسي2اد والسصدير.

 , مرآب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
طايرت  طريق   8 رقم  الرباح  تجزئة 

وجدة - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : سالم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سالم  محمد  السيد 

فرنسا 95230 باريز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سالم  محمد  السيد 

فرنسا 95230 باريز فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1331.

795I

ste FIDOKOM sarl au

STE TWO BRUDER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador، 62700، Nador

Maroc

STE TWO BRUDER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 215 

بلوك 01 حي صوناصيد سلوان - 

62000 الناظور املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16683

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) امحمد الدر�سي 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

500 حصة ل ائدة السيد )ة) محمد 

الدر�سي بساريخ 15 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4265.

796I

ائسمانية ياقوت

ELITE STUDIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائسمانية ياقوت

22 الطابق الس لي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت، 40300، 

مراكش املغرب

ELITE STUDIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 2 

الشطر 1 حرف إ رقم 13 تامنصورت 

- 40300 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128453

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.STUDIES

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات واالبحات السقنية.
 2 رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الشطر 1 حرف إ رقم 13 تامنصورت 

- 40300 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حاتم السيديلي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   500  : السيد بي�سي اناس 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيديلي  حاتم  السيد 

 30 عمارة س رقم   1 سبو   3 املسي2ة 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  اناس  بي�سي  السيد 

درب الكبس رقم 140 سيبع 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اناس  بي�سي  السيد 

درب الكبس رقم 140 سيبع 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138846.

797I

مقاولة في الحسابات

PRISME CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

مقاولة في الحسابات

32 شارع محمد الخامس الحسيمة 

ص.. ب 334، 32000، الحسيمة 

املغرب

Prisme Consulting شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطريق 

الرئيسة 02 قرب جماعة أجدير - 

32000 الحسيمة املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2425

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

قرب جماعة   02 الطريق الرئيسة   "

الحسيمة املغرب"   32000  - أجدير 

 32000  - نون21   18 شارع   25" إلى 

الحسيمة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 226.

798I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

RECY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
RECY TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 

183،الطابق األر�سي شارع ولي 
العهد، محل رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.65659

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 02 شتن21 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   RECY TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجسماعي 183،الطابق األر�سي شارع 
 90000  -  13 محل رقم  ولي العهد، 
تراجع   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط.
ب  السص ية  مقر  حدد  و 
ولي  شارع  األر�سي  183،الطابق 
العهد، محل رقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  الهاني  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ال21انص 1 زنقة 45 رقم 11 
)ة)  املغرب كمص ي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257147.
799I
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جينيترا
إعالن مسعدد القرارات

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحمد، 50000، مكناس املغرب

جينيت2ا "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: عمارة 

املسسقبل رقم 33، مكسب رقم 21، 

الطابق السادس، شارع عالل بن 

عبد هللا - )م.ج). - 50000 مكناس 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.56603

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2022 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 04/01: الذي ينص على 

الى  االجسماعي  املقر  تحويل   * مايلي: 

مكناس،

قرار رقم 04/02: الذي ينص على 

لل رع  التسجيل  تشطيب   * مايلي: 
السجاري  السجل  لدى  السجاري، 

بميدلت،

قرار رقم 04/03: الذي ينص على 

النهائي لتسجيل  التشطيب   * مايلي: 

الضريبة  جدول  في  السجاري  ال رع 

املهنية بمكناس، 

قرار رقم 04/04: الذي ينص على 

مايلي: * تأكيد التسيي2 و السلط،

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على  بند رقم 02/01: 
القانون  ومالئمة  تعديل   * مايلي: 

األسا�سي للشركة،

الذي ينص على  بند رقم 02/02: 

مايلي: * إجراءات قانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 2481.

800I

SOCIETE ELANBRI SERVICES

 SOCIETE ELANBRI

SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ت ويت حصص

SOCIETE ELANBRI SERVICES

 QUARTIER ZAARATI N°76

 OURBIA BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 SOCIETE ELANBRI SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

الزعراطي رقم 76 اوربيع بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13045

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جمال العن21ي  )ة)  ت ويت السيد 

أصل  من  اجسماعية  حصة   200

)ة) حميد  200 حصة ل ائدة السيد 

العن21ي بساريخ 15 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية ببني مالل بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 847.

801I

 شيشا سعيد محاسب معسمد بالرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

شيشا سعيد محاسب معسمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 

اغرغر جماعة غريس العلوي 

كلميمة - 52250 كومليمة املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13785

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد مكوري  )ة)  ت ويت السيد 

200 حصة اجسماعية من أصل 600 

حصة ل ائدة السيد )ة) ايوب مكوري 

بساريخ 24 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 788.

802I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اليك طغافو الرباحي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

اليك طغافو الرباحي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار والد 

معالى اندلوس عين الشقف مالي 

يعقوب - 30000 فاس املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 

الرسمية عدد 5734 بساريخ 07 شتن21 

.2022

بدال من : 40403

يقرأ : 70153

الباقي بدون تغيي2.

803I

 شيشا سعيد محاسب معسمد بالرشيدية

AGRI BUSINESS PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

معسمد  محاسب  سعيد  شيشا 
بالرشيدية

زنقة موالي عبد هللا بن علي   57
الرشيدية،  الرشيدية  لحمر  الواد 

52000، الرشيدية الرشيدية
شركة   AGRI BUSINESS PLUS

ذات املسؤولية املحدودة
قصر  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
اغرغر جماعة غريس العلوي كلميمة 
العلوي  غريس  جماعة  اغرغر  قصر 

كلميمة 52250 كومليمة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13785

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
24 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

مكوري ايوب كمسي2 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 788.
804I

karama conseil

 STE LOTFI COUTURE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE LOTFI COUTURE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : الطابق 

االر�سي رقم 35 حي 7 الدكارات فاس 
- 30000 فاس املغرب.
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ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.63429
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
 STE LOTFI COUTURE SARL حل 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 35 رقم  االر�سي  الطابق  اإلجسماعي 
7 الدكارات فاس - 30000 فاس  حي 
االقسصادي/ اللركود  نتيجة  املغرب 

جائحة كوفيد 19.
و عين:

و  الخادري  لط ي  السيد)ة) 
حي   5 مكرر زنقة   48 رقم  عنوانه)ا) 
 30000 الهادي زواغة فاس  سيدي 

فاس املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي الطابق   2022 يوليوز   20 بساريخ 
االر�سي رقم 35 حي 7 الدكارات فاس 

- 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3634/2022.

805I

karama conseil

STE TOP DIVERSITY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE TOP DIVERSITY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 4 
شارع عمر بن الخطاب حي طارق 2 

فاس - 30000 فاس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.58847

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
 STE TOP DIVERSITY SARL حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع عمر   4 مقرها اإلجسماعي رقم 
 - فاس   2 طارق  حي  الخطاب  بن 
فاس املغرب نتيجة اللركود   30000

االقسصادي/جائحة كوفيد 19.
و عين:

السيد)ة) زينب بوكاش و عنوانه)ا) 
 30000 فاس   2 زنقة الهزاز طارق   2

فاس املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 4 وفي رقم   2022 يوليوز   26 بساريخ 
 2 شارع عمر بن الخطاب حي طارق 

فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3635/2022.

806I

SOMANEX

تري واي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني، 20140، الدار 

البيضاء املغرب
تري واي شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   22
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
تري   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

واي.
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
األنشطة  جميع  وتعديل  تصدير  و 

املسعلقة باأللومنيوم و الخشب.
زنقة   10  : عنوان املقر االجسماعي 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 2.920.000 

درهم، مقسم كالسالي:
 10.000  : الشاوي  املدني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد املدني الشاوي : 1920000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشاوي  املدني  السيد 
19 زنقة موالي الشقة رقم 1 حسان 

46000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الشاوي  املدني  السيد 
19 زنقة موالي الشقة رقم 1 حسان 

46000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836739.
807I

umici

UMICI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

umici
 BD ZERKTOUNI,,265

 9 ETAGE,N°92، 20000،
CASABLANCA MAROC

UMICI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 265 شارع 
الزرقطوني طابق 9 رقم 92 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14598
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
.UMICI : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
: ي تقديم  غرض الشركة بإيجاز 
خدمات أو مشورة أو دراسة أو مسح 
أو تنظيم مع أي شركة أو منظمة أو 
أو  أشخاص طبيعيين  أو  مجسمعات 

اعسباريين.
املالية  واألصول  العقارات  دارة 

للحساب الخاص وألطراف ثالثة.
أي عملية ترويج عقاري للبيع أو 

اإليجار.
حيازة جميع األرا�سي املبنية أو غي2 

املبنية وكذلك أي ممسلكات عقارية.
تحويل العقارات وبيعها في ملكية 

مشت2كة بالقرعة أو الوحدة.
بأي  ممسلكات،  على  االسسحواذ 
شكل من األشكال، في جميع الشركات 
في املغرب أو في الخارج، وكذلك إدارة 
املقسنيات،  هذه  وتطوير  ومراقبة 
والحصول على جميع سندات امللكية 
أو  املشاركة  طريق  عن  والحقوق 
الشراء.  أو  االكسساب  أو  املساهمة 
الحصول  الخيار وأية طريقة أخرى، 
والت2اخيص  االخت2اع  براءات  على 

وإدارتها وتطويرها.
املعامالت  جميع  عامة،  وبص ة 
السجارية والصناعية واملالية واألوراق 
املالية التي قد تكون مرتبطة بشكل 
أو  بنشاطه  مباشر  غي2  أو  مباشر 

يحسمل أن تسهل تن يذه.
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 265  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 شارع الزرقطوني طابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

العشعا�سي  كنزة  السيدة 

 20000 الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العشعا�سي  كنزة  السيدة 

 20000 الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب 

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

808I

اإلتمانية املغربية لسصحيح الحسابات والسصريحات 

الضريبية

 مقهى لفبرا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

اإلتمانية املغربية لسصحيح 

الحسابات والسصريحات الضريبية

113 شارع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

 مقهى ل 21ا شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 348حي 

الوفاق طريق عين سمن فاس - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.66719

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

22 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 

آبو  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

املجد حسنة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4656.
809I

اإلتمانية املغربية لسصحيح الحسابات والسصريحات 

الضريبية

 مقهى لفبرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

اإلتمانية املغربية لسصحيح 
الحسابات والسصريحات الضريبية

113 شارع محمد الخامس 
BP2447، 30000، فاس املغرب

 مقهى ل 21ا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 348حي 
الوفاق طريق عين سمن فاس - 

30000 فاس املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.66719

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ر�سى عروص  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   250
علي  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   250

املصباحي بساريخ 22 غشت 2022.
بورسن  سناء  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   750
علي  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة   750

املصباحي بساريخ 22 غشت 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4656.
810I

KAMAR BENOUNA

 Société NOUVELLE EDDIK
ش م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

Société NOUVELLE EDDIK ش م 

م "شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: ملسقى 

زنقة الكارة وزنقة الكبيسان فيلني - 

26300 الدارالبيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.222683

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام معاينة وفاة السيدة 

اجو مسسعيد 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: ثم توزيع الحصص التي كانت 

البند  تغيي2  مع  املسوفية  حوزة  في 

السادس من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836599.

811I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

رضاغراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 ETUDE MAITRE RACHID

GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE EL JADIDA، 20550، 391

casablanca maroc

رضاغراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مدار أوربا 

زاوية الزيسوني ونسرين - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26792

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.940 مقيت 
حصة ل ائدة السيد   14.850 أصل 
 06 بساريخ  مقيت  رضا  محمد  )ة) 

دجن21 2021.
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.490 مقيت 
حصة ل ائدة السيد   14.850 أصل 
)ة) فوزية الشراط بساريخ 06 دجن21 

.2021
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.490 مقيت 
حصة ل ائدة السيد   14.850 أصل 
دجن21   06 بساريخ  مقيت  سعد  )ة) 

.2021
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.490 مقيت 
حصة ل ائدة السيد   14.850 أصل 
دجن21   06 بساريخ  مقيت  غيسة  )ة) 

.2021
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.490 مقيت 
حصة ل ائدة السيد   14.850 أصل 
دجن21   06 بساريخ  مقيت  أمال  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834265.
812I

FLASH ECONOMIE

LAYT'COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

 LAYT'COM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها االجسماعي 22 زنقة الحاج 
عمر الري ي الطابق 4 - الدار 

البيضاء -
السجل السجاري رقم 384313

بالدار البيضاء
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العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بساريخ  املنعقد  العادي  غي2 

17/05/2022، حيت قرر مايلي: 
- إغالق السص ية

- املوافقة على حسابات السص ية. 
- ح ظ الوثائق. 

- إعطاء الصالحيات.
اإليداع القانوني تم بكسابة ضبط 
البيضاء  بالدار  السجارية  املحكمة 
رقم  تحت   05/09/2022 بساريخ 

 .836462
ملخص قصد النشر

813I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

إينــفــر ماك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 ETUDE MAITRE RACHID
GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE EL JADIDA، 20550، 391
casablanca maroc

إينــ ــر ماك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 92 شارع 
سيدي عبد الرحمان - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.25399

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.500 مقيت 
أصل 5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

غيسة مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.000 مقيت 
أصل 5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

أمال مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   500 مقيت 
أصل 5.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

سعد مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.

ت ويت السيد )ة) فوزية الشراط 
أصل  من  اجسماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   2.000
دجن21   06 محمد رضا مقيت بساريخ 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832679.

814I

STE DOMICILE CONSEIL

STE T.E GUERCIF NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE T.E GUERCIF NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حرشة 
الحباس زنقة الراشدية رقم 13 - 

35100 جرسيف املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.689

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STE T.E GUERCIF NEGOCE
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
الحباس  حرشة  اإلجسماعي  مقرها 
 35100  -  13 رقم  الراشدية  زنقة 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  جرسيف 

وجود نشاط.
السص ية ب حرشة  مقر  و حدد 
 -  13 رقم  الراشدية  زنقة  الحباس 

35100 جرسيف املغرب. 
و عين:

و  طالبي  املخسار  السيد)ة) 
 52002 اسبانيا  مليلية  عنوانه)ا) 
مليلية اسبانيا كمص ي )ة) للشركة.

و  اوشن  حسن  السيد)ة) 
 07001 اسبانيا  مايوركا  عنوانه)ا) 
مايوركا اسبانيا كمص ي )ة) للشركة.

و  اوشن  الدين  عز  السيد)ة) 
 07001 اسبانيا  مايوركا  عنوانه)ا) 
مايوركا اسبانيا كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 1384/2022.

815I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

إينــفــر ديجيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 ETUDE MAITRE RACHID
GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE EL JADIDA، 20550، 391
casablanca maroc

إينــ ــر ديجيسال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 246 شارع 
الزرقطوني - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.25398

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   500 مقيت 
أصل 4.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
دجن21   06 محمد رضا مقيت بساريخ 

.2021
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   500 مقيت 
أصل 4.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

سعد مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.
املنسقم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   1.000 مقيت 
أصل 4.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 

أمال مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.

ت ويت السيد )ة) فوزية الشراط 

أصل  من  اجسماعية  حصة   500

2.000 حصة ل ائدة السيد )ة) غيسة 

مقيت بساريخ 06 دجن21 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832678.

816I

Fiduciaire Le Médiateur

I.B FLEG CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd D'Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

I.B FLEG CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 

زرقطوني الطابق 2 الشقة 6 

الدارالبيضاء - 20100 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

546739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 I.B  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.FLEG CORP

- اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير ال واكه والخضروات 

تشغيل   - وامل اوضة  السوزيع   -  

املزارع الزراعية 

- شراء وتوزيع الحبوب والنباتات 

واملعالجات  واملبيدات  الزراعية 

للنباتات الزراعية.
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 46  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 6 الشقة   2 شارع زرقطوني الطابق 
الدارالبيضاء - 20100 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500  : السيد بنونة اليزيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
امين  الحسيني  العراقي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليزيد  بنونة  السيد 
الدارالبيضاء   20100 الدارالبيضاء 

املغرب.
امين  الحسيني  العراقي  السيد 
 20100 الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اليزيد  بنونة  السيد 
الدارالبيضاء   20100 الدارالبيضاء 

املغرب
امين  الحسيني  العراقي  السيد 
 20100 الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827886.
817I

ASMAA MEDIA GROUP

U.I.M.A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال21نو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

U.I.M.A SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 45 عبد 
القادر موفسكار الطابق 2 شقة 4 - - 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.U.I.M.A SARL
است2اد و   : غرض الشركة بإيجاز 

توزيع مواد غدائية و فالحية.
اشسغال في مجال ال الحي.

تاجر املنسجات ال الحية.
است2اد و تصدير.

تجارة
عبد   45  : عنوان املقر االجسماعي 
 -  -  4 2 شقة  القادر موفسكار الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد معاد الغربوي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   500  : السيد عماد شملي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغربوي  معاد  السيد 
 3 24 زنقة عباس محمود العقاد ط 

- الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  شملي  عماد  السيد 

فرنسا - - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الغربوي  معاد  السيد 
24 زنقة عباس محمود العقاد ط3 - 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  شملي  عماد  السيد 

فرنسا - - املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835108.

818I

FLASH ECONOMIE

KASS1PARTNERS FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 KASS1PARTNERS FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 

بالص ليوطي رقم 104ـــ 106 زنقة 
عبد الرحمان الصحراوي - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KASS1PARTNERS FINANCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية،
تمويل األعمال السجارية..

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
زنقة   106 104ـــ  رقم  ليوطي  بالص 
 20000  - عبد الرحمان الصحراوي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كاسيسا ألبي2تو : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

باسكال  فيديركو  كاسيسا  السيد 
 100 بقيمة  حصة   150  : جيوفاني 

درهم للحصة.
 150  : جيانبولو  مين�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 x السيد كاسيسا ألبي2تو عنوانه)ا) 

.0 x x
باسكال  فيديركو  كاسيسا  السيد 

.x 0 x x (جيوفاني عنوانه)ا
السيد مين�سي جيانبولو عنوانه)ا) 

.x 0 x x
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 x السيد كاسيسا ألبي2تو عنوانه)ا) 

0 x x
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835830.
819I

SFM EXPERTS

REVETOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi، 20500،
CASABLANCA MAROC

REVETOU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 51، زنقة 
الط21ي - معاريف امسداد - 20500 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.219813

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   08 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
الكائن  و   REVETOU التسمية 
الصناعية سيدي  املنطقة  بالعنوان 
 40000  -  264 رقم  السجزئة  غانم 
مراكش اململكة املغربية و املسي2 من 

طرف السيد)ة) عيوش عثمان.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834811.

820I

TECO GEST SARLAU

CHARIKA NOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

CHARIKA NOR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 117 شارع 

ابن مني2، اقامة الزرقاء الطابق 

األول رقم 2 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

522467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   18

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CHARIKA NOR

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السطوير والبناء

اعمال الطرق والشبكات املخسل ة

أعمال الح ر العامة

الت2كيبات الداخلية والخارجية

أي بناء أو إصالح أو ترتيب أي مبنى 

أو مشروع أشغال عامة.

 117  : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع ابن مني2، اقامة الزرقاء الطابق 
األول رقم 2 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : العماري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العماري عنوانه)ا) 
تحناوت  أغواطيم  الزمومة  دوار 

42302 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد العماري عنوانه)ا) 
تحناوت  أغواطيم  الزمومة  دوار 

42302 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون21 2021 تحت رقم 800411.

821I

TECO GEST SARLAU

ZAD REVETEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC
ZAD REVETEMENT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 117 شارع 

ابن مني2، اقامة الزرقاء الطابق 
األول رقم 2 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

522465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2021 أكسوبر   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAD  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.REVETEMENT

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء و كل ما يسعلق بها

أعمال السجهيز والتشطيب

الرخام وأعمال السجصيص 

النجارة والدهان و كل ما يسعلق بها

 117  : االجسماعي  املقر  عنوان 

شارع ابن مني2، اقامة الزرقاء الطابق 

األول رقم 2 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الحق الساقي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الساقي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) الداخلة مجموعة 4 عمارة 

الدر   20200 األل ة   295 شقة   2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الساقي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) الداخلة مجموعة 4 عمارة 

الدر   20200 األل ة   295 شقة   2

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

نون21 2021 تحت رقم 800409.

822I

TECO GEST SARLAU

AYOTEK
إعالن مسعدد القرارات

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

AYOTEK
 "شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: طريق 
110 شارع الش شاوني كلم 10.3 

املنطقة الصناعية سيدي ال21نو�سي 
- 20250 الدار البيضاء املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.286565
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
2021تم اتخاذ  شتن21   07 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسمال الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  بزيادة  الشركة  رأسمال  رفع 
رأسمال  على  درهم  ألف  اربعمائة 
مجموع  ليصبح  األصلي  الشركة 
درهم  ألف  خمسمائة  في  رأسمالها 
بن  توفيق  السيد   : كالسالي  مقسما 
الضو بمبلغ ثالث مائة ألف درهم و 
مائتي  بمبلغ  الشاوي  عزيزة  السيدة 

ألف درهم 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
يسحدد مبلغ رأسمال الشركة  مايلي: 
في خمس مائة ألف درهم محددا في 

خمسة أالف حصة بثمن مائة درهم 

للحصة الواحدة

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: ستسم إدارة الشركة اعسباًرا من 

هذا اليوم من قبل السيد توفيق بن 

الضو والسيدة عزيزة الشاوي ل ت2ة 

غي2 محدودة كما تلتزم الشركة بشكل 

صحيح بالسوقيع املن صل إما للسيد 

عزيزة  السيدة  أو  الضو  بن  توفيق 

الشاوي.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2021 تحت رقم 794193.
823I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE DOMICIL CONSEIL
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE DOMICIL CONSEIL SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
محمد الخامس رقم 79 عمارة 

رحال مكسب رقم 2 مزانين - 35100 
جرسيف املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1213
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 79 رقم  الخامس  محمد  "شارع 
 - مزانين   2 عمارة رحال مكسب رقم 
 132" إلى  جرسيف املغرب"   35100
 3 شارع محمد الخامس مكسب رقم 
جرسيف - 35100 جرسيف املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بجرسيف بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 1385/2022.
824I

اإلتمانية املغربية لسصحيح الحسابات والسصريحات 

الضريبية

 مقهى لفبرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

اإلتمانية املغربية لسصحيح 
الحسابات والسصريحات الضريبية

113 شارع محمد الخامس 
BP2447، 30000، فاس املغرب

 مقهى ل 21ا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجسماعي 348حي 
الوفاق طريق عين سمن فاس - 

30000 فاس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.66719

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 22 غشت 2022 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات املسؤولية املحدودة" إلى "شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4656.
825I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

MI-OXYGEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
MI-OXYGEN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي الجديد 
قطاع 01 رقم 486 كلميمة - 52250 

كلميمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2022/16283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
MI-  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OXYGEN
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبكات السوائل الطبية.
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الجديد قطاع 01 رقم 486 كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد القادر ارقيقي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
ارقيقي  القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي الجديد قطاع 01 رقم 

486 52250 كلميمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
ارقيقي  القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي الجديد قطاع 01 رقم 

486 52250 كلميمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 
شتن21 2022 تحت رقم 1114/2022.
826I

BIJOUTERIE PARFAITE

BIJOUTERIE PARFAITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIJOUTERIE PARFAITE
الكائن ب 4 تجزئة أسماء طريق 

عين الشقف رقم 1، 30000، فاس 
املغرب

BIJOUTERIE PARFAITE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الكائن ب 
4 تجزئة أسماء طريق عين الشقف 

رقم 1 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BIJOUTERIE PARFAITE

ورشة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجوهرات )تاجر).

- تصنيع وإصالح املجوهرات.

- بيع وشراء املجوهرات.

- اسسي2اد وتصدير..

عنوان املقر االجسماعي : الكائن ب 

طريق عين الشقف  تجزئة أسماء   4
رقم 1 - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد حميد طحونة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد سعيد الشيخ : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طحونة  حميد  السيد 
 2 زنقة نيبال تجزئة الوفاء   26 رقم 

فاس   30000 فاس  ص رو  طريق 

املغرب.

عنوانه)ا)  الشيخ  سعيد  السيد 
بلوك ب حي كريو زواغة   4 زنقة   19

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشيخ  عبداملالك  السيد 
عنوانه)ا) 13 زنقة 4 بلوك ب حي كريو 

زواغة فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4619.

827I
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O'GESTION & CONSEIL

PHARMACIE IBN MACHICH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O'GESTION & CONSEIL
شقة 12 الطابق الثالث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة، 

OUJDA MAROC ،60000
 PHARMACIE IBN MACHICH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 41 شارع 

الحسن الثاني - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.PHARMACIE IBN MACHICH
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 41  : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع الحسن الثاني - 60000 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 870.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 8.700  : محمد  بوفراوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد بوفراوي محمد عنوانه)ا) 
الطابق  الجزولي  مو�سى  أبو  ممر   3
البيضاء  الدار   20000 املعاريف   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بوفراوي محمد عنوانه)ا) 

الطابق  الجزولي  مو�سى  أبو  ممر   3

البيضاء  الدار   20000 املعاريف   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1341.

828I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

MERZACH CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA

 BELKSSIRI، 30000، FES

MAROC

 MERZACH CARS

شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

 645C وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم

شارع املنظرالجميل نرجس د طريق 

ص رو فاس - 30070 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MERZACH CARS

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء السيارات بدون سائق.

رقم   : االجسماعي  املقر  عنوان 
نرجس  املنظرالجميل  شارع   645C
- 30070 فاس  د طريق ص رو فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد عبد العزيزكيش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيزكيش عنوانه)ا) 
طريق  الوفاء2  زنقة كولونيا حي   21

ص رو فاس 30070 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ال ضيل خضار عنوانه)ا) 
34 تجزئة اسماء طريق عين الشقف 

فاس 36122 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3608.

829I

KAMAR BENOUNA

KHAIR EL MAGHREB ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC
KHAIR EL MAGHREB ش م م 
"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 29 زنقة 
زينب اسحاق - 20320 الدارالبيضاء 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.95935

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 28 أبريل 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع العام معاينة وفاة السيد 
حسن اقديم و السيدة اجو مسسعيد.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار   
مايلي: ثم توزيع الحصص التي كانت 
البند  تغيي2  مع  املسوفين  حوزة  في 

السادس من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836595.
830I

FIMAG

ADVENTURE RENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب
ADVENTURE RENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 176، 
شارع النيل طابق رقم 1 - 20705 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.309409

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   15 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ADVENTURE RENT مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
طابق  النيل  شارع   ،176 اإلجسماعي 
رقم 1 - 20705 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : توقف النشاط السجاري.
 ،176 ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 20705  -  1 رقم  النيل طابق  شارع 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) جالل قيبو و عنوانه)ا) 
حي   32 شقة   10 شارع ان ا ط   160
راسين 20100 الدار البيضاء املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836959.

831I

KAMAR BENOUNA

MINOTERIE SAHEL ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH، 34

20160، Casablanca MAROC

MINOTERIE SAHEL ش م م 

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: السجزئة 

102 الحي الصناعي - 26100 برشيد 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.3.435

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام معاينة وفاة السيدة 

اجو مسسعيد 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: ثم توزيع الحصص التي كانت 

البند  تغيي2  مع  املسوفية  حوزة  في 

السادس من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راسمال 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 877.

832I

KELAA CONSULTING

FILLES ZADOUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KELAA CONSULTING
 N° 11 Avenue Mohammed V
 1er Étage، 43000، El kelaa des

Sraghna maroc
FILLES ZADOUD SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 59 

شارع زرقطوني اقامة االزهار الطابق 
7 شقة 20 الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.496993

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
24 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FILLES ZADOUD SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع   59 رقم  اإلجسماعي  مقرها 
 7 الطابق  االزهار  اقامة  زرقطوني 
 20000 البيضاء  الدار   20 شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.
 59 و حدد مقر السص ية ب رقم 
شارع زرقطوني اقامة االزهار الطابق 
 20000 البيضاء  الدار   20 شقة   7

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  زادود  الحسين  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوار ت رنت ولسانة 22000 

ازيالل املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 59 : رقم  الوثائق املسعلقة بالسص ية 
شارع زرقطوني اقامة االزهار الطابق 

7 شقة 20 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29513.
833I

MAITRE HICHAM ABALI

فلويد كونديكتور
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
ت ويت حصص

MAITRE HICHAM ABALI
 Résidence Ali C 3ème etage N
9، 40000، Marrakech maroc
فلويد كونديكسور شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 5 مكرر 
شارع أكادير الحي لصناعي ازلي - 

40000 مراكش املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.79237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة)  السيد  ت ويت 
العنسوم 1.000 حصة اجسماعية من 
أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) 
خالد صابدي بساريخ 14 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   07 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139167.
834I

GLOBAL AUDITAX

ELOUASSAT TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86150، 

أيت ملول املغرب
ELOUASSAT TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
القا�سي عياض رقم 211 الدشي2ة 
الجهادية انزكان - 86360 انزكان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 شتن21   16

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ELOUASSAT TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الدشي2ة   211 رقم  عياض  القا�سي 

انزكان   86360  - انزكان  الجهادية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مصط ى الواساط : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الواساط  مصط ى  السيد 
رقم  عنوانه)ا) حي ارحالن زنقة 910 

انزكان   86360 انزكان  الدشي2ة   18

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الواساط  مصط ى  السيد 
رقم  عنوانه)ا) حي ارحالن زنقة 910 

الدشي2ة انزكان حي ارحالن زنقة   18
الدشي2ة انزكان انزكان   18 رقم   910

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   23 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2021 تحت رقم 1983.

835I
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KAMAR BENOUNA

KAYNA GROUP ش م م
إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH، 34
20160، Casablanca MAROC

KAYNA GROUP ش م م "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: الطريق 
الرئيسية رقم 7 الحي الصناعي - 

26100 برشيد املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.9567

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
13 يوليوز 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قرر الجمع العام معاينة وفاة السيدة 

اجو مسسعيد 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 
حوزة املسوفية مع تغيي2 البند السابع 

من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 878.
836I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة سوالنا بالص ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة سوالنا بالص ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 
الرميالت كلم 7 -مرتيل مرتيل 

92500 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

سوالنا بالص ش.م.م.
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الح الت  قاعة  باشغال  الشركة 
االعراس و جميع الحرف املرتبطة بها..
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
مرتيل  -مرتيل   7 كلم  الرميالت 

92500 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
الحسني  بنعمر  -1فريدة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
 200  : الوزاني  -2املكي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 100  : الوزاني  -3سارة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 100  : -4عبد هللا الوزاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 100  : الوزاني  -5هند  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 100  : الوزاني  -6رشاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
فريدو بنعمر الحسني   1- السيدة 
عنوانه)ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
املطار  تجزئة  ال ضاء  زنقة   28 رقم 

93000 تطوان املغرب.
السيد -2 املكي الوزاني عنوانه)ا) 
مرتيل   92500 مرتيل  الرميالت  حي 

املغرب.

السيدة -3سارة الوزاني عنوانه)ا) 

26 تجزئة املطار زنقة ال ضاء -تطوان 

93000 تطوان املغرب.

الوزاني  هللا  -4عبد  السيد 

-مرتيل  الرميالت  حي  عنوانه)ا) 

92500 مرتيل املغرب.

-5هند الوزاني عنوانه)ا)  السيدة 

مرتيل   92500 -مرتيل  حي الرميالت 

املغرب.

-6رشاد الوزاني عنوانه)ا)  السيد 

مرتيل   92500 -مرتيل  حي الرميالت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحسني  بنعمر  -1فريد  السيدة 

عنوانه)ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
املطار  تجزئة  ال ضاء  زنقة   28 رقم 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1834.

837I

املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

ALL SERVICES APPLIANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة 

رقم 18 مكرر الطابق الثاني رقم 7، 

60000، وجدة املغرب

 ALL SERVICES APPLIANCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 154 زاوية 

شارع بندقية زنقة واد املالح رقم1 

زنقة املسي2ة - 63300 بركان املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8533

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) رشيد السعيدي 
أصل  من  اجسماعية  حصة   500
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
يوليوز   20 بساريخ  ال ركوكي  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   07 بساريخ  ب21كان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 459/2022.

838I

FLASH ECONOMIE

د ن الدار البيضاء
إعالن مسعدد القرارات

د ن الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 10.000 درهم

 املقر االجسماعي: عمارة كنتيمبو مدار 
شييل تقاطع شارع محمد الخامس و 

زنقة ازيالل 
 الرمز ال21يدي 20270 

رقم السقييد في السجل السجاري: 
223521 الدار البيضاء
تحويل املقر االجسماعي 

العادي  الغي2  القرار  بمقس�سى 
ماي   31 بساريخ  الوحيد  للشريك 

2022 تقرر ما يلي 
تحويل املقر االجسماعي من عمارة 
شارع  تقاطع  شييل  مدار  كنتيمبو 

محمد الخامس و زنقة ازيالل. 
الى سي ن سكوير  بالدار البيضاء 
و  الرحمان  زاوية شارع سيدي عبد 

زنقة البن سج الدار البيضاء 
 DELOITTE EXTENDED
القانوني  االسم  تغيي2   SERVICES

للشركة. 
القانون  من  و3   2 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
القانون  من   14 املادة  تعديل 
للشريك  :يمكن  للشركة  األسا�سي 

الوحيد ان يعين مراقب او مراقبين.
عليه  ينص  ما  إطار  في  حسابات 

القانون 
للقانون  الجديد  النص  اعسماد 

األسا�سي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 26428
839I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JNANE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

السمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

JNANE TETOUAN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي كراج 
طوابل س لى تجزئة الخملي�سي رقم 

33 - 93000 تطوان مغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29147

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"كراج طوابل س لى تجزئة الخملي�سي 
إلى  - 93000 تطوان مغرب"   33 رقم 
 93000  -  21 رقم   2 سليم  "اقامة 

تطوان مغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1827.
840I

RSM MOROCCO

Wood Energies وود اينيرجي 
- طاقة الخشب -

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيضاء، 20100، 
الدارالبيضاء املغرب

Wood Energies وود ايني2جي - 
طاقة الخشب - شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 119، 
شارع عبد املؤمن، مكسب رقم 

18، الطابق الثاني - 23000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 554851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 Wood : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
طاقة   - ايني2جي  وود   Energies

الخشب -.
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير وتصنيع أي منسج من الخشب 
إعادة  أو  السجديد  أو  السكييف  ع21 
تدوير الخشب و الحبيبات الخشبية - 
وبيع واسسي2اد وتصدير وتمثيل  شراء 
الالزمة  واملواد  املنسجات  جميع 
-وبص ة  الشركة  أغراض  لسحقيق 
الصناعية  املعامالت  جميع  عامة، 
أو  املدنية  أو  املالية  أو  السجارية  أو 
املنقولة أو غي2 املنقولة، التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بأحد األشياء املشار إليها أعاله أو بأي 

أشياء مماثلة أو ذات صلة..
 ،119  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 ،18 مكسب رقم  املؤمن،  شارع عبد 
الطابق الثاني - 23000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
بيت2اسك  فريدريك  السيد 
 Frédéric PIETRASZEK : 1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

بيت2اسك  فريدريك  السيد 

عنوانه)ا)   Frédéric PIETRASZEK

بلجيكا 4020 لييج بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

بيت2اسك  فريدريك  السيد 

عنوانه)ا)   Frédéric PIETRASZEK

بلجيكا 4020 لييج بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836953.

841I

FLASH ECONOMIE

OULINZA CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

OULINZA CONSULTING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب 

28 الطابق 4 مكسب الص اء طريق 

ص رو موالي رشيد - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OULINZA CONSULTING

تسيي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت االدارية

- السدريس املسنوع.

مكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 

طريق  مكسب الص اء   4 الطابق   28

فاس   30000  - ص رو موالي رشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : صقلي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 x السيد احمد صقلي عنوانه)ا) 

.0 x x

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 x السيد احمد صقلي عنوانه)ا) 

0 x x

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4258.

842I

مكسب املحاسبة

EL ALLATI CAR RENTAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث، 62000، الناظور 

املغرب

EL ALLATI CAR RENTAL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة واد 
زيز العروي - 62550 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24555
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ALLATI CAR RENTAL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة واد   : عنوان املقر االجسماعي 
زيز العروي - 62550 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عزالدين العالطي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : السيد عزالدين العالطي 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
العالطي  عزالدين  السيد 
عنوانه)ا) شارع املسي2ة الخضراء رقم 
14 العروي 62550 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

العالطي  عزالدين  السيد 
عنوانه)ا) شارع املسي2ة الخضراء رقم 

14 العروي 62550 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 29 غشت 

2022 تحت رقم 4268.
843I

ائسمانية أكيدي

 YOUR ULTIMARE
FREEDOM COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائسمانية أكيدي
زنقة اس ي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث )م.ج) 

حمرية مكناس، 50000، مكناس 

املغرب

 YOUR ULTIMARE FREEDOM

COMPANY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 

الس لي توسيع 4 الرقم 14 أ.ل.م 

البساتين مكناس - 50000 مكناس 

املخرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.51733

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 06 شتن21 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 YOUR ULTIMARE الشريك الوحيد

مبلغ   FREEDOM COMPANY
وعنوان  درهم   90.000 رأسمالها 

الس لي  الطابق  اإلجسماعي  مقرها 

البساتين  أ.ل.م   14 الرقم   4 توسيع 

املخرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة ل : انعدام األرباح.

و حدد مقر السص ية ب الطابق 

أ.ل.م   14 الرقم   4 توسيع  الس لي 

مكناس   50000  - البساتين مكناس 

املغرب. 

و عين:

و  الشامي  ياسين  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة 37 الرقم 241 حومة 

مكناس  مريرت   54453 تغال ت 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الطابق   : الوثائق املسعلقة بالسص ية 

أ.ل.م   14 الرقم   4 توسيع  الس لي 

البساتين مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 780.

844I

EDGY BRAIN SARL

 SOCIETE ELECTRO

OULMES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شارع الجيش امللكي زنقة أ، عمارة 

16،شقة رقم 7، 50070، مكناس 

املغرب

 SOCIETE ELECTRO OULMES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي االمل، 
رقم 2، واملاس املركز - 15102 

الخميسات املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26093

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 15 غشت 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 - واملاس املركز   ،2 رقم  "حي االمل، 
15102 الخميسات املغرب" إلى "رقم 

 14090  - د  قطاع  املنزه،  حي   ،252

القنيطرة املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 334.

845I

دي ي اكسبي2تيز

 MAROC AUDIT

INTERNATIONAL
إعالن مسعدد القرارات

دي ي اكسبي2تيز

إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 

الخيام وزنقة البن سج عمارة 7 

بوسيجور، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

 MAROC AUDIT

INTERNATIONAL "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: 201 شارع 

ابن تاش ين - 20300 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.285977

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 09 ف21اير 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر اجسماعي الى العنوان السالي: 

شارع مطران خليل مطران اسباس 

نور مكسب 30 يسار فاس

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تخ يض رأس مال الشركة من مائة 

خمسة  إلى  درهم   (100.000.00(

وعشرين ألف )25.000.00) درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

يقع املقر االجسماعي في: شارع مطران 

مكسب  نور  إسباس  مطران  خليل 

األيسر فيل نوفيل فاس.  الجزء   30

يجوز نقلها إلى أي مكان آخر بقرار من 

املساهم الوحيد.

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مالك  س يان  السيد  جلب  مايلي: 

للشركة مبلغ خمسة وعشرين ألف 

)25.000.00) درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

يسم تحديد رأس املال بمبلغ خمسة 

درهم،   (25000.00( ألف  وعشرين 

 (250( مقسمة إلى مائسين وخمسين 

درهم لكل   (100( بقيمة مائة   
ً
سهما

منها، مدفوعة بالكامل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832839.

846I
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EDGY BRAIN SARL

 SOCIETE ELECTRO
OULMES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شارع الجيش امللكي زنقة أ، عمارة 
16،شقة رقم 7، 50070، مكناس 

املغرب
 SOCIETE ELECTRO OULMES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي االمل، 

رقم 2، واملاس املركز - 15102 
الخميسات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.26093

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
رفع  تم   2022 غشت   15 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره "90.000 
إلى  درهم"   10.000" من  أي  درهم" 
"100.000 درهم" عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالخميسات  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 334.

847I

CABINET HOURMANEK

BL AGRI بألكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR، 80000،

agadir maroc
بألكري BL AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 
تي اوين الطابق الرابع شقة رقم 

42 شارع املقاومة الحي االصناعي - 
80000 أكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.20489

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 غشت   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"500.000 درهم" أي من "500.000 

عن  درهم"   1.000.000" إلى  درهم" 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118327.

848I

CABINET BEN-YAHIA

 MELLOUSSA
INVESTMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

CABINET BEN-YAHIA

120، شارع محمد الخامس إقامة 

السالم اللطابق الثالث رقم 24 

طنجة، 90000، طنجة املغرب

 MELLOUSSA INVESTMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس إقامة ميموزا رقم 

16 - 90000 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.70685

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يوليوز   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) حسام سليمان 

حصة اجسماعية   420 عواس عقله 

من أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 
)ة) خالد حارب سالم خلي ه املهي2ي 

بساريخ 25 يوليوز 2022.

ت ويت السيد )ة) حسام سليمان 

حصة اجسماعية   420 عواس عقله 

من أصل 1.000 حصة ل ائدة السيد 

)ة) محمد حسن محمد حسن املعيني 

بساريخ 25 يوليوز 2022.

ت ويت السيد )ة) حسام سليمان 
عواس عقله 60 حصة اجسماعية من 
السيد  ل ائدة  حصة   1.000 أصل 
)ة) حمد حارب سالم خلي ه املهي2ي 

بساريخ 25 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9440.

849I

dalha interim

WINSAM TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
WINSAM TRANSPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 
املحميد زنقة 1 رقم 52 القدس 

سيدي ال21نو�سي البيضاء - 20600 
البيضاء املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.836690

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 01 يوليوز 2022 تقرر حل 
شركة   WINSAM TRANSPORT
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 52 رقم   1 زنقة  املحميد  تجزئة 
البيضاء  ال21نو�سي  سيدي  القدس 
نتيجة  املغرب  البيضاء   20600  -

اللركود االقسصادي.
و عين:

و  كعبات  محمد  السيد)ة) 
 1 زنقة  املحميد  تجزئة  عنوانه)ا) 
ال21نو�سي  سيدي  القدس   52 رقم 
املغرب  البيضاء   20600 البيضاء 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

تجزئة  وفي   2022 يوليوز   04 بساريخ 
القدس   52 رقم   1 زنقة  املحميد 

 20600  - سيدي ال21نو�سي البيضاء 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836690.

850I

Centre d'Affaire et d'Inspiration LUKUSِ

 ABAYA & CAFTAN ANTI
AJMAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre d'Affaire et d'Inspirationِ

LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn

 Abdelaziz N° 01 3ème étage

 Larache، 92000، LARACHE

MAROC

 ABAYA & CAFTAN ANTI AJMAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

اسماعيل شارع عمر ابن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق 3 - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7085

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 ABAYA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.& CAFTAN ANTI AJMAL
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الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

و الطرز وتسويق املالبس الجاهزة و 

مسسلزمات الخياطة و الطرز.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

اسماعيل شارع عمر ابن عبدالعزيز 

رقم 01 الطابق 3 - 92000 العرائش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة وفاء الرا�سي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرا�سي  وفاء  السيدة 

 92000 الخرطوم  شارع   66 رقم 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرا�سي  وفاء  السيدة 

 92000 الخرطوم  شارع   66 رقم 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 937.

851I

MAGHREB SERVICES & EVENTS

MAGHREB SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGHREB SERVICES & EVENTS

 IMM 58 APPT A 3 RUE OUED

 SBOU AGDAL RABAT RABAT،

10090، RABAT MAROC

MAGHREB SERVICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 

58 شقة A3 زنقة واد سبو اكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

161945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 ماي   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MAGHREB SERVICES

 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION EVENEMENTIEL

عنوان املقر االجسماعي : عمارة 58 

شقة A3 زنقة واد سبو اكدال الرباط 

- 10090 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : خاطيبي  السيدة سمية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة سمية خاطيبي عنوانه)ا) 

رقم 2 عمارة 15 زنقة االشعري اكدال 

الرباط 10090 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سمية خاطيبي عنوانه)ا) 

رقم 2 عمارة 15 زنقة االشعري اكدال 

الرباط 10090 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6493.

852I

اسموب

BTR CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اسموب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45

 LOCAL 1A TANGER، 90000،

TANGER املغرب

BTR CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مجمع 

كوماريسبا اقامة رقم 24 ب الطابق 

6 رقم 71 - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 BTR  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و االنعاش العقاري.

مجمع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

24 ب الطابق  كوماريسبا اقامة رقم 

6 رقم 71 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بوطوبة  رضا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوطوبة  رضا  السيد 

ب   24 مجمع كوماريسبا اقامة رقم 

طنجة   90000  71 رقم   6 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوطوبة  رضا  السيد 

ب   24 مجمع كوماريسبا اقامة رقم 

طنجة   90000  71 رقم   6 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257138.

853I

فدكريد كونساي

ARIMAX.TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

فدكريد كونساي

81 زنقة يوسف بن تاش ين برشيد، 

26100، برشيد املغرب

ARIMAX.TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس اقامة املحطة 

عمارة 11 رقم 115 برشيد - 26100 

برشيد املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8471

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحسن الزاهي  )ة)  ت ويت السيد 

 100 حصة اجسماعية من أصل   50

املح وض  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

اقايوض بساريخ 29 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   07 بساريخ  ب21شيد  االبسدائية 

2022 تحت رقم 881/2022.

854I
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STE EXOCIO SARL 

STE EXOCIO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

STE EXOCIO SARL
الشركة املحاسبة الك21ى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الص ا و 
املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
STE EXOCIO SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي املجد 
زنقة حمص رقم 67 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.117945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تحويل   2022 ماي   18 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
"حي املجد زنقة حمص رقم 67 طنجة 
إلى "مدشر  - 90000 طنجة املغرب" 
ال21انص مسنانة رقم 1203 طنجة - 

90000 طنجة املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256022.
855I

HORICOM

 SOCIETE RAYAN
INVESTISSEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE RAYAN
INVESTISSEMENT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 59 

بولي ارد شي شاوني، الطابق األول، 
مدينة فاس الجديدة. - 30020 

فاس املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29951

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2021 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
شي شاوني،  بولي ارد   59 "رقم  من 

الطابق األول، مدينة فاس الجديدة. 

 21" إلى  املغرب"  فاس   30020  -
ريسيدنس ريان 2 الطابق الثاني شارع 

عبد العزيز بوطالب املدينة الجديدة 

- 30020 فاس املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4561.

856I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR GIULIA
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 

ح صية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

DAR GIULIA "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: الحوز 

دائرة ايت اورير - 40000 مراكش 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.17809

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 30 يوليوز 2022 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 10.000 من  الشركة  راسمال  رفع 
بمقاضاة دين جاري   1.610.000 الى 

راسمال  تقليص   - الشركة  ضد 

الشركة بمبلغ 1.540.000 السسعاب 

الشركة  راسمال  فاصبح  خسائرها 

الجديد هو 70.000 درهم .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة الى شركة دات 

مسؤولية محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

هو  الشركة  راسمال  اصيح  مايلي: 

70.000 درهم موزعة بين الشريكين 

بنيلو  السيد سيغج   : اي  بالتساوي 

جان  باسكالي  السيد  و  حصة   350

دومينيك 350 حصة 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة: شركة دات مسؤولية 

محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139223.

857I

SOMOCOGES 

شركة مكانسة لتسير و اإلنتاج 
الفالحي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOMOCOGES

 BD MED V VN FES 2EME.91

ETAGE، 30000، fes maroc

شركة مكانسة لتسي2 و اإلنساج 

ال الحي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز 

مكانسة قرية با محمد تاونات 

fmaltouf46@gmail.com تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

مكانسة لتسي2 و اإلنساج ال الحي.
غرض الشركة بإيجاز : إنساج و بيع 

املواد ال الحية.
مركز   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تاونات  محمد  با  قرية  مكانسة 
تاونات   fmaltouf46@gmail.com

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد حرفي عبد العالي عنوانه)ا) 
الساني  الحسن  شارع  املركز  تجزئة 
16020. جرف  24 جرف امللحة  رقم 

امللحة املغرب.
عنوانه)ا)  أسامة  حرفي  السيد 
إقامة الى الربيع زنقة عبد الرحمان 

بادو م ج 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  حرفي  السيد 
شارع   3 الطابق   10 منزل   9 إقامة 
مكناس   50000 مكناس  تونس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بساونات  االبسدائية 
رقم  تحت   2022 شتن21   08

.22811122013157
858I

CYH

STE CHARK HADDAJI TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

CYH
 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 STE CHARK HADDAJI TRAV

شركة ذات مسؤلية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : طريق 
العونية جنان سكيكر 9زنقة ب 1 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.31565

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
16 شتن21 2020 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE CHARK HADDAJI TRAV
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
جنان  العونية  طريق  اإلجسماعي 
 60000 وجدة   1 9زنقة ب  سكيكر 
وجدة املغرب نتيجة لق ل السص ية.

و عين:
و  حداجي  ميلودة  السيد)ة) 
وجدة   60000 وجدة  عنوانه)ا) 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
طريق  وفي   2020 شتن21   16 بساريخ 
 1 ب  9زنقة  جنان سكيكر  العونية 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   10 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2021 تحت رقم 460.
859I

 SOCIETE AGRICOLE DES PRODUITS

D'AVENIR

 SOCIETE AGRICOLE DES
PRODUITS D'AVENIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE AGRICOLE DES
PRODUITS D'AVENIR

شقة 11 الطابق الثاني عمارة 12 
شارع القنيطرة )م.ج)، 50000، 

مكناس املغرب
 SOCIETE AGRICOLE DES

PRODUITS D'AVENIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 
11 الطابق الثاني عمارة 12 شارع 
القنيطرة )م.ج) - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE AGRICOLE DES

.PRODUITS D'AVENIR
استثمار   : غرض الشركة بإيجاز 

االرا�سي ال الحية.
شقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
شارع   12 عمارة  الثاني  الطابق   11
مكناس   50000  - )م.ج)  القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 600  : السدالوي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 400  : اعبيدة  صديق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد السدالوي عنوانه)ا) 
ايت  تجزئة سايس جماعة   35 رقم 

بوبيدمان 51000 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  اعبيدة  السيد صديق 
سوق  بومو�سى  احد  بركات  اوالد 

السبت 23550 اوالد النمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعيد السدالوي عنوانه)ا) 
ايت  تجزئة سايس جماعة   35 رقم 

بوبيدمان 51000 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3185.
860I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SPANISUR M2021
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

السمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

SPANISUR M2021 شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

احمد الحريزي تجزئة السمسماني 
رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 شتن21   01 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 SPANISUR الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   M2021

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

احمد الحريزي تجزئة السمسماني رقم 

-6ا - 93000 تطوان مغرب نتيجة ل 

من  املطلوب  الهدف  تحقيق  عدم   :

الشركة.

شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

السمسماني  تجزئة  الحريزي  احمد 
رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب. 

و عين:

و  الغلولي  الحسين  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة مضيق جديدة شارع 
69 مضيق 93200  رقم  دار البيضاء 

تطوان مغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1826.

861I

STE ANGLE DE GESTION SARL

BEAUTE NADER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

السمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب
BEAUTE NADER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

بغداد زنقة د رقم 4 - 93000 تطوان 
مغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23753
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) يوسف مخلوف 
450 حصة اجسماعية من أصل 900 
حصة ل ائدة السيد )ة) بالل مخلوف 

بساريخ 23 يونيو 2022.
جامع مخلوف  )ة)  ت ويت السيد 
360 حصة اجسماعية من أصل 900 
عزالدين  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

اجحة بساريخ 23 يونيو 2022.
ت ويت السيد )ة) يوسف مخلوف 
 900 حصة اجسماعية من أصل   90
عزالدين  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

اجحة بساريخ 23 يونيو 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   08 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1563.
862I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AL JARAS SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

السمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

AL JARAS SERVICES
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 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
احمد الحريزي تجزئة السمساماني 

رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   31
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.JARAS SERVICES
بإيجاز  الشركة  غرض 
 NETTOYAGE DES  :
 DEVANTURES,MAGASING,

..APPARTEMENTS
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
السمساماني  تجزئة  الحريزي  احمد 

رقم -6ا - 93000 تطوان مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : امليموني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : امليموني  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امليموني عنوانه)ا) 
حي فم العليق شارع ال رابي ممر 14 

رقم 6 93200 مضيق مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد امليموني عنوانه)ا) 
حي فم العليق شارع ال رابي ممر 14 

رقم 6 93200 مضيق مغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1825.
863I

NEW CHALLENGE CONSULTING

DOUNIA ABRAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى، 25000، خريبكة املغرب
DOUNIA ABRAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 5 بلوك 01 
الشطر 02 تجزئة الزيسون - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DOUNIA ABRAR
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء،الجبص والصباغة.
بلوك   5  : عنوان املقر االجسماعي 
 - الزيسون  تجزئة   02 الشطر   01

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500  : حنين  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : محسون  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 145 السيد عمر حنين عنوانه)ا) 
تجزئة الزيسون   02 الشطر   01 بلوك 

25000 خريبكة املغرب.

السيد محمد محسون عنوانه)ا) 

 25000 بولنوار  السبيت  حي   318

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 145 السيد عمر حنين عنوانه)ا) 
تجزئة الزيسون   02 الشطر   01 بلوك 

25000 خريبكة املغرب

السيد محمد محسون عنوانه)ا) 

 25000 بولنوار  السبيت  حي   318

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة بساريخ 02 شتن21 

2022 تحت رقم 392.

864I

FATIGEST

URANUS BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FATIGEST

 RUE EL MOUTANABI ETG 3 7

 APPT 5، 20140، CASABLANCA

MAROC

URANUS BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حديقة ام 

الربيع 2 م س 07 مسجر 5 - 20202 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.166217

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 10 غشت 2022 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   URANUS BAT

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

م س   2 اإلجسماعي حديقة ام الربيع 

الدار البيضاء   20202 -  5 07 مسجر 

املغرب نتيجة ل : أزمة إقسصادية.

و حدد مقر السص ية ب حديقة ام 

 20202 - 5 2 م س 07 مسجر  الربيع 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  العر�سي  شرفة  السيد)ة) 

 81 العالم  ديار  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   29640 مليل  تيط   5 الطابق 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

حديقة   : الوثائق املسعلقة بالسص ية 

ام الربيع 2 م س 07 مسجر 5 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836549.

865I

JURISMAG SARL

 CUBE DESIGN THINKING

SARL-AU
إعالن مسعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 CUBE DESIGN THINKING

SARL-AU "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: زنقة 

الحديقة، املنطقة 1، بلوك أ، تجزئة 

رقم 4، زاوية شارع املهدي بن بركة 

و شارع الشهيد ضياء الرحمان، 

السوي�سي 10000 - الرباط املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.104779

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2022 يونيو   28 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  االجسماعي  املقر  تحويل 
رباط  إقامة  العرعار،  شارع   : السالي 
 ،13 الشقة رقم  البناية ب،  ال سح، 

حي الرياض، الرباط 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
يونس  السيد  اسسقالة  قبول  مايلي: 
السكوري أوباحسو من منصب مسي2 

الشركة 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تعيين السيدة ليلى السكوري  مايلي: 
أوباحسو في منصب مسي2ة للشركة 
مع  سسنسهي  والتي  سنوات   3 ملدة 
العادية  العامة  الجمعية  اجسماع 
الذي سيعقد في عام 2025 العسماد 
 31 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

ديسم21 2024 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجسماعي 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسي2 جديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   02 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 126904.
866I

EUROMED COMPTA-SARL

TAFOUKT TRAVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAFOUKT TRAVEL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 25 
الطابق الساني محاميد 3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.112405
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
 3 محاميد  الساني  الطابق   25 "رقم 
مراكش - 40000 مراكش املغرب" إلى 
45 شطر  "عمارة ابواب مراكش رقم 
19 مكسب رقم 5 ب مراكش - 40000 

مراكش املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139050.
867I

Fimargic

ميغا ماروك لالشغال
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore، 23000،

Beni mellal Maroc
ميغا ماروك لالشغال شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
السالم رقم 4 فم الجمعة ازيالل 
اقامة السالم رقم 4 فم الجمعة 

ازيالل 23000 ازيالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
ميغا   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

ماروك لالشغال.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخسل ة.

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
ازيالل  الجمعة  فم   4 رقم  السالم 
الجمعة  فم   4 رقم  السالم  اقامة 

ازيالل 23000 ازيالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : رشيد  شكيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  شكيب  السيد 
شكيب رشيد   23000 شكيب رشيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  شكيب  السيد 
مالل  بني   23000 رشيد  شكيب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بساريخ  بازيالل  االبسدائية 

2022 تحت رقم 435.
868I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

MILLENIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
MILLENIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي 12 زنقة 
ص21ي بوجمعة الطابق 1 شقة 6 - 

20240 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.442697

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ   MILLENIA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
ص21ي  زنقة   12 اإلجسماعي  مقرها 

 20240 - 6 1 شقة  بوجمعة الطابق 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة على مواكبة السوق السجارية.
زنقة   12 و حدد مقر السص ية ب 

 -  6 شقة   1 ص21ي بوجمعة الطابق 

20240 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  شجعي  سمية  السيد)ة) 

الواد  زنقة  السماللية  عنوانه)ا) 

الكبي2 رقم 54 40000 مراكش املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836530.

869I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE AGRICOLE AIN 

SFA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

STE TIB COMPT SARL AU

ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 

05، 60000، وجدة املغرب

 SOCIETE AGRICOLE AIN SFA 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 

االفاق طريق العونية رقم 160 - 

60000 وجدة املغرب.

ق ل السص ية
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
.36181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 غشت   01 في  املؤرخ 
 SOCIETE AGRICOLE AIN حل 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة   SFA
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
طريق  االفاق  تجزئة  اإلجسماعي 
وجدة   60000  -  160 رقم  العونية 
املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين:
السيد)ة) حنان حرشة و عنوانه)ا) 
تجزئة االفاق طريق العونية رقم 160 
)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
تجزئة  وفي   2022 غشت   01 بساريخ 
 -  160 رقم  العونية  طريق  االفاق 

60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2599.
870I

INFOPLUME

BALCON ATLANTICO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
BALCON ATLANTICO "شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: منطقة 
الحرة زنقة طاريق ابن زياد-العرائش 

- 92000 العرائش املغرب.
"تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2593
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
املسي2ين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 5 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ 11 غشت 

2022 تحت رقم 1418-853.

871I

AMOURI CONSULTING

DOPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

DOPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 3 مبنى 

شارع عبد الكريم بنجلون - أشرف - 

الدور األول رقم 11 - 30100 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73697

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DOPACK

ع  ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسغليف  السجالت  أو  الصناديق 

بواسطة العمليات امليكانيكية.

مبنى   3  : االجسماعي  املقر  عنوان 

أشرف   - شارع عبد الكريم بنجلون 

- الدور األول رقم 11 - 30100 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 1.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100  : أمعينش  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد أمعينش عنوانه)ا) 
تغات  دريس  موالي  لوتس   183

30100 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد أمعينش عنوانه)ا) 
تغات  دريس  موالي  لوتس   183

30100 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4645.

872I

FATIGEST

IT FOCUS MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FATIGEST
 RUE EL MOUTANABI ETG 3 7

 APPT 5، 20140، CASABLANCA
MAROC

IT FOCUS MAROC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية 17 
مكرر زنقة الخوارزمي و 12 زنقة 

قدور العلمي - 20250 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.334269
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يونيو   17 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 IT FOCUS الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   MAROC
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية 
17 مكرر زنقة الخوارزمي و 12 زنقة 
قدور العلمي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : أزمة إقسصادية.

 17 و حدد مقر السص ية ب زاوية 
زنقة   12 و  الخوارزمي  زنقة  مكرر 
قدور العلمي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

املناوي  فاضل  محمد  السيد)ة) 
ش   3 زنقة املسنبي ط   7 و عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20300  5

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زاوية   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 
17 مكرر زنقة الخوارزمي و 12 زنقة 

قدور العلمي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836548.
873I

BUSINESS CENTER.COM

GLOBATRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

GLOBATRADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مجمع 
السازي امليلودي اقامة مكة شقة 01 
طابق الس لي، كال ورنيا - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.350757

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 23 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
مكة  اقامة  امليلودي  السازي  "مجمع 
كال ورنيا  الس لي،  طابق   01 شقة 
إلى  املغرب"  الدار البيضاء   20000  -
زنقة   236 رقم  املومن  عبد  "شارع 
باسكي اقامة ف8 الطابق الثاني رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب".
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837111.

874I

GESTION ALJANOUB

SOUTH SEA GLOBE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب
SOUTH SEA GLOBE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
707 شارع مي2ان حي ال ثح رقم 64 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOUTH SEA GLOBE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,املعلبة,  ,املجمدة  األسماك الطازجة 
وجميع  الدقيق   , الزيت  الصدفة, 
املنسجات البحرية األخرى في السوق 
األسماك  تجارة   , والدولية  الوطنية 
,أعمال  البضائع  ,نقل  تجارة عامة   ,

مسعددة....
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 64 شارع مي2ان حي ال ثح رقم   707

العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد هللا ايت همو : 1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

همو  ايت  هللا  عبد  السيد 
محمد  شارع  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 
العيون  املر�سى   26 رقم  اليازيدي 

70040 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
همو  ايت  هللا  عبد  السيد 
محمد  شارع  الوحدة  حي  عنوانه)ا) 
العيون  املر�سى   26 رقم  اليازيدي 

70040 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2700/2022.

875I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة مقهى سوكريت ش.م.م 
دات الشريك الواحد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة مقهى سوكريت ش.م.م دات 
الشريك الواحد شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع املكي 

الناصري اقامة الص اء عمارة 2 
رقم 5 تطوان تطوان 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   21

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

مقهى سوكريت ش.م.م دات الشريك 

الواحد.

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  كافيت2يا  اشغال  بانجاز  الشركة 

املطعم و جميع الحرف املرتبطة بها.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

عمارة  املكي الناصري اقامة الص اء 

 93000 تطوان  تطوان   5 رقم   2

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : فرخاني  فاتحة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة فاتحة فرخاني عنوانه)ا) 

ام  اقامة  الورياغلس  محند  شارع 

 15 شقة   4 طابق   03 بلوك  القرى 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فاتحة فرخاني عنوانه)ا) 

ام  اقامة  الورياغلس  محند  شارع 

 15 شقة   4 طابق   03 بلوك  القرى 

تطوان 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 2447.

876I

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

TRIALPHA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

130 شارع املسنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

 TRIALPHA DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 

السالث رقم 188 شارع الحسن الساني 

بني مالل - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13135

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 شتن21 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRIALPHA DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.

الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 

السالث رقم 188 شارع الحسن الساني 

بني مالل - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 -

 510  : السيد عبد الكريم ربايبي 

بقيمة 100 درهم.

 490  : ربايبي  مصط ى  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

ربايبي  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) السوتة مجموعة 3 رقم 18 

23000 بني مالل املغرب.
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السيد مصط ى ربايبي عنوانه)ا) 
تجزئة فضل هللا مجموعة 11 رقم 8 

28810 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

ربايبي  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) السوتة مجموعة 3 رقم 18 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 08 شتن21 

2022 تحت رقم 853.

877I

...........

MAKHTARI TRANSFER
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

533 شارع محمد 6 حى مجد الدار 

البيضاء، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

MAKHTARI TRANSFER شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 791 شارع 

دريس الحارتي قرية الجماعة..... 

20300 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.184333

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 مارس   10 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 MAKHTARI الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 مبلغ رأسمالها   TRANSFER

اإلجسماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

قرية  الحارتي  دريس  شارع   791

البيضاء  الدار   20300 الجماعة..... 

عدم موزاولة اي   : املغرب نتيجة ل 

نشاط تجاري.

 791 ب  السص ية  مقر  حدد  و 

قرية  الحارتي  دريس  شارع  مكرر 

 20300 الدارالبيضاء.....  الجماعة 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
املخساري  بوشعيب  السيد)ة) 

رقم  زنقة  فريحة  درب  عنوانه)ا)  و 

املغرب  البيضاء  الدار   20300  8

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

جميع   : بالسص ية  املسعلقة  الوثائق 

الصالحيات

الحارتي  دريس  شارع  مكرر   791

قرية الجماعة الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 822550.

878I

ادكو كونسيل

SALIH GROUPE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA A، Casablanca،

20420، الدار البيضاء املغرب

SALIH GROUPE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 197 

شارع املقاومة الطابق 6 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.489823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صالح  سعيد  )ة)  السيد  ت ويت 

250 حصة اجسماعية من أصل 250 

حصة ل ائدة السيد )ة) أسامة صالح 

بساريخ 17 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834066.
879I

global audit partners

KIARA
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
KIARA "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 279-277 
شارع الزرقطوني - - الدار البيظاء 

املغرب.
"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.129217
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 02 غشت 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقسضيات القانون:.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837003.
880I

BUREAU ESSOUFYANI

 MIDI IMPORT-EXPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC
 MIDI IMPORT-EXPORT ET

LOGISTIQUE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
ال رسان الزنقة 12 الرقم 37 

الطابق االول - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   06

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 MIDI IMPORT-EXPORT ET

.LOGISTIQUE

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ال واكه والخضروات. النقل 

لحساب  للبضائع  والدولي  املحلي 

تسويق ال واكه والخضروات  الغي2. 

بالجملة.

؛  والشراء  والسصدير  االسسي2اد 

البيع بالجملة وشبه الجملة وتسويق 

النباتية  واملنسجات  السلع  جميع 

اسسي2اد  والخضروات.  وال واكه 

وتصدير األسماك....

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

ال رسان الزنقة 12 الرقم 37 الطابق 

االول - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

الغليض  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الغليض  الوهاب  عبد  السيد 
حي   29 رقم   3 د  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 80000 اكادير املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الغليض  الوهاب  عبد  السيد 

حي   29 رقم   3 د  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2694/2022.

881I

ادكو كونسيل

 ALHAMD MONTAGE

INDUSTRIEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA A، Casablanca،

20420، الدار البيضاء املغرب

 ALHAMD MONTAGE

INDUSTRIEL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 197 

شارع املقاومة الطابق 6 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.540821

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 11 ماي 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :

-اإلسسي2اد والسصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836117.

882I

ادكو كونسيل

 INSTITUT DE FORMATION
 DE CONSTRUCTION ET

D'AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA A، Casablanca،

20420، الدار البيضاء املغرب

 INSTITUT DE FORMATION

 DE CONSTRUCTION ET

D'AMENAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 

الزرقسوني طابق 4 شقة 8 - 20450 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.258513

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   19 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 INSTITUT DE FORMATION

 DE CONSTRUCTION ET

D'AMENAGEMENT مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

46 شارع الزرقسوني طابق  اإلجسماعي 

الدارالبيضاء   20450  -  8 شقة   4

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.

و حدد مقر السص ية ب 46 شارع 

 20450 -  8 4 شقة  الزرقسوني طابق 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  ملين  مريم  السيد)ة) 
 20590 الحمداني  أبوفارس  زنقة   1

)ة)  كمص ي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834063.
883I

global compta et conseils

Z
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

90000، طنجة املغرب
Z شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 143 اقامة 

عمر شارع غوتن21غ محل رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
129943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.Z : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : 1. أنشطة 

السصميم املسخصصة
2. الفسة مضاءة من الخلف

3. الفسة مضيئة مع حروف راحة
4. قطع الحروف منقوشة

Alucobond 5. عالمة
6. الكوبوند للواجهة

7. الطوطم
8. حروف ثالثية األبعاد

LED 9. عالمة شاشة
10. عالمة العلم.

 143  : االجسماعي  املقر  عنوان 
اقامة عمر شارع غوتن21غ محل رقم 

6 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ال ا�سي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ال ا�سي عنوانه)ا) 5 
 9 زنقة ابو ظبي اقامة ياسمين طابق 

رقم 100 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد ال ا�سي عنوانه)ا) 5 
 9 زنقة ابو ظبي اقامة ياسمين طابق 

رقم 100 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8884.
884I

ادكو كونسيل

RH ESSOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca،
20420، الدار البيضاء املغرب

RH ESSOR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 125 شرع 
الزيراوي طابق 2 شقة 8 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.417457

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تمت   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زمامة  محمد  )ة)  السيد  ت ويت 
100 حصة اجسماعية من أصل 100 
حصة ل ائدة السيد )ة) حنان عليوة 

بساريخ 01 غشت 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834500.
885I

FOUZMEDIA

SOCIETE ASFAR M'DADA
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE ASFAR M'DADA

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"
وعنوان مقرها االجسماعي: الرقم 
165 أليانس دارنا - - القنيطرة 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.60915

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2021

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت جميع الحصص التي يملكها 
 SOCIETE السيد عمر دادا في شركة
السيد  ل ائدة   ASFAR M'DADA
محمد السقي الذي أصبح يملك جميع 

الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسي2  السقي  محمد  السيد  تعيين 
السيد  اسسقالة  قبول  بعد  وحيد 
تحيين  عمر دادا من مهمة التسيي2، 

القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
التي  الحصص  ت ويت جميع  مايلي: 
شركة  في  دادا  عمر  السيد  يملكها 
SOCIETE ASFAR M'DADA ل ائدة 
أصبح  الذي  السقي  محمد  السيد 

يملك جميع الحصص
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
السقي  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 
اسسقالة  قبول  بعد  وحيد  مسي2 
السيد عمر دادا من مهمة التسيي2، 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 23 يونيو 

2022 تحت رقم 60915.
886I

ادكو كونسيل

RH ESSOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca،
20420، الدار البيضاء املغرب

RH ESSOR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 125 شارع 
الزيراوي طابق 2 شقة 8 - 20560 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.417457

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

أنعانعي مروة كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 834500.
887I

FOUZMEDIA

HAMI HADEL TRANS
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
HAMI HADEL TRANS "شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: زاوية 

شارع محمد الديوري ومحمد عبدو 
إقامة كاميليا الطابق الثاني مكسب 

رقم 24 - - القنيطرة ذاملغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.59465
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 10 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت 1000 حصةاجسماعية بقيمة 
100 درهم للواحدة في ملكية السيد 
السيد  ل ائدة  الكادوس  محسين 
محسين ملكي الذي أصبح يملك جميع 

الحصص في الشركة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ملكي  محسيد  السيد  تعيين  مايلي: 
مسي2 وحيد للشركة وتخول له جميع 
بعد  املن رد  واإلمضاء  الصالحيات 
الكادوس  محسين  السيد  اسسقالة 

من مهمة التسيي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ت ويت 1000 حصةاجسماعية بقيمة 
100 درهم للواحدة في ملكية السيد 
السيد  ل ائدة  الكادوس  محسين 
محسين ملكي الذي أصبح يملك جميع 

الحصص في الشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عيين السيد محسيد ملكي مسي2 وحيد 
للشركة وتخول له جميع الصالحيات 
واإلمضاء املن رد بعد اسسقالة السيد 

محسين الكادوس من مهمة التسيي2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 92511.
888I

اعالنات الشركات

 RADISSON MINING
RESSOURCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 RADISSON MINING شركة
RESSOURCES ش.م.م 

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2022 غشت   09 بساريخ  اكادير 

إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

والبيانات هي على النحو السالي

 RADISSON MINING :االسم - 

.RESSOURCES

تكاديرت  دوار  االجسماعي:  املقر   

نعبادو دراركة أكادير.

تشغيل  و  الشركة:إدارة  نشاط   

املحاجر و ح ر الرمال.

تم تحديد مدة الشركة في  املدة: 

99 عاما ابسداء من تاريخ تأسيسها.

االجسماعي:  الرأسمال   

درهم  ألف  )100.000٫00)مائة 

حصة   (1000( ألف  على  مقسمة 

للحصة  درهم  بمائة  اجسماعية 

تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع 

اشت2اكاته وهي كما يلي:

 السيد الحسين أزكيغ 1000حصة 

اجسماعية.

أزكيغ  الحسين  السيد  التسيي2:   

مسي2 بسوقيع وحيد ملدة غي2 محدودة.

 1 من  االجسماعية:  السنة   

ينايرإلى31 دجن21.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   08 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 118341.
رقم التسجيل بالسجل السجاري   

هو : 52771.

889I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

SOCIETE KOUBA SAHARA
إعالن مسعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة 

واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

الطـابق األول ص,ب 538 العيـون، 

70000، العيـون املغـرب

 SOCIETE KOUBA SAHARA

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شـارع 

 A4 السمـارة تجـزئـة الـوفـاق رقـم

العيـون - - العيــون املغـرب



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17594

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
حصص  مجمـوع  •ت ـويت  مايلي: 
ل ـائـدة  قـوبـع  أحمـد  )850حصـة) 
•ت ـويت  قـوبـع؛  الـديـن  جمـال 
)150حصـة)محمـد  مجمـوع حصص 
 • قـوبـع ل ـائـدة جمـال الـديـن قـوبـع؛ 
مـن  للشـركـة  القــانـونـي  تغييــرالشكـل 
املحـدودة  املسؤوليـة  ذات  شـركـة 
املحـدودة  املسـؤوليـة  ذات  لشـركـة 
السيـد  •اسسقـالـة  واحـد،  ملساهـم 
كمسيـر؛  منصبـه  مـن  قـوبـع  أحمـد 
قـوبـع  الـديـن  جمـال  السيـد  •تعييـن 

كمسيـر وحيـد للشـركـة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مبلغ  في  حدد  الرأسمال:  مايلي: 
إلى  مقسمة  درهم   100.000،00
درهـم   100 فئة  من  حصة   1000
جمـال  السيـد  بـالكـامـل  ويملكهـا 

الـديـن قـوبـع 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 3931.
890I

الصويرة مناجمنت

شركة الفيطح فرير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الصويرة مناجمنت
شارع محمد الخامس عمارة جبار 
الطابق األول الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب
شركة ال يطح فرير شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي جماعة 
املزيالت مرامر عمالة الصويرة. 
الصويرة 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

ال يطح فرير.

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء واالشغال املخسل ة.

جماعة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الصويرة.  عمالة  مرامر  املزيالت 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : احمد  ال يطح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1.000  : احمد  ال يطح  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  ال يطح  السيد 

 44000 املزيالت  جماعة  و  دوار 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  ال يطح  السيد 

 44000 املزيالت  جماعة  و  دوار 

الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ 08 شتن21 

2022 تحت رقم 334.

891I

ائسمانية الشري ي مبارك

Ste SIGMA 2E شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائسمانية الشري ي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 

رقم 03 كلميم، 81000، كلميم 

املعرب

شركة Ste SIGMA 2E شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي النسيم 

بلوك ا رقم 112 - 81000 كلميم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   21

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.Ste SIGMA 2E

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 81000  -  112 النسيم بلوك ا رقم 

كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيد العمراوي مروان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد العمراوي مروان عنوانه)ا) 

اسا   81010 إسماعيل  موالي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد العمراوي مروان عنوانه)ا) 

اسا   81010 إسماعيل  موالي  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 بساريخ  بكلميم  االبسدائية 

2022 تحت رقم 346.

892I

FIGENOUV

WASTE WATER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب

WASTE WATER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 825 

تجزئة صوريا 1 طريق الحاج قدور - 

50000 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40011

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم"   2.500.000"

"1.000.000 درهم" إلى "3.500.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3262.

893I
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ائسمانية الشري ي مبارك

شركة سمارت ماتيريو 
STE SMART MATERIAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

ائسمانية الشري ي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلميم، 81000، كلميم 

املعرب
 STE SMART شركة سمارت ماتي2يو
MATERIAUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي حي 

السعديين بلوك د زنقة ال رح رقم 
153 - 81000 كلميم املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3117
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
"الطاقة  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

الشمسية 
مقاول الربط الكهربائي

إلى  املخسل ة"  االشغال  او  البناء 
"الطاقة الشمسية

بالطاقات  الربط  و  الصيانة 
املسجددة

و  الوطنية  السجارية  الوساطة 
الدولية".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بكلميم  االبسدائية 

2022 تحت رقم 325.
894I

TARGET PARTNERS

 ARTCOM’SUP
CASABLANCA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تغيي2 السنة املالية

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC، 20410، Casablanca
Maroc

 ARTCOM’SUP CASABLANCA

"شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

إكدال، حي بيل إير - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

"تغيي2 السنة املالية"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.54097

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 26 غشت 2022

 1 إلى  املالية:  السنة  تغيي2  تقرر 

كل  من  غشت   31 في  وتنسهي  شتن21 

عام.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837122.

895I

ائسمانية الشري ي مبارك

 STE SMART سمارت ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

ائسمانية الشري ي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلميم، 81000، كلميم 

املعرب

 STE SMART سمارت ماتي2يو

MATERIAUX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي مركز اباينو 

الجماعة القروية اباينو - 81024 

كلميم املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3117

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 28 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"مركز اباينو الجماعة القروية اباينو 

"حي  إلى  املغرب"  كلميم   81024  -

رقم  ال رح  زنقة  د  بلوك  السعديين 

153 - 81000 كلميم املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   23 بساريخ  بكلميم  االبسدائية 

2022 تحت رقم 325.

896I

FOUZMEDIA

 SOCIETE PNEUMATIQUE

BIR RAMI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE PNEUMATIQUE BIR

RAMI شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي أ 2-1 

مكرر املغرب العربي - 14000 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30991

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

16 غشت 2022 تم تعيين  املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) بنباهة 

محمد كمسي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92363.

897I

FOUZMEDIA

YOUSIMO
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

YOUSIMO "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: الرقم 36 

الوفاء الشطر 5 الساكنية - 14000 

القنيطرة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.48089

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت 500 حصة في ملكية السيدة 

السيدة  ل ائدة  حسناء  لعرو�سي 

تملك  أصبحت  التي  فاطمة  الكرش 

تغيي2  وتم  اجسماعية  حصة   1000

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة الكرش فاطمة مسي2ة 

وحيدة للشركة بعد اسسقالة السيدة 

لعرو�سي حسناء من مهمة التسيي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت 500 حصة في ملكية السيدة 

السيدة  ل ائدة  حسناء  لعرو�سي 

تملك  أصبحت  التي  فاطمة  الكرش 

تغيي2  وتم  اجسماعية  حصة   1000

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة الكرش فاطمة مسي2ة 

وحيدة للشركة بعد اسسقالة السيدة 

لعرو�سي حسناء من مهمة التسيي2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 92485.

898I
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الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

 LES ETABLISSEMENTS 

KOBAA  S.A.R.L
إعالن مسعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة 

واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

الطـابق األول ص,ب 538 العيـون، 

70000، العيـون املغـرب

 LES ETABLISSEMENTS KOBAA «

S.A.R.L » "شركة ذات املسؤولية 

املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: رقـم 109-

111 زاويـة شـارع عمـر املخسـار وزنقـة 
العـال حـي القـدس العيـون - - العيــون 

املغـرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

حصص  مجمـوع  •ت ـويت  مايلي: 

ل ـائـدة  قـوبـع  أحمـد  )600حصـة) 

)500حصـة) محمـد قـوبـع بـن أحمـد 
ميمـون  بـن  قـوبـع  محمـد  ول ـائـدة 

السيـد  اسسقـالـة  ؛  )100حصـة) 

كمسيـر؛  منصبـه  مـن  قـوبـع  أحمـد 
تعييـن السيـد محمـد قـوبـع بـن ميمـون 

كمسيـر وحيـد للشـركـة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال  مايلي: 

إلى  مقسمة  100.000،00درهم 

درهـم   100 فئة  من  حصة   1.000

محمـد قـوبـع بـن    - مـوزعـة كـالسـالـي: 

حصـة،محمـد قـوبـع بـن   500 أحمـد: 

ميمـون: 500 حصـة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 3932.

899I

FIDUCOGEM

EVEREST ASCENSEURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM

 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV

 MOHAMMED VI، 30000، FES

MAROC

EVEREST ASCENSEURS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل رقم 

3 عمارة س35 الزهور 3 طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EVEREST ASCENSEURS

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصاعد.

عنوان املقر االجسماعي : املحل رقم 

3 طريق عين  الزهور  عمارة س35   3

الشقف - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : بوشتى  خليل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشتى  خليل  السيد 
رقم 53 اقامة السالم الشقة 2 تجزئة 
 30000 الشقف  عين  طريق  توريا 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوشتى  خليل  السيد 
رقم 53 اقامة السالم الشقة 2 تجزئة 
 30000 الشقف  عين  طريق  توريا 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4677.

900I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

 PLANETE DECO & «
OUTILLAGE « S.A.R.L

إعالن مسعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 538 العيـون، 

70000، العيـون املغـرب
 PLANETE DECO & «

OUTILLAGE « S.A.R.L "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شـارع 
الشهيـد بـوشـرايـا عمـارة قـوبـع 

الطـابـق األول مكسـب رقـم 01 العيـون 
- - العيــون املغـرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
حصص  مجمـوع  •ت ـويت  مايلي: 
ل ـائـدة  قـوبـع  أحمـد  )600حصـة) 
•اسسقـالـة  أحمـد؛  بـن  قـوبـع  محمـد 
منصبـه  مـن  قـوبـع  أحمـد  السيـد 
كمسيـر؛ •تعييـن السيـد محمـد قـوبـع 
عـرابـي  ميلـود  والسيـد  ميمـون  بـن 

كمسيـريـن للشـركـة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

مبلغ  في  حدد  الرأسمال:  مايلي: 

إلى  مقسمة  100.000،00درهم 

درهـم   100 فئة  من  حصة   1.000

بـن  قـوبـع  محمـد  كـالسـالـي:  مـوزعـة 

أحمـد: 600 حصـة، محمـد قـوبـع بـن 

عـرابـي:  ميلـود  حصـة،   200 ميمـون: 

200 حصـة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 3926.

901I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société ATLANTIC CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER

MAROC

 Société ATLANTIC CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

مو�سى ابن نصي2 اقامة مو�سى ابن 

نصي2 الطابق 04 رقم 07 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.Société ATLANTIC CENTER
غرض الشركة بإيجاز : مركز عام 

لالرشاد و السكوين املنهي.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
ابن  مو�سى  اقامة  نصي2  ابن  مو�سى 
 - طنجة   07 رقم   04 الطابق  نصي2 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد االشهب وائل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : عثمان  بودواح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وائل  االشهب  السيد 
 2 شارع مراكش اقامة سوالنج طابق 
رقم 18 طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  عثمان  بودواح  السيد 
طنجة البالية تجزئة املنظر الجميل 
رقم 63 طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  وائل  االشهب  السيد 
 2 شارع مراكش اقامة سوالنج طابق 
رقم 18 طنجة 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  عثمان  بودواح  السيد 
طنجة البالية تجزئة املنظر الجميل 
رقم 63 طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9550.
902I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 RELOOOKING CARS
EXPERTS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

 RELOOOKING CARS EXPERTS

SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي بوش اعة 

واد امليل - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 RELOOOKING CARS EXPERTS

.SARL AU

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات /االشغال املخسل ة او 

البناء/ االسسي2اد و السصدير.

عنوان املقر االجسماعي : بوش اعة 

واد امليل - 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الرو�سي عز الدين : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

الدين  عز  الرو�سي  السيد 

بوش اعة  اغبار  دوار  عنوانه)ا) 

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  عز  الرو�سي  السيد 

بوش اعة  اغبار  دوار  عنوانه)ا) 

35000 تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسازة بساريخ - تحت رقم -.

903I

STE BABOUZID

LAAYOUNE TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27، 70000، LAAYOUNE

MAROC
LAAYOUNE TOURS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الزرقطوني عمارة بونواضر رقم 16 
بلوك 20 رقم 01 و 02 حي موالي 

رشيد الشطر األول - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
37853

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 غشت   19
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.LAAYOUNE TOURS
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطي2ان الجوي.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 16 الزرقطوني عمارة بونواضر رقم 
حي موالي   02 و   01 رقم   20 بلوك 
رشيد الشطر األول - 70000 العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 : مننو  الحسن  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

 : مننو  الحسن  محمد  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

مننو  الحسن  محمد  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مننو  الحسن  محمد  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2021 تحت رقم 2744.

904I

global compta et conseils

Z&R HOME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

90000، طنجة املغرب

Z&R HOME شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 143 اقامة 

عمر شارع غوتن21غ محل رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

129943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   09

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 Z&R  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.HOME

غرض الشركة بإيجاز : 1. أنشطة 

السصميم املسخصصة

2. الفسة مضاءة من الخلف

3. الفسة مضيئة مع حروف راحة

4. قطع الحروف منقوشة

Alucobond 5. عالمة

6. الكوبوند للواجهة

7. الطوطم

8. حروف ثالثية األبعاد

LED 9. عالمة شاشة

10. عالمة العلم..

 143  : االجسماعي  املقر  عنوان 

اقامة عمر شارع غوتن21غ محل رقم 

6 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ال ا�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ال ا�سي عنوانه)ا) 5 

 9 زنقة ابو ظبي اقامة ياسمين طابق 

رقم 100 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد ال ا�سي عنوانه)ا) 5 

 9 زنقة ابو ظبي اقامة ياسمين طابق 

رقم 100 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 8884.

905I

FIDUCIAIRE BALANCE D'OR sarlau

AL AQARIA PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D'OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC

AL AQARIA PRO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي ظهر ملحلة 

تجزئة حامدي طريق بحر قزوين رقم 

8 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

39887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AQARIA PRO

املباني   *  : غرض الشركة بإيجاز 
واملطور العقاري

* أعمال البناء واألعمال املسنوعة

عنوان املقر االجسماعي : ظهر ملحلة 

تجزئة حامدي طريق بحر قزوين رقم 

8 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الطويهر  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : الطويهر  هشام  السيد 

بقيمة 100.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطويهر  هشام  السيد 

ظهر ملحلة تجزئة حامدي طريق بحر 

قزوين رقم 1 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الطويهر  هشام  السيد 

ظهر ملحلة تجزئة حامدي طريق بحر 

قزوين رقم 1 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1328.

906I

fidia audit

عمر جمال

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

عمر جمال

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في 09 

عمر  السيد)ة)  أعطى   2021 نون21 

للبطاقة الوطنية  )ة)  جمال الحامل 

بالسجل  املسجل   B160595 رقم 

السجاري 264054 باملحكمة السجارية 

الحر  التسيي2  حق  البيضاء  بالدار 

شارع  ب  الكائن  السجاري  لألصل 

افغانسسان رقم 123 زنقة عين اللوح 

الدار البيضاء   20000  - حي السالم 

واكوني  رشيد  للسيد)ة)  املغرب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  )ة)  الحامل 

سنة تبسدئ من   99 ملدة   JD55398

نون21   09 و تنسهي في   2021 نون21   09

 15.000 شهري  مبلغ  مقابل   2120

درهم.

907I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

PETIT FRERE IMM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
شقة 5 عمارة شهي2 شارع محمد 

السادس زنقة سي2كوف الجديدة، 
24000، الجديدة املغرب

PETIT FRERE IMM شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
غزالن رقم 13 , الطابق الثاني , 

طريق مراكش الجديدة - 24000 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
19783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 PETIT : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.FRERE IMM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIERE
شركة عقارية.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
غزالن رقم 13 , الطابق الثاني , طريق 
الجديدة   24000 - مراكش الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.000  : محمد  لشرف  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

 6 السيد لشرف محمد عنوانه)ا) 
24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  لشرف  السيد 
 24000 الجديدة  الص ا  زنقة   6

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 29178.
908I

MOORISH

pano kech
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة 
جواد العمارة 109 الشقة 43 

الطابق 3 كليز مراكش، 40000، 
مراكش املغرب

pano kech شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
مسلم بوكار الشقة بالدور السالت 

رقم 14 باب دكالة - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 05 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
بالدور  الشقة  بوكار  مسلم  "شارع 
 40000  - باب دكالة   14 السالت رقم 
 1 املسي2ة   " إلى  املغرب"  مراكش 
748 - 40000 مراكش  حرف ب رقم 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138871.
909I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

G.A.M.INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
شقة 5 عمارة شهي2 شارع محمد 

السادس زنقة سي2كوف الجديدة، 
24000، الجديدة املغرب

G.A.M.INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي محل رقم 
1 قطعة 16 عمارة سارة 1 حي رياض 
السالم الجديدة - 24000 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

19785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.G.A.M.INVEST
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة عقارية
 MARCHAND FOURNITURE  

DE BUREAU EN DETAIL
بائع بالسقسيط لوازم املكسب.

عنوان املقر االجسماعي : محل رقم 
1 قطعة 16 عمارة سارة 1 حي رياض 
الجديدة   24000  - السالم الجديدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مومن املهدي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : وفاء  بنعائشة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  مومن  السيد 
25 شارع ابن باديس بالطو الجديدة 

24000 الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  وفاء  بنعائشة  السيدة 
نهج ابن حبوس تحزئة القدس   143

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  مومن  السيد 
25 شارع ابن باديس بالطو الجديدة 

24000 الجديدة املغرب
عنوانه)ا)  وفاء  بنعائشة  السيدة 
نهج ابن حبوس تحزئة القدس   143

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 29177.
910I

PERFECT ADVICE

CARRE MOUVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

PERFECT ADVICE
الدار البيضاء، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
CARRE MOUVE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي غاندي 
مول مسجر رقم 7 الطابق األر�سي 

شارع غاندي - 20370 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.488513
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
الطابق   7 رقم  مسجر  مول  "غاندي 
األر�سي شارع غاندي - 20370 الدار 

مول  "غاندي  إلى  املغرب"  البيضاء 

شارع  الط21ي  زنقة   2 رقم  مسجر 

البيضاء  الدار   20370  - غاندي 

املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836775.

911I

ITCH AND ITCH

itch and itch
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ITCH AND ITCH

fes، 30000، fes MAROC

itch and itch شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 233 ب 

بلوك أ زواغة العليا الطابق 1 فاس - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.53521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر   2022 غشت   01 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 itch and الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   100.000 مبلغ رأسمالها   itch

ب   233 اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 

فاس   1 بلوك أ زواغة العليا الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

توقف النشاط.

ب   233 و حدد مقر السص ية ب 

فاس   1 بلوك أ زواغة العليا الطابق 

- 30000 فاس املغرب. 

و عين:

و  القطيبي  هشام  السيد)ة) 

عنوانه)ا) رقم 233 بلوك أ حي زواغة 

املغرب  فاس   30000 فاس  العليا 

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3521.
912I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

ICPI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
ICPI شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 56 شارع 
الدرفوفي اقامة فسيلو الطابق الثاني 

شقة رقم 204 - 60000 وجدة 
املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30099
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
املؤرخ في 03 يونيو 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
فسيلو  اقامة  الدرفوفي  شارع   56"
 -  204 رقم  شقة  الثاني  الطابق 
"الحي  إلى  املغرب"  وجدة   60000
وجدة   60000  -  63 رقم  الصناعي 

املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1347.
913I

PERFECT ADVICE

GYSK RESOURCES LTD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERFECT ADVICE
الدار البيضاء، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 GYSK RESOURCES LTD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

553327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   12
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 GYSK : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.RESOURCES LTD
السنقيب   : غرض الشركة بإيجاز 

والسعدين.
46 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
 -  6 شقة رقم   3 الزرقطوني الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : كرو  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم كرو عنوانه)ا) دوار 
اكديم نخرطان ايت ال ر�سي  45800 

تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم كرو عنوانه)ا) دوار 
اكديم نخرطان ايت ال ر�سي 45800 

تنغي2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

914I

advanced finance corporate

 CENTRE PRIVE MOUNADI
& MARJANI DE SOUTIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia،
20800، mohammedia maroc
 CENTRE PRIVE MOUNADI &
MARJANI DE SOUTIEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
رياض السالم بلوك 01 ب س 

الطابق 1 العاليا - 20800 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 CENTRE PRIVE MOUNADI &

.MARJANI DE SOUTIEN
دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خصوصية الدعم.
تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رياض السالم بلوك 01 ب س الطابق 
1 العاليا - 20800 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 500  : مرجاني  نورالدين  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

السيد أسامة منادي : 500 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

مرجاني  نورالدين  السيد 

النصر  حي   33 عمارة   3 عنوانه)ا) 

20800 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)  منادي  أسامة  السيد 

 17 الرقم  س  بلوك  السعادة  دار 

20800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

مرجاني  نورالدين  السيد 

النصر  حي   33 عمارة   3 عنوانه)ا) 

20800 املحمدية املغرب

عنوانه)ا)  منادي  أسامة  السيد 

 17 الرقم  س  بلوك  السعادة  دار 

20800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1738.

915I

CABINET CADRE CONSEIL

 TAMMOUNTE CAR SARL"
"STCAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 TAMMOUNTE CAR SARL"

STCAR" شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

محمد الخامس املنطقة السياحية 

تنغي2 - 45800 تنغي2 املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1875

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خبو  يوسف  )ة)  السيد  ت ويت 

2.000,00 حصة اجسماعية من أصل 

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   3.500,00

حمزة خبو بساريخ 18 غشت 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   07 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2022 تحت رقم 710.
916I

jilovta sarl

 BÂTIMENT SERVICES BEN
OMAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC
 BÂTIMENT SERVICES BEN
OMAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
الحدائق بني درار تجزئة رقم 428 - 

60000 وجدة املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
الرسمية عدد 5733 بساريخ 14 شتن21 

.2022
 100000 املال  راس   : من  بدال 
بن  السيد  الوحيد  املساهم  حيث 
عمار خالد يمسلك 1000حصة بقيمة 

100للحصة الواحدة 
درهم   500000 راس املال   : يقرأ 
بن  السيد  الوحيد  املساهم  حيث 
عمار خالد يمسلك 5000حصة بقيمة 

100للحصة الواحدة 
الباقي بدون تغيي2.

917I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 TERROIR DU MAROC
ORIENTAL

مجموعة ذات الن ع االقسصادي
حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
 TERROIR DU MAROC

ORIENTAL مجموعة ذات الن ع 

االقسصادي)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي املركز 

ال الحي بني درار - 60000 بني درار 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21939

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2022 تقرر حل 

االقسصادي  الن ع  ذات  مجموعة 

 TERROIR DU MAROC

 3.000 رأسمالها  مبلغ   ORIENTAL

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي املركز 

بني درار   60000  - ال الحي بني درار 

وجدة املغرب نتيجة ل : أن املجموعة 

لم تمارس اي نشاط منذ تأسيسها.

شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
العيون   65450  -  19 رقم  الوحدة 

وجدة. 

و عين:

و  الكايدي  محمد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) د51 شارع محمد السادس 

)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1196.

918I

afaqconseil

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION DE

 L’ORIENTAL“ SGTCO SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DES GRANDS
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
 DE L’ORIENTAL“ SGTCO SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنيت 

بيوزنس طريق مسلم تجزئة بوكار 
الطابق 3 شقة رقم 14 باب دكالة - 

40000 مراكش مغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.126065

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 شتن21   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"400.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   500.000" إلى  درهم" 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139222.

919I

CAM

S4TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

S4TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28810 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.S4TRANS
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع 

-وكيل الشحن

-نقل البضائع نيابة عن الغي2.

 271  : االجسماعي  املقر  عنوان 

 28810  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   3  : السيد سالوي ادريس 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   1  : وليد  سالوي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

الزهراء  فاطمة  سالوي  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   498  :

للحصة.

 498  : خديجة  سالوي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  سالوي  السيد 

كندا 11290 مونت2يال كندا.

 27 السيد سالوي وليد عنوانه)ا) 

تجزئة كينمي2 طريق الجديدة 20253 

الدار البيضاء املغرب.

الزهراء  فاطمة  سالوي  السيدة 

مونت2يال   11290 كندا  عنوانه)ا) 

كندا.

السيدة سالوي خديجة عنوانه)ا) 

كندا 11290 مونت2يال كندا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ادريس  سالوي  السيد 
كندا 11290 مونت2يال كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 1729.

920I

N2M CONSEIL-SARL

ABYAGTC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
ABYAGTC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
املغرب العربي اقامة الحبوس 

الطابق الثاني شقة رقم 3 وجدة 
60000 وجدة املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35337
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يناير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   150 غمريش 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   350 أصل 
يحيى غمريش بساريخ 04 يناير 2022.

الرزاق  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   200 غمريش 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   350 أصل 

خالد شيات بساريخ 04 يناير 2022.
مسرة  اسماء  )ة)  السيد  ت ويت 
300 حصة اجسماعية من أصل 300 
حصة ل ائدة السيد )ة) خالد شيات 

بساريخ 04 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   01 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 135.

921I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

INDUSOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
INDUSOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي الحي 

الصناعي رقم 63 - 60000 وجدة 
املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24259
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يناير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) مني2 زكاي 4.000 
 16.000 حصة اجسماعية من أصل 
لط ي زكاي  )ة)  حصة ل ائدة السيد 

بساريخ 17 يناير 2022.
زكاي  زكرياء  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   4.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   16.000

لط ي زكاي بساريخ 17 يناير 2022.
الكريم  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
من  اجسماعية  حصة   4.000 زكاي 
حصة ل ائدة السيد   16.000 أصل 
)ة) لط ي زكاي بساريخ 17 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   01 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1307.
922I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE FASTNAMUR
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE FASTNAMUR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي بقعة رقم 

1987 تجزئة حدادة املكسب رقم 1 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

66425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE FASTNAMUR TRANS

غرض الشركة بإيجاز : االست2اد و 

السصدير

بيع شراء اكسسوارات و قطع غيار 

السيارات

الغي2  لحساب  البضائع  النقل 

الوطني و الدولي.

عنوان املقر االجسماعي : بقعة رقم 

 1 تجزئة حدادة املكسب رقم   1987

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 300  : بورويسة  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300  : العجلة  بن  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 400  : السيد بنعاشر بن العجلة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورويسة  كريم  السيد 
الذهب  واد  حي   02 رقم   28 زنقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

السيد طارق بن العجلة عنوانه)ا) 
بي2   167 زنقة   2 رقم  السانية  حي 

الش اء طنجة 90000 طنجة املغرب.

العجلة  بن  بنعاشر  السيد 

 124 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا) 

سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العجلة  بن  بنعاشر  السيد 

 124 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا) 

سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 3375.

923I

RANDIS SARL

RANDIS SARL
إعالن مسعدد القرارات

RANDIS SARL
زنقة شاطئ الديكي تجزئة اريماس 

القطعة رقم 138.طنجة البالية.

 TANGER ،90000 ،طنجة

MAROC

RANDIS SARL "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زنقة 

شاطئ الديكي تجزئة اريماس 

القطعة رقم 138.طنجة البالية.

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.115855

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعين مسي2 الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة .
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 250 الرنبوق  احمد  السيد  ت ويت 
 1000 أصل  من  اجسماعية  حصة 

حصة ل ائدة السيد صابر الرنبوق
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  الرنبوق  صابر  السيد  تعين 
البطاقة الوطنية K540570 كمسي2 

مع السيد احمد الرنبوق 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
املحدودة  املسؤولية  ذات  ''شركة 
شركة  الى''  الوحيد''  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة ''
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257151.
924I

التهامي السالمي

اميكا طخونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبي2 بنسودة، 

30000، فاس املغرب
اميكا طخونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : 1355 

حي الوحدة بن سودة فاس - 30000 
فاس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.67355

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 أكسوبر 2021 تقرر حل 
اميكا طخونس شركة ذات املسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي 1355 

حي الوحدة بن سودة فاس - 30000 
فاس املغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:
و  الوردي  حكيم  السيد)ة) 
بن  الوحدة  حي   1355 عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 فاس  سودة 

كمص ي )ة) للشركة.
و  الوردي  جواد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 1355 حي الوحدة بنسودة 
فاس املغرب كمص ي   30000 فاس 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 1355 وفي   2021 أكسوبر   13 بساريخ 
حي الوحدة بن سودة فاس - 30000 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن21   02 بساريخ  ب اس  السجارية 

2021 تحت رقم 5462/021.
925I

التهامي السالمي

براج طخونس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبي2 بنسودة، 

30000، فاس املغرب
براج طخونس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار 
س ي2ة عين قنصرة والد ميمون 

موالي يعقوب فاس - 30000 فاس 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.57435
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يناير   12 املؤرخ في 
مسؤلية  ذات  براج طخونس شركة 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
عين  س ي2ة  دوار  اإلجسماعي  مقرها 
يعقوب  موالي  ميمون  والد  قنصرة 
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

الملنافسة.

و عين:

ادري�سي  يوسف جناتي  السيد)ة) 
القرى  ام  تجزئة   174 عنوانه)ا)  و 

املغرب  فاس   30000 فاس  املرجة 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 12 يناير 2022 وفي دوار س ي2ة 

موالي  ميمون  والد  قنصرة  عين 

يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 1697/022.

926I

COMPTA PLUS

 AASEM IMPORT-EXPORT
ET TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V 2° 319

 ETAGE، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 AASEM IMPORT-EXPORT ET

TRANSPORT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار ايت 

حمو عبد السالم دير ال قصيبة 

قصبة تادلة - 23350 قصبة تادلة 

املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

16 دجن21 2021 تقرر حل  املؤرخ في 

 AASEM IMPORT-EXPORT ET

شركة ذات مسؤلية   TRANSPORT

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي دوار ايت حمو عبد 

السالم دير ال قصيبة قصبة تادلة 

- 23350 قصبة تادلة املغرب نتيجة 

لحل الشركة.

و عين:

و  عاصم  لحسن  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار ايت حمو عبد السالم 

 23350 دير ال قصيبة قصبة تادلة 

)ة)  كمص ي  املغرب  تادلة  قصبة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 16 دجن21 2021 وفي دوار ايت 

قصيبة  ال  دير  السالم  عبد  حمو 

قصبة تادلة   23350  - قصبة تادلة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  تادلة  بقصبة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 162.

927I

REAL OFFICE SARL

AXIS KINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

AXIS KINE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

كيندي عمارة سانسا كالرا رقم 5 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.86043

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ   AXIS KINE الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي شارع كيندي عمارة 

 90000  - طنجة   5 سانسا كالرا رقم 

أزمة جراء   : طنجة املغرب نتيجة ل 

جراء جائحة كورونا.
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شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 5 رقم  كالرا  سانسا  عمارة  كيندي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الجع ري  كريمة  السيد)ة) 
شارع السالم زنقة مليلية  عنوانه)ا) 
طنجة   9000  20 عمارة دالل شقة 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
كيندي  شارع   : بالسص ية  املسعلقة 

عمارة سانسا كالرا رقم 5 طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257208.
928I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ZBARA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

ZBARA TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : بلوك د 
رقم 16 حي املوظ ين ايت ايعزة - 

83000 تارودانت املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.7607

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
19 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
ZBARA TRANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 16 رقم  د  بلوك  اإلجسماعي  مقرها 
 83000  - ايعزة  ايت  املوظ ين  حي 
ألسباب  نتيجة  املغرب  تارودانت 

اقسصادية حالة دون

شراء الشاحنة.
و عين:

هشام زبار و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
ايت  املوظ ين  حي   16 رقم  د  بلوك 
املغرب  تارودانت   83000 ايعزة 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بلوك  وفي   2022 غشت   19 بساريخ 
 - حي املوظ ين ايت ايعزة   16 د رقم 

83000 تارودانت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 563.

929I

CABINET CRCOM

TRANS JKARI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES،

FES ،30000 اململكة املغربية
TRANS JKARI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

شيماء رقم 16 طريق ص رو فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
73725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.JKARI

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع لآلخرين

طازجة  وخضروات  فواكه  تاجر 
بالجملة

 تاجر فواكه مج  ة أو خضروات 
مج  ة نصف جملة.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - 16 طريق ص رو فاس  رقم  شيماء 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الجقارعي عبد هللا : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  الجقارعي  السيد 
14 زنقة  الشقة   23 عنوانه)ا) عمارة 
 30000 جبل زالغ الن2جس س فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
هللا  عبد  الجقارعي  السيد 
14 زنقة  الشقة   23 عنوانه)ا) عمارة 
 30000 جبل زالغ الن2جس س فاس 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3689.
930I

COMPTA PLUS

 STE TRAVAUX PUBLICS DU
21EME SIECLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° 319

 ETAGE، 23000، BENI MELLAL
MAROC

 STE TRAVAUX PUBLICS DU
21EME SIECLE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : 46 حي 
ام الضهر 2 بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.2267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   21 املؤرخ في 
 STE TRAVAUX PUBLICS DU
21EME SIECLE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   700.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي 46 حي ام الضهر 2 
بني مالل املغرب   23000  - بني مالل 

نتيجة لسص ية الشركة.
و عين:

و  بلحسن  محمد  السيد)ة) 
الذهب شارع  واد  حي   10 عنوانه)ا) 
مالل  بني   23000 تمارة  الشاون 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 21 يونيو 2022 وفي 46 حي ام 
الضهر 2 بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 29 يوليوز 

2022 تحت رقم 723.
931I

ائسمانية فر�سي فاطمة

GIRONDIN CAR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائسمانية فر�سي فاطمة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 
مديونة، 20490، مديونة املغرب

GIRONDIN CAR SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
السالم رقم البقعة 110 املحل 2 
الطابق االر�سي مديونة البيضاء - 

29490 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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 رقم السقييد في السجل السجاري : 

554735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GIRONDIN CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 2 املحل   110 البقعة  رقم  السالم 

 - البيضاء  مديونة  االر�سي  الطابق 

29490 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبدالغاني طاهري : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عبدالغاني طاهري : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
طاهري  عبدالغاني  السيد 

مديونة  دواراهالالت  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   29490 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
طاهري  عبدالغاني  السيد 

مديونة  دواراهالالت  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   29490 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836902.

932I

TH CONSULTING

LUXUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

LUXUILD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 151 
زنقة أسامة ابن زيد الطابق الثاني 
املعاريف - 20370 الدار البيضاء 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.424347

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2021 ف21اير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) جواد وريني 30 
 1.000 أصل  من  اجسماعية  حصة 
ميلودة  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

جوهري بساريخ 02 ف21اير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836964.
933I

TH CONSULTING

LUXUILD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

LUXUILD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجسماعي 151 
زنقة أسامة ابن زيد الطابق الثاني 
املعاريف - 20370 الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.424347

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 02 ف21اير 2021 تم تحويل 
"شركة  الشكل القانوني للشركة من 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
"شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد" 

املحدودة".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836964.
934I

TH CONSULTING

LUXUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA، 20060،
CASABLANCA MAROC

LUXUILD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 151 
زنقة أسامة ابن زيد الطابق الثاني 
معاريف - 20370 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.424347

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين  املؤرخ في 02 ف21اير 2021 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسي2 

جوهري ميلودة كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836964.
935I

omri compta sarl au

ROE TRANS SARL au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID، 92000، larache maroc

ROE TRANS SARL au شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 
رقم14 الطابق الس لي قيسارية 
انزران شارع حافظ بن عبد البار 
رقم 127 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   11
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ROE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TRANS SARL au
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع ؛
- اسسي2اد وتصدير مسنوع.

- السجارة.
وتصدير  واسسي2اد  وبيع  شراء   -

وتصنيع وتحويل وتجميع وتجميع
واألدوات  واملواد  املعدات  جميع 
بمعدات  املسعلقة  الخام  واملواد 

النقل،
- إنشاء، حيازة، تشغيل مباشر أو 

غي2 مباشر، تأجي2، إدارة، تأجي2
وال روع  الحسنة  النوايا  جميع 
بأي  اسسخدامها  يمكن  التي  واملباني 
من  غرض  ألي  األشكال  من  شكل 

األغراض
مذكور أعاله؛

براءات  جميع  وحيازة  أخذ   -
والعمليات  والت2اخيص  االخت2اع 

والعالمات السجارية نيابة عنها
أو  الشركة  غرض  في  تدخل 
مساهمتها  أو  تحويلها  أو  تشغيلها 

وكذلك نقل الكل.
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تراخيص التشغيل.
جميع العمليات أو  وبشكل أعم: 
األنشطة تسعلق بشكل مباشر أو غي2 

مباشر بالغرض املذكور أعاله،
وال  يحسنها  أن  املحسمل  من  أو 
السمثيل واملشاركة والعمليات  سيما 

السجارية،
واألوراق  الصناعية  القطاعات 
قد  التي  واملالية  والعقارية  املالية 

تسهل أو تعزز أو تطور نشاط
جمعية..

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
قيسارية  الس لي  الطابق  رقم14 
انزران شارع حافظ بن عبد البار رقم 
127 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : البقالي  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقالي  ااحمد  السيد 
طنجة   15 رقم   12 حي العودة زنقة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  البقالي  احمد  السيد 
طنجة   15 رقم   12 حي العودة زنقة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9213.
936I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ESPACE 2 DESERT TOURS
إعالن مسعدد القرارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال21يد 310 الرئيسية 
الرشيدية، 52000، الرشيدية 

املغرب
 ESPACE 2 DESERT TOURS

"شركة ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

شيخ االسالم الراشيدية رقم 25 - 

52000 الراشيدية املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.13015

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص السيد مصط ى مكاوي 

330 حصة للسيد رشيد مكاوي بثمن 

قدره 100 درهم للحصة وقام السيد 

عمر مكاوي ببيع حصصه املسمثلة في 

330 حصة للسيد رشيد مكاوي بثمن 

قدره 100 درهم للحصة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

اضافة نشاط نقل املسافرين  مايلي: 

كنشاط ثان 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املسافرين  نقل  املزاول  النشاط 

كنشاط ثان 

على  ينص  الذي   :6-3 رقم  بند 
حصة  مكاوي1000  رشيد  مايلي: 

بثمن قدره 100 درهم للحصة بمبلغ 

100000 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 795/2022.

937I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE SAFAKATE AIT 
HDIDDOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
 STE SAFAKATE AIT HDIDDOU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي قصر 

سيدي يحيى ايت عاصم تنجداد - 
52300 تنجداد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13019

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   30 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
كراء األماكن العمومية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 796/2022.
938I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ESPACE EL-MARJANE VERT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال21يد 310 الرئيسية 
الرشيدية، 52000، الرشيدية 

املغرب
 ESPACE EL-MARJANE VERT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي قصر 
سرغين الخنك الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   25

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ESPACE EL-MARJANE VERT
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال مسنوعة أو إنشاءات

 املساجرة

معدات  أو  آلية  أدوات  تاجر   

صناعية.

قصر   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 52000  - سرغين الخنك الراشيدية 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : املرجاني  السيدة سعاد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة سعاد املرجاني عنوانه)ا) 

تاونات  مديونة  عين  الزمامرة  دوار 

34000 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سعاد املرجاني عنوانه)ا) 

تاونات  مديونة  عين  الزمامرة  دوار 

34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1051.

939I
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COMGEST

بيكسون تك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

COMGEST
 RUE 9 N°27 AINCHOCK،

20470، CASABLNACA MAROC
بيكسون تك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 75 شارع 

ان ا زنقة كلوزدو بروفانس الطابق 9 
شقة ب 108 - 20500 الدارالبيضاء 

املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.501583

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يناير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مشراف  نبيل  )ة)  السيد  ت ويت 
 100 حصة اجسماعية من أصل   35
فاطمة  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 
يناير   17 بساريخ  مشراف  الزهراء 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837039.

940I

MAYA MODE SARL

MAYA MODE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

MAYA MODE SARL
 QUARTIER DRADEB 18 RUE

 LA MONTAGNE 2ème ETAGE،
90040، TANGER MAROC

MAYA MODE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي درادب 
18 زنقة الجبل الطابق الثاني - 

90040 طنجة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
37849

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) خديجة سكيكح 

حصة اجسماعية من أصل   16.500

16.500 حصة ل ائدة السيد )ة) ملياء 

بنعلوش بساريخ 08 غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   31 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256961.

941I

SOMAGEC

الشركة املغربية للهندسة 

املدنية
إعالن مسعدد القرارات

SOMAGEC

 Angle rues Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI -

 OUKACHA، 20580، Casablanca

Maroc

الشركة املغربية للهندسة املدنية 

"شركة املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: زاوية 
زنقتي محمد املس يوي والقربي 

عكاشة - 20580 الدار البيضاء 

املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29807

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

ينص  الذي  الوحيد:  رقم  قرار 

اجسماع  ملحضر  تبعا  مايلي:  على 

بساريخ  املنعقد  الرقابة  مجلس 

املصادقة  تمت   ،28/01/2022

رشدي  عادل  السيد  اسسقالة  على 

اإلدارة  بمجلس  كعضو  منصبه  من 

الجماعية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم Ø: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2022 تحت رقم 823378.

942I

COMGEST

عرفات ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMGEST

 RUE 9 N°27 AINCHOCK،

20470، CASABLNACA MAROC

عرفات ترانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي حيي 

الدومة زنقة 10 رقم 45 سيدي 

مومن - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.167199

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   07 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  ترانس  عرفات 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجسماعي حيي الدومة زنقة 10 رقم 

الدار   20000  - مومن  سيدي   45

اسباب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

مادية.

حيي  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الدومة زنقة 10 رقم 45 سيدي مومن 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مورزق  املهدي  السيد)ة) 

 10 زنقة  الدومة  حيي  عنوانه)ا) 

الدار   20000 46 سيدي مومن  رقم 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املسعلقة بالسص ية : حيي الدومة زنقة 

10 رقم 46 سيدي مومن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837031.

943I

HAPPY COMPTA SARL

BENCHARQI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 BENCHARQI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 188 الطابق 3 - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BENCHARQI IMMOBILIER
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 -  3 الطابق   188 الحسن الثاني رقم 

23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 1.500.000 

درهم، مقسم كالسالي:
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 : اللطيف  عبد  الصوفي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   15.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الصوفي  السيد 
 54 رقم   2 الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

اللطيف  عبد  الصوفي  السيد 
 54 رقم   2 الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل بساريخ 04 شتن21 

2022 تحت رقم 845.

944I

مكسب الدراسات و الخ21ات عبد املجيد الرايس

 SAUDI ARAB MOROCCAN

TRADING COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكسب الدراسات و الخ21ات عبد 

املجيد الرايس

261 شارع عبد املومن إقامة األمل 

الطابق 3 الدار البيضاء، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

 SAUDI ARAB MOROCCAN

 TRADING COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي 11 إقامة 

بكر، زنقة القا�سي إياس املعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.539437

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 غشت   12 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مسسحضرات  توزيع  و  اسسي2اد   -
السجميل و منسجات العناية بالجسم

- اسسي2ادو توزيع منسجات الحديد 
و الصلب

و  منسجات  توزيع  و  اسسي2اد   -
أدوات النظافة

- اسسي2اد و توزيع ألعاب األط ال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29670.
945I

aice compta

MACHINE TOURNANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
MACHINE TOURNANTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

الطابق الرابع الشقة 11 - 20220 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MACHINE TOURNANTE
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املضخات.
زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 653 رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 
 20220  -  11 الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 A HOLDING الشركة 
بقيمة  حصة   FINANCIERE : 999

100 درهم للحصة.
كلود  كوي  بريس  لوران  السيد 
درهم   100 1 حصة بقيمة   : اراسيل 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 A HOLDING الشركة 
زنقة   13 عنوانه)ا)   FINANCIERE
الطابق  اآللب  إقامة  املجاتي  أحمد 
 28000 املعاريف   8 رقم  األول 

الدارالبيضاء املغرب.
كوي  بريس  لوران  السيد 
تقي  زنقة  عنوانه)ا)  اراسيل  كلود 
 20000  11 شقة   5 طابق  الدين 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
كوي  بريس  لوران  السيد 
تقي  زنقة  عنوانه)ا)  اراسيل  كلود 
 20000  11 شقة   5 طابق  الدين 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836687.

946I

STE GEF GESTION SARL AU

STE RIAD DEDAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE
 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE RIAD DEDAM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 24 درب 

العرصة رياض زيسون الجديد 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29959

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2007 أكسوبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بيي2  جون  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة   50 ديتشيساهر  مارسيل 
اجسماعية من أصل 75 حصة ل ائدة 
دافيد  فرونسوا  جون  )ة)  السيد 

بساريخ 09 أكسوبر 2007.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   20 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2007 تحت رقم 4246.
947I

ECOCOMPTA

O G GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20290،
CASABLANCA MAROC

O G GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 1تجزئة 
االمان رقم 5 الطابق االول م س 8 
عين السبع - 20590 الدارالبضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 O G  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.GROUP
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني و الدولي للبضائع اسسي2اد و 

تصدير.
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1تجزئة   : عنوان املقر االجسماعي 

 8 الطابق االول م س   5 االمان رقم 

الدارالبضاء   20590  - السبع  عين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 700  : السيد صالح الدين ريزقي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد كمال ناجيحي : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

ريزقي  الدين  صالح  السيد 

شارع الرحموني   1 املسي2ة  عنوانه)ا) 

الدارالبضاء   20670  48 بوعالم رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  ناجيحي  كمال  السيد 
12 عين الشق 20153  97 رقم  زنقة 

الدارالبضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ناجيحي  كمال  السيد 
12 عين الشق 20153  97 رقم  زنقة 

الدارالبضاء الدارالبضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836997.

948I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

PERLA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن ط يل، إقامة 

دياموند، الطابق األول، مكسب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب

PERLA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

فاس ركن ابن ط يل إقامة دياموند 

الطابق األول مكسب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130231

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 PERLA : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.BUILDING

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

فاس ركن ابن ط يل إقامة دياموند 

بلوك ب   3 الطابق األول مكسب رقم 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 ABM HOLDING : 999 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد أعافر عبد املالك : 1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 ABM HOLDING الشركة 

الوطنية  الطريق  عنوانه)ا) 

سياحية  مرجان،اقامة  28،حدائق 
رقم 10 الطابق األول 93000 تطوان 

املغرب.

السيد أعافر عبد املالك عنوانه)ا) 

شارع الجيش امللكي إقامة ال سح ط 3 

شقة 11 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أعافر عبد املالك عنوانه)ا) 

شارع الجيش امللكي إقامة ال سح ط 3 

شقة 11 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 9441.

949I

fj conseil

نانا ماد لال ستيراد و التصدير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fj conseil

رفم 1051 الطابق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة، 25000، خريبكة 

املغرب

نانا ماد لال سسي2اد و السصدير شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 336 

زنقة عبد هللا بن رواحة ياسمين 02 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5023

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   20 في  املؤرخ 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد نانا ماد لال سسي2اد 

 100.000 و السصدير مبلغ رأسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

336 زنقة عبد هللا بن رواحة ياسمين 

02 خريبكة - 25000 خريبكة املغرب 

نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر السص ية ب رقم 336 

زنقة عبد هللا بن رواحة ياسمين 02 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب. 

و عين:

و  ناناوي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 336 زنقة عبد هللا بن 

خريبكة   25000  02 رواحة ياسمين 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة بساريخ 01 يوليوز 

2022 تحت رقم 310.

950I

STE TIB COMPT SARL AU

MOSSAAB MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملسقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكسب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب

MOSSAAB MEDICAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
ايريس زنقة عوينة السراق رقم 

680 الطابق االول - 60000 وجدة 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35799
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
11 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MOSSAAB MEDICAL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي تجزئة ايريس زنقة 
الطابق   680 رقم  السراق  عوينة 
- 60000 وجدة املغرب نتيجة  االول 

ل : توقف نشاط الشركة.
تجزئة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
ايريس زنقة عوينة السراق رقم 680 
وجدة   60000  - الس لي  الطابق 

املغرب. 
و عين:

و  حامدي  ميمون  السيد)ة) 
اجمد  زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا) 
مرزوقي رقم 14 60000 وجدة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2612.

951I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

NETWORK-ASSAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس املغرب
NETWORK-ASSAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مراب برقم 

444، مرجان 4 مكناس - 50050 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
57139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.NETWORK-ASSAL
مؤجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤسسات العمومية و الخاصة
االشغال املخسل ة أو البناء

السنظيف.
مراب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس   4 مرجان   ،444 برقم 

50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : العسال  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العسال  السيد هشام 
4 مكناس 50050  444، مرجان  رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العسال  السيد هشام 
4 مكناس 50050  444، مرجان  رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3274.
952I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

SOUI TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس املغرب
SOUI TRAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 31 
اقامة الكرم ب 01 شارع القوات 
املسلخة امللكية مكناس - 50050 

مكناس املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.44591

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 02 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
شارع   01 اقامة الكرم ب   31 "شقة 
 - مكناس  امللكية  املسلخة  القوات 
"شقة  إلى  املغرب"  مكناس   50050
زنقة   12 عمارة  الثاني  الطابق   11
 50050  - مكناس  م.ج  القنيطرة 

مكناس املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3276.
953I

س يد

 STE IMMOBILIERE FRERES
ABOUZAID ET CTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

س يد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES، 50000،
MEKNES املغرب

 STE IMMOBILIERE FRERES
ABOUZAID ET CTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السص ية)

 A1 4 وعنوان مقرها اإلجسماعي
اقامة فضل هللا احداف - 53000 

ازرو املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.30625

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   17 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE IMMOBILIERE FRERES
ABOUZAID ET CTS مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   300.000
هللا  فضل  اقامة   A1  4 اإلجسماعي 
احداف - 53000 ازرو املغرب نتيجة 
عدة  مند  تشسغل  ال  الشركة   : ل 

سنوات املصاريف في تصاعد.
 A1  4 ب  السص ية  مقر  حدد  و 
 53000  - احداف  اقامة فضل هللا 

ازرو املغرب. 
و عين:

و  سعيد  ابوزيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زاوية شارع محمد لخضر و 
محمد بوجمعة 60000 وجدة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 795.

954I

STE CONSEIL MAROC

DIET HOUSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

DIET HOUSE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 02 شتن21 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 DIET HOUSE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 

تطوان  تطوان  اإلجسماعي  مقرها 

93000 تطوان املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.

و حدد مقر السص ية ب قيسارية 

رقم  السوتة  السعيدية  شارع  النصر 

51 تطوان 93000 تطوان املغرب. 

و عين:

و  العطيطر  محمد  السيد)ة) 

رقم  جلون  عمربن  شارع  عنوانه)ا) 

املغرب  تطوان   93000 تطوان   43

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1815.
955I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

KOROUM ELWIDAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH،
400000، MARRAKECH MAROC

KOROUM ELWIDAN شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 

بإقامة حديقة تاركا جهة 4 رقم 23 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

103267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2020 ف21اير   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KOROUM ELWIDAN
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة املزرعة
محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 23 رقم   4 بإقامة حديقة تاركا جهة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : فضل  جهينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فضل  جهينة  السيدة 

 24 رقم   4 تاركا جهة  إقامة حديقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  فضل  جهينة  السيدة 

 24 رقم   4 تاركا جهة  إقامة حديقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   03 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2020 تحت رقم 112783.

956I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

KOROUM ELWIDAN
إعالن مسعدد القرارات

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH،

400000، MARRAKECH MAROC

KOROUM ELWIDAN "شركة 

ذات املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: محل 

بإقامة حديقة تاركا جهة 4 رقم 23 

مراكش - - - مراكش املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103267

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 18 يونيو 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي   :7 6و  رقم  بند 

ت ويت السيدة جهينة فضيل  مايلي: 

أصل  مين  إجسماعية  حصة   1000

ل ائدة  حصة   500 1000حصة. 

و500  فضيل  عبدالحميد  السيد 

حصة ل ائدة السيد سعيدي محمد 

بي تاريخ 18/06/2020

بند رقم 12: الذي ينص على مايلي: 

فضيل  عبدالحميد  السيد  تعيين 

مسي2ان  محمد  سعيدي  والسيد 

 KOROUM ELWIDAN لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2020 تحت رقم 115235.

957I

ABA GESTION SARLAU

SPORT SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12، 30000، FES

MAROC

SPORT SOLUTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

عبدالكريم بن جلون رقم 42 طابق 

السادس مكسب اشرف - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   14

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 SPORT : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.SOLUTION
تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نوادي رياضية و ترفيهية.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
طابق   42 عبدالكريم بن جلون رقم 
 30000  - اشرف  مكسب  السادس 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
بنكروم  جن يف  مريم  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
بنكروم  جن يف  مريم  السيدة 
عنوانه)ا) 47 تجزئة برستيجيا الشقة 
9 ملعب الخيل 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
بغدادي  العلي  عبد  السيد 
شعيب  ابي  شارع   6 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   30000 ج  م   9 شقة  الدكالي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3966.

958I

MBGA

TIFLATINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

TIFLATINE TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
االطلس رقم 23 أمزميز مراكش - 

40000 مراكش املغرب
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رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40256780

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم"   500.000" قدره 

"1.000.000 درهم" إلى "1.500.000 

تقديم حصص   : طريق  عن  درهم" 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139175.

959I

MARO EQUIPEMENT

MARO EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MARO EQUIPEMENT

-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi، ,17

20600، Casablanca Maroc

MARO EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي مجموعة 

السقدم، املجموعة السكنية 2-17، 

الطابق 2، سيدي ال21نو�سي - 

20600 الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.492719

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 مارس   02 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املركبات واآلالت  إصالح وصيانة 

وجميع أنواع املعدات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ماي 2022 تحت رقم 823377.

960I

SAMIR FIDUCIAIRE

MEKNES GLACE AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN,، 50000،
MEKNES MAROC

 MEKNES GLACE AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجر 

رقم 2 سين، بلوك ألف، إقامة نور 
البساتين، حي البساتين، مكناس. - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   09
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MEKNES GLACE AUTO
: بيع زجاج  غرض الشركة بإيجاز 

السيارات بالسقسيط 
تركيب زجاج السيارات.

مسجر   : االجسماعي  املقر  عنوان 
إقامة نور  بلوك ألف،  سين،   2 رقم 
 - مكناس.  البساتين،  حي  البساتين، 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
اليحياوي  السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
اليحياوي  السالم  عبد  السيد 

ابن رشد  إقامة الريحان،  عنوانه)ا) 
3، عمارة الف 18، رقم 3 م ج مكناس 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
اليحياوي  السالم  عبد  السيد 

ابن رشد  إقامة الريحان،  عنوانه)ا) 
ج  م   3 رقم   ،18 الف  عمارة   ،3

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3287.

961I

FINGEST CONSEIL SARL

 STE BENGUDIME
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكسب 1 مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

 STE BENGUDIME IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 139 

شقة في الطابق الثاني محاميد 3 

مراكش -. مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BENGUDIME IMMOBILIER

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

عنوان املقر االجسماعي : رقم 139 
 3 محاميد  الثاني  الطابق  في  شقة 

مراكش -. مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد محمد الكملي : 580 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 140  : بنكديم  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد حمزة بنكديم : 140 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
: 70 حصة  السيدة مريم بنكديم 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة مينة ويسعدن : 70 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكملي  محمد  السيد 
مراكش املحاميد 3 رقم 139. مراكش 

املغرب.
بنكديم  اسماعيل  السيد 
 3 رقم  سينكو  تجزئة  عنوانه)ا) 

اسيف. مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بنكديم  حمزة  السيد 
3 اسيف. مراكش  تجزئة سينكو رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنكديم  مريم  السيدة 
3 اسيف. مراكش  تجزئة سينكو رقم 

املغرب.
السيدة مينة ويسعدن عنوانه)ا) 
3 اسيف. مراكش  تجزئة سينكو رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكملي  محمد  السيد 
مراكش املحاميد 3 رقم 139. مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2021 تحت رقم 126642.

962I



17613 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

FINGEST CONSEIL SARL

DAR SOUIROU

إعالن مسعدد القرارات

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكسب 1 مراكش، 40000، 

مراكش املغرب

DAR SOUIROU "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: مقاطعة 

يوسف بن علي زاوية بن سا�سي 

دائرة البور -. مراكش املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.45531

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2022 ماي   11 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ت ويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

أالن  سريل  نيجر  السيد  ت ويت 

موريس 100 حصة اجسماعية ل ائدة 

السيدة إلهام لكريش من أصل 100 

حصة 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

للشركة  جديد  مسي2  تعيين  مايلي: 

السيدة إلهام لكريش كمسي2ة وحيدة 

تبعا لقبول اسسقالة املسي2 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 138446.

963I

FINGEST CONSEIL SARL

LITTLE DIAMOND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكسب 1 مراكش، 40000، 
مراكش املغرب

LITTLE DIAMOND شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل رقم 
5 الطابق االر�سي مجمع يوسف ابن 
تاش ين بلوك ج شارع االمي2 موالي 
عبد هللا مراكش. -. مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
128801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LITTLE : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.DIAMOND
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلعاب و لعب األط ال.
عنوان املقر االجسماعي : محل رقم 
5 الطابق االر�سي مجمع يوسف ابن 
تاش ين بلوك ج شارع االمي2 موالي 

عبد هللا مراكش. -. مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيدة الباتول اطل�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة الباتول اطل�سي عنوانه)ا) 
فيال اطل�سي زنقة قرطبة مجاط   33

النخيل ش. مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة الباتول اطل�سي عنوانه)ا) 
فيال اطل�سي زنقة قرطبة مجاط   33

النخيل ش. مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   09 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139280.

964I

sud boujdour negoce

SALLAMI BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour،

71000، بوجدور املغرب
SALLAMI BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي ام 
ملحار بوجدور - 71000 بوجدور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42719
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SALLAMI BUSINESS
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامة تجارة السجزئة لألجهزة املنزلية 
األخرى في املساجر املسخصصة وكراء 

الشقق.
ام  حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
بوجدور   71000  - بوجدور  ملحار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحبيب  سالمي  السيد 
 71000 بوجدور  مريم  اللة  حي 

بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لحبيب  سالمي  السيد 
 71000 بوجدور  مريم  اللة  حي 

بوجدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2552/2022.

965I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

CERTIFIA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOPHORA CONSULTING
SARL AU 

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع.، 50000، 

MEKNES MAROC
 CERTIFIA SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 2 شارع 
سوسة، شقة رقم 1 حسان - 

10000 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.93399

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"600.000 درهم" أي من "120.000 
عن  درهم"   720.000" إلى  درهم" 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6993.
966I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

CERTIFIA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع.، 50000، 

MEKNES MAROC
CERTIFIA SARL AU "شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: 2 شارع 

سوسة، شقة رقم 1 حسان - 
10000 الرباط املغرب.

"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.93399
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقسضيات القانون: قرار 
رفع رأس مال الشركة من 120.000 
بساريخ  درهم   720.000 إلى  درهم 

 .28/07/2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   31 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2022 تحت رقم 6993.
967I

BCMF

كازيكو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 40000، 

مراكش املغرب
كازيكو شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار اد 

عي�سى اومناس جماعة تامصلوحت 

عمالة تاحناوت - 40000 مراكش 

املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.113741

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تمت   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اولي ي  نيكوال  )ة)  السيد  ت ويت 

تواتو 50 حصة اجسماعية من أصل 

100 حصة ل ائدة السيد )ة) مورينو 

الينا خمنيز بساريخ 25 يوليوز 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   02 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139042.

968I

CECOGEL / SARL

MULTICHOICE
إعالن مسعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

MULTICHOICE "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"

وعنوان مقرها االجسماعي: وجدة، 8 

طريق موالي أحمد لكراري ميزانين 

- - وجدة املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.38925

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجسماعية  حصة   500 ت ويت 

السيد صافي رشيد إلى السيد أخواجي 

سكينة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
اسسقالة السيد صافي رشيد كمسي2 
ثاني و تعيين السيدة أخواجي سكينة 

كمسي2ة وحيدة للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون العام للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
500 حصة اجسماعية  ت ويت  مايلي: 
السيد  إلى  رشيد  صافي  السيد  من 

أخواجي سكينة
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
رشيد  صافي  السيد  سسقالة  مايلي: 
كمسي2 ثاني و تعيين السيدة أخواجي 

سكينة كمسي2ة وحيدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 2494.

969I

MOORISH

ARNO JUDICIAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 20080، الدار البيضاء املغرب
ARNO JUDICIAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

20 النخيل - 20340 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
553809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ARNO : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.JUDICIAIRE
تحصيل   : بإيجاز  غرض الشركة 

الديون.
زاوية   : االجسماعي  املقر  عنوان 
سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
الدار البيضاء   20340  - النخيل   20

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
: 500 حصة  السيد انوار الطاعي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
رايموند  روالند  ليميي  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500  : جوزيف 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد انوار الطاعي عنوانه)ا) 32 
البيضاء  الدار   20000 شارع ال داء 

املغرب.
رايموند  روالند  ليميي  السيد 
جوزيف عنوانه)ا) 134 زنقة كابيسين 
تي2يات بل يدير 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد انوار الطاعي عنوانه)ا) 32 
البيضاء  الدار   20000 شارع ال داء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835758.

970I
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CABINET CADRE CONSEIL

TARMIGT EXCHANGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 TARMIGT EXCHANGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
تابونت طريق زاكورة تارميكت 

ورزازات - 45000 ورزازات املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3199

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) خالد املوساوي 
2.500,00 حصة اجسماعية من أصل 
السيد  ل ائدة  حصة   250.000,00
)ة) لحسن الهكيوي بساريخ 11 غشت 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بورزازات بساريخ 26 غشت 

2022 تحت رقم 342.
971I

CECOGEL / SARL

E-48
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
E-48 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : وجدة، 
شارع زالقة رقم 36 - 60000 وجدة 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.35077

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2022 تقرر حل 
E-48 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ رأسمالها 51.000 درهم وعنوان 
مقرها اإلجسماعي وجدة، شارع زالقة 
رقم 36 - 60000 وجدة املغرب نتيجة 

لعدم اسسمرارية املشروع.
و عين:

مني2 نشاط و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
السبتي  الطاهر  طريق  وجدة،16 
)ة)  كمص ي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي وجدة،   2022 يوليوز   25 بساريخ 
- 60000 وجدة   36 شارع زالقة رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   02 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1322.
972I

FIDACTIVE

 PLUMA D'ANGE
COSMETICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ق ل السص ية

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 PLUMA D'ANGE COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 
عالل بن عبد اهللا رقم 20 حي 

اكروماعي الدشي2ة - - 86350 انزكان 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12833
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2022 تقرر حل 
 PLUMA D'ANGE COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجسماعي شارع عالل بن عبد 
حي اكروماعي الدشي2ة   20 اهللا رقم 

نتيجة  املغرب  انزكان   86350  -  -
لسص ية ودية.

و عين:
و  بولهم  يوسف  السيد)ة) 
الحي   06 شقة   5618 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  اكادير   80000 املحمدي 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 29 يوليوز 2022 وفي بلوك ك 
رقم 177 حي الهدى - 80000 اكادير 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 1681.
973I

سيوطي كونسلسينك

M( م م بوساج 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوطي كونسلسينك
ادريس الحارثي رقم 1483 طابق 3 
شقة 6 موالي رشيد الدار البيضاء، 

20000، الدار البيضاء املغرب
 م م بوساج )M شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 77 شارع 

محمد سميحة طابق 10 رقم 
57 الدار البيضاء - 20303 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

537801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 مارس   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
م  م   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.M( بوساج

فسح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حساب بنكي.

77 شارع  عنوان املقر االجسماعي : 
 57 رقم   10 طابق  سميحة  محمد 
الدار البيضاء - 20303 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : معساد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.000  : معساد  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  معساد  محمد  السيد 
الصخور   11 رفم   3 بلوك  ملياء  حي 
البيضاء  الدار   20400 الصوداء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  معساد  محمد  السيد 
الصخور   11 رفم   3 بلوك  ملياء  حي 
البيضاء  الدار   20400 الصوداء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2022 تحت رقم 11274.

974I

SELECT CONSEIL

BEREXIA DIGITAL
إعالن مسعدد القرارات

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16، 20360، البيضاء 
املغرب

BEREXIA DIGITAL "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: 131 

شارع ان ا اقامة ازور مكسب 11 ب 
الدار البيضاء - 2000 الدار البيضاء 

املغرب
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"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.511225
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 09 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر االجسماعي للشركة 
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تجديد النظام االسا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :05 رقم  بند 
مايلي: تحويل املقر االجسماعي للشركة 
من 131 شارع ان ا اقامة ازور مكسب 
 De 11 ب الدار البيضاء الى 13 زنقة
 L’ile De Tasmanie Villa Jeannette

ان ا عين الدياب الدارالبيضاء 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تجديد النظام االسا�سي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836522.
975I

مكسب الحسابات العباد

IDRIGOU TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الحسابات العباد
23 بلوك 3 بئ2انزران بنص ار، 

31000، ص رو املغرب
IDRIGOU TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي ايت فريكو 
كيكو بوملان - 46150 بوملان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   17
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.IDRIGOU TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املسنوعة.

عنوان املقر االجسماعي : ايت فريكو 

كيكو بوملان - 46150 بوملان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادريس العسعوس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

العسعوس  ادريس  السيد 

بوملان  كيكو  فريكو  ايت  عنوانه)ا) 

46150 بوملان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

العسعوس  ادريس  السيد 

بوملان  كيكو  فريكو  ايت  عنوانه)ا) 

46150 بوملان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 254.

976I

مكسب الحسابات العباد

G.B RHOWITI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئ2انزران بنص ار، 

31000، ص رو املغرب

G.B RHOWITI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار ايت 

امليس كيكو بوملان - 46150 بوملان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 G.B  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.RHOWITI

-ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الح الت

-خدمات مطعم.

: دوار ايت  عنوان املقر االجسماعي 

بوملان   46150  - بوملان  امليس كيكو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد السالم غوتي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

غوتي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار ايت امليس كيكو بوملان 

46150 بوملان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

غوتي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار ايت امليس كيكو بوملان 

46150 بوملان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 262.

977I

CADES SARL

KAIZEN PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 KAIZEN PROJECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق 2 رقم 6 الدار 

البيضاء 20014 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

552983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.KAIZEN PROJECT
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات مخسل ة.

 46  : االجسماعي  املقر  عنوان 

 6 رقم   2 طابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء 20014 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد كمال نرجي : 1.800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   200  : مومن  منى  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
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 20 السيد كمال نرجي عنوانه)ا) 

زنقة طه حسين طابق 5 اقامة نرجس 

كوتيي 20014 تارودانت املغرب.

 20 السيدة منى مومن عنوانه)ا) 

زنقة طه حسين طابق 5 اقامة نرجس 

20014 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 20 السيد كمال نرجي عنوانه)ا) 

زنقة طه حسين طابق 5 اقامة نرجس 

20014 تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم -.

978I

A2 CONSULTING

JWILAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A2 CONSULTING

 TETOUAN، 93040، TETOUAN

MAROC

 jwilan

شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي الكائن 

بطابق االر�سي رقم 1 بشارع تطوان 

مرتيل - 93150 تطوان مرتيل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   02

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
.jwilan : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
-تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال
-أعمال مخسل ة

-تجارة.
الكائن   : االجسماعي  املقر  عنوان 
بشارع تطوان   1 بطابق االر�سي رقم 
مرتيل - 93150 تطوان مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : السيد ايت علي عثمان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : ايت علي عثمان  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ايت علي عثمان عنوانه)ا) 
حي الواد املالح شارع ال قيه بن صالح 
2 زنقة 4 فيال 1 مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت علي عثمان عنوانه)ا) 
حي الواد املالح شارع ال قيه بن صالح 
2 زنقة 4 فيال 1 مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1760.
979I

SM PARTNERS

نيتالي هوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبي2 الطابق 

األر�سيِ  مكسب بِ 1 إمسداد 
املعاريف، 20000، الدار البيضاِء 

maroc
نيسالي هوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

السناني راسين رقم 13-15 الدار 
البيضاء 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554835
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
نيسالي   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

هوم.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  املسجر  في  أوالسقسيط  الجملة 
الديكور  ومواد  لألثاث  اإلنت2نت  ع21 
وامل روشات واإلكسسوارات املنزلية 
واألجهزة املنزلية واإلضاءة وأي عنصر 
ذات  واملواد  بالسخطيط،  مسعلق 
جميع  ترتبط  عام،  وبشكل  الصلة 
العمليات بشكل مباشر أو غي2مباشر 

كلًيا أو جزئًيا بإحدى العمليات
املذكورة أدناه.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
الدار   13-15 رقم  راسين  السناني 
البيضاء  الدار   20100 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الرحمن عكرش : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد حسن مكزاري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عكرش  الرحمن  عبد  السيد 
 203 شقة   1 ب  عمارة  عنوانه)ا) 
دار   2 السوي�سي  لورونجري  إقامة 
الرباط   10104 السوي�سي  السالم 

املغرب.

عنوانه)ا)  مكزاري  حسن  السيد 
إقامة  الصغي2  حسن  ابو  شزنقة 
 61 شقة   6 طابق  و  درج  البيضاء 
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عكرش  الرحمن  عبد  السيد 
 203 شقة   1 ب  عمارة  عنوانه)ا) 
دار   2 السوي�سي  لورونجري  إقامة 
الرباط   10104 السوي�سي  السالم 

املغرب 
عنوانه)ا)  مكزاري  حسن  السيد 
إقامة  الصغي2  حسن  ابو  شزنقة 
 61 شقة   6 طابق  و  درج  البيضاء 
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم -.
980I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE KEZZOU
 BUILDING DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE KEZZOU BUILDING
DES TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي الشقة 
2 الطابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

56693
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE KEZZOU BUILDING

.DES TRAVAUX DIVERS
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألعمال املسنوعة
الشقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 -  2 مرجان   11 عمارة   2 الطابق   2

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
حصة   340  : مني2  كزو  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   330  : ملياء  كزو  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   330  : كزور�سى  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد كزو مني2 عنوانه)ا) 10 زنقة 
داود ميدلت 50000 مكناس املغرب.

الحي  عنوانه)ا)  السيدة كزو ملياء 
 50000 الخميسات  واملاس  الجديد 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  كزور�سى  السيد 
ميدلت  برتات  آيت  داود  10زنقة 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كزو مني2 عنوانه)ا) 10 زنقة 
داود ميدلت 50000 مكناس املغرب

الحي  عنوانه)ا)  السيدة كزو ملياء 
 50000 الخميسات  واملاس  الجديد 

مكناس املغرب
الحي  عنوانه)ا)  كزور�سى  السيد 
 50000 الخميسات  واملاس  الجديد 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 السجارية بمكناس بساريخ 

2022 تحت رقم 2612.

981I

FIDACTIVE

ALMEBEANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

ALMEBEANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي عند 

WEDOM بلوك 25 شارع تطوان 
رقم 133 مكسب رقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املحمدي اكادير - 
80000 اكادير املغرب - 80000 

اكادير املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.49487

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم   2022 يونيو   23 في  املؤرخ 
للشركة  جديد  مسي2  تعيين 
 ALMENDROS REINA السيد)ة) 

GONZALO كمسي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 111635.
982I

fiding sarl

 STE LECHKER«
 D’EXPLOITATION MINIERE
 ET TRAVAUX PUBLIC « par

» abréviation » SLEMTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES، 50000،
MEKNES MAROC
 STE LECHKER«

 D’EXPLOITATION MINIERE
 ET TRAVAUX PUBLIC « par

abréviation » SLEMTP « شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
املسي2ة الخضراء, ايت اسحاق - 

54103 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4461
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 مارس 
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE«  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 
 LECHKER D’EXPLOITATION
 MINIERE ET TRAVAUX PUBLIC «

.» par abréviation » SLEMTP
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املسنوعة
الس اوض.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - اسحاق  ايت  الخضراء,  املسي2ة 

54103 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : محمد  لشقر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  لشقر  السيد 
 51152 عيون  سبع  ايدير  ايت  حي 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  لشقر  السيد 
 51152 عيون  سبع  ايدير  ايت  حي 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 السجارية بمكناس بساريخ 

2022 تحت رقم 291.

983I

FIDACTIVE

SCAPEF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

SCAPEF شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : مكسب 
رقم 412 عمارة 04 مجمع خليج 

النخيل حي فونتي - 80000 اكادير 
املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.46499
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تقرر   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 
مسؤلية  ذات  شركة   SCAPEF حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 412 رقم  مكسب  اإلجسماعي  مقرها 
حي  النخيل  خليج  مجمع   04 عمارة 
فونتي - 80000 اكادير املغرب نتيجة 

لسص ية ودية.
و عين:

و  فساحي  االحد  عبد  السيد)ة) 
رقم   R قطاع   : بالسص ية  عنوانه)ا) 
123 حي فونتي 80000 اكادير املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
بساريخ 30 يونيو 2022 وفي بالسص ية 
 - فونتي  حي   123 رقم   R قطاع   :

80000 اكادير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بساريخ  باكادير  السجارية 

2022 تحت رقم 111852.

984I
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STE FIDARAIL

ايا اميناجمون اي ديفلوبمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDARAIL
 Rue Ibn Rochd Imm Baraka
 Appt Nr 2، 60000، OUJDA

MAROC
ايا اميناجمون اي دي لوبمون شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي مسجد 

عبد هللا ابن عمر كاراج رقم 3 وجدة 
- 60000 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
39875

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
ايا   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

اميناجمون اي دي لوبمون.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات
 تجارة.

مسجد   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عبد هللا ابن عمر كاراج رقم 3 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كريم بن عمر : 900 حصة 

بقيمة 90.000 درهم للحصة.
 100  : حيدة  مصط ى  السيد 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة.

السيد كريم بن عمر : 900 بقيمة 
90.000 درهم.

 100  : حيدة  مصط ى  السيد 
بقيمة 10.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  بن  كريم  السيد 
سيدي   5 رقم  املسسقبل   1 النجد 

يحيى 60000 وجدة املغرب.
السيد مصط ى حيدة عنوانه)ا) 
 44 رقم  الجسر  نور  الحسني  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصط ى حيدة عنوانه)ا) 
 44 رقم  الجسر  نور  الحسني  حي 

60000 وجدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بوجدة  السجارية 

2022 تحت رقم 1309.
985I

VISION VASTE CONSULTING

LJK TANGER TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda N°2,
RDC، 90000، TANGER MAROC

LJK TANGER TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي بي2 

مقراع زنقة 7 رقم 19 طنجة البالية 
- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.102829
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
 LJK شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  مبلغ   TANGER TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رقم   7 اإلجسماعي حي بي2 مقراع زنقة 
طنجة   90000  - البالية  طنجة   19
املغرب نتيجة ل : شركة بدون نشاط 
توقف نهائي عن أي  مند السأسيس، 

شغل.
بي2  السص ية ب حي  و حدد مقر 
19 طنجة البالية  7 رقم  مقراع زنقة 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:
و  الجعباق  بشي2  السيد)ة) 
قيادة  الس لى  مليش  عنوانه)ا) 
القصر الصغي2 فحص أنجرة 90000 

طنجة املغرب كمص ي )ة) للشركة.
و  الجعباق  سعيد  السيد)ة) 
مقراع  بي2  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
زنقة 7 رقم 19 90000 طنجة املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 253632.
986I

ripartners sarl

LO STIVALE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
LO STIVALE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي محل 

بالبقعة رقم 69 اقامة املسسقبل - 
46000 اس ي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 شتن21   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 LO  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.STIVALE
-مقهى,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخ1زة ,مطعم بسعر ثابت
الصعيد  على  البضائع  -نقل 

الوطني والدولي
-اسسي2اد و تصدير املعدات الثقيلة 

واآلالت.
محل   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 - املسسقبل  اقامة   69 رقم  بالبقعة 

46000 اس ي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : عبعوب  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد عمر عبعوب عنوانه)ا) 01 
 46000 زنقة املنار حي م ساح الخي2 

اس ي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عمر عبعوب عنوانه)ا) 01 
 46000 زنقة املنار حي م ساح الخي2 

اس ي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بآس ي بساريخ - تحت رقم -.

987I

mohammed boumzebra

HOTEL MINASSA TJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
HOTEL MINASSA TJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 52 تجزئة 
افران الحي االداري - 23200 ال قيه 

بن صالح املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HOTEL MINASSA TJ
فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األرز  نبيذ شراب  شرب   + مطعم   +
واألطعمة الصلبة لالستهالك في مقهى 

املوقع.
عنوان املقر االجسماعي : 52 تجزئة 
افران الحي االداري - 23200 ال قيه 

بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 1.330.000 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد تجاني خليل : 3.325 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 3.325  : رضوان  تجاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 3.325  : محمد  تجاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 3.325  : هللا  عبد  تجاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد تجاني خليل عنوانه)ا) حي 
 23200  55 رقم  د  بلوك  الياسمين 

ال قيه بن صالح املغرب.
عنوانه)ا)  رضوان  تجاني  السيد 
حي الياسمين بلوك د رقم 55 23200 

ال قيه بن صالح املغرب.
 EV800090 السيد تجاني محمد 
عنوانه)ا) حي الياسمين بلوك د رقم 
55 23200 ال قيه بن صالح املغرب.

السيد تجاني عبد هللا عنوانه)ا) 
حي الياسمين بلوك د رقم 55 23200 

ال قيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد تجاني خليل عنوانه)ا) حي 

 23200  55 رقم  د  بلوك  الياسمين 

ال قيه بن صالح املغرب

 I17876 محمد  تجاني  السيد 

عنوانه)ا) حي الياسمين بلوك د رقم 

55 23200 ال قيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بال قيه  االبسدائية 

رقم  تحت   2022 غشت   23 بساريخ 

.213/2022

988I

LE MONOPOLE

HARMONIE CENTRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR

 RUE ISHAK IBNOU HANINE

 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC

HARMONIE CENTRE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

ال جر شارع إدريس االول رقم 6 - 

20490 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.265603

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   17 املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 HARMONIE الوحيد  الشريك 

CENTRE مبلغ رأسمالها 1.600.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 

 -  6 رقم  االول  إدريس  شارع  ال جر 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20490

الغاية الغرض التي قامت  انتهاء   : ل 

من أجله الشركة.

إقامة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 -  6 رقم  االول  إدريس  شارع  ال جر 

20490 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الصعيدي  محمد  السيد)ة) 

الحمد  ديار  اقامة   120 عنوانه)ا) 
زنقة العرائش حي   10 شقة   5 طابق 

السالم 20203 الدار البيضاء املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828326.

989I

SOFINACTE

GROUPE MRAKNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme ETAGE، 30000، FES

MAROC

GROUPE MRAKNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

النماء قطعة رقم 328 الحي 

الصناعي بنسودة - 30030 فاس 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.63421

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم   2022 شتن21   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

"500.000 درهم" أي من "100.000 

عن  درهم"   600.000" إلى  درهم" 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3685.

990I

NEW CHALLENGE CONSULTING

SAADAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى، 25000، خريبكة املغرب
SAADAK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 1 
الشقة 5 الطابق 3 إقامة ال ردوس - 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7773
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   05
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SAADAK
الكهرباء   : بإيجاز  غرض الشركة 

واالضاءة واشغال مسنوعة.
 1 عمارة   : عنوان املقر االجسماعي 
الشقة 5 الطابق 3 إقامة ال ردوس - 

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : تويزي  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين تويزي عنوانه)ا) 

املخلخليين  داود  بن  محمد  اوالد 

النخيلة 26500 ابن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد نورالدين تويزي عنوانه)ا) 

املخلخليين  داود  بن  محمد  اوالد 

النخيلة 26500 ابن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة بساريخ 07 شتن21 

2022 تحت رقم 402.

991I

LINKIN WORLD WIDE

DOT SCREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DOT SCREEN

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي:شارع 

املقاومة الطابق 6 رقم 197 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

540007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 DOT  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

SCREEN

بيع  بإيجاز:شراء  الشركة  غرض 

الة طباعة انساج االعالنات ومعداتها

شارع  االجسماعي:  املقر  عنوان 
 197 رقم   6 الطابق  املقاومة 

الدارالبيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي

 500 واصلي  الدين  نور  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيد العربي حشاد: 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء

حي   89 واصلي  الدين  السيدنور 
االمل املحمدية

السيد العربي حشاددوار ال21اهمة 
1 الشالالت املحمدية

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة

حي   89 السيد نور الدين واصلي 
االمل املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 821076

992I

Chiffres et Droit Conseil sarl a.u

 CHIFFRES ET DROIT
 CONSEIL
SARL A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Chiffres et Droit Conseil
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي: الطابق 
االول 28 شارع ابن سينا سطات
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   03
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 Chiffres et Droit Conseil
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في القانون واالعمال
الطابق   : االجسماعي  املقر  عنوان 

االول 28 شارع ابن سينا سطات
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100 : السيد ص ي الدين هشام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد ص ي الدين هشام عنوانه 
 14 زنقة طارق ابن زياد لكنانت رقم 

سطات
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ص ي الدين هشام عنوانه 
 14 زنقة طارق ابن زياد لكنانت رقم 

سطات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطات بساريخ 08 غشت 

2022 تحت رقم 1208
993I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE MARC SAPISIAL
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE MARC SAPISIAL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي الثاني 

املكان املسمى عي�سى عمار حوز 
ازكي2ن بني بوعياش الحسيمة 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   24

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MARC SAPISIAL SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

السغليف.

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

عمار  عي�سى  املسمى  املكان  الثاني 

الحسيمة  بوعياش  بني  ازكي2ن  حوز 

32000 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2021 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 STE MARC SAPISIAL الشركة 

SARL AU : 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

 

 STE MARC SAPISIAL الشركة 

SARL AU : 1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوردي  حمزة  السيد 

 12 عمارة   01 شقة  الهدى  تجزئة 

الحسيمة   32000 امزورن الحسيمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد   حمزة الوردي عنوانه)ا) 

 12 عمارة   01 شقة  الهدى  تجزئة 

الحسيمة   32000 امزورن الحسيمة 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالحسيمة بساريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 489.

994I

AMDE

SAGACI RESEARCH MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SAGACI RESEARCH MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

5، رقم 22، - 20340 الدار البيظاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.385639

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 يونيو   06 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 SAGACI الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   RESEARCH MAROC

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

إقامة  مقرها اإلجسماعي زنقة سمية، 

 -  ،22 رقم   ،5 الطابق   ،3 شهرزاد 

املغرب نتيجة  الدار البيظاء   20340

ل : مشاكل مادية.

زنقة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

الدار البيظاء   20340  -  ،22 رقم   ،5

املغرب. 

و عين:

 JANICK CAROLE السيد)ة) 

و   MARIE MOUZIN EP PETTIT

عنوانه)ا) تنزانيا 20000 تنزانيا تنزانيا 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835503.

995I

ERRIFAI MOHAMMED

AUTO ECOLE PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY

 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU،

30000، فاس املغرب

AUTO ECOLE PLUS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 77 

شارع الزرقطوني زنقة الشريف 

االدري�سي - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37259

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

23 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 AUTO ECOLE الوحيد  الشريك 

 120.000 رأسمالها  مبلغ   PLUS

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

شارع الزرقطوني زنقة الشريف   77

املغرب  فاس   30000  - االدري�سي 

في  الشرسة  املنافسة   : ل  نتيجة 

امليدان وكذلك تراكم املديونية على 

الشركة.

 77 و حدد مقر السص ية ب رقم 

الشريف  زنقة  الزرقطوني  شارع 

االدري�سي - 30000 فاس املغرب. 

و عين:

و  العمال  حميد  السيد)ة) 

الحامية الزيات الدوح   07 عنوانه)ا) 

)ة)  كمص ي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 3481.

996I

CEMA - BOIS DE L'ATLAS

سيما أخشاب األطلس

شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CEMA - BOIS DE L'ATLAS

 boulevard Abou Bakr El

 Kadiri - Sidi Maârouf، 13203،

Casablanca Maroc

سيما أخشاب األطلس "شركة 

املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

أبوبكر القادري سيدي معروف - 

الدارالبيضاء املغرب.

"مالءمة النظام األسا�سي للشركة"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

11.145 الدارالبيضاء.

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2022

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

رقم  للشركة مع مقسضيات القانون: 

املعدل و املسمم للقانون رقم   19-20

95-17 املسعلق بشركات املساهمة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836825.

997I

Auditing consulting house

RAJA CLUB ATHLETIC SA
إعالن مسعدد القرارات

Auditing consulting house
 Immeuble A, angle bd Rahal
 Meskini et av lalla Yacout ,
 6ème étage N°32 place la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

RAJA CLUB ATHLETIC SA "شركة 
املساهمة"

وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 
بي2انزران الطابق 8، الشقة 81، 

روموندي 2 - - الدارالبيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.467977

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 10 غشت 2022 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
للمادة  وفًقا  املساهمين  تغيي2  مايلي: 
وبالسالي  األسا�سي  النظام  من   9
األشخاص السالية أسماؤهم سيكون 
السيد عزيز   -  : لهم ص ة مساهمين 
الوطنية  البطاقة  حامل  البدراوي، 
 51 في  مقيم   ،A755853 رقم 
مسعود  ابن  زنقة  إجوكاك  ملسقى 
السيد محمد   - ؛  الرباط  السوي�سي 
مروان، حامل البطاقة الوطنية رقم 
شارع أن ا   196 املقيم في   ،B90717
زاوية زنقة علي عبد الرزاق الشقة 3 
إقامة بالن سيد راسينغ الدار البيضاء 
حامل  يوس ي،  كريم  السيد   - ؛ 
 ،TA94649 رقم  الوطنية  البطاقة 
مقيم في إقامة املنظر الجميل عمارة 
ب رقم 3 بنسليمان ؛ - السيد املهدي 
الع ي2، حامل البطاقة الوطنية رقم 
رياض  تجزئة  في  مقيم   ،A428984
أوالد امطاع سكسور 3 إقامة الصنوبر 
السيد   -  : تمارة   8 الشقة   4 عمارة 
البطاقة  حامل  سحنون،  أحمد 
في  مقيم   ،GM38485 الوطنية رقم 
 10 شارع موالي اسماعيل شقة   58

بل يدير الدار البيضاء.
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين املسصرفين الجدد :

الريا�سي  جمعية نادي الرجاء   -  

ويقع مقره الرئي�سي في الدار البيضاء، 

شارع عمر الخيام،  مجمع الواحات، 

ويمثله رئيسه السيد عزيز البدراوي 

حامل  البدراوي،  عزيز  السيد   - ؛ 

 ،A755853 رقم  الوطنية  البطاقة 

زنقة  إجوكاك  ملسقى   51 في  مقيم 

 - ؛  الرباط  السوي�سي  مسعود  ابن 

السيد محمد مروان، حامل البطاقة 

في  املقيم   ،B90717 رقم  الوطنية 

شارع أن ا زاوية زنقة علي عبد   196

سيد  بالن  إقامة   3 الشقة  الرزاق 

راسينغ الدار البيضاء ؛ - السيد كريم 

يوس ي، حامل البطاقة الوطنية رقم 

املنظر  إقامة  في  مقيم   ،TA94649

الجميل عمارة ب رقم 3 بنسليمان ؛ - 

السيد املهدي الع ي2، حامل البطاقة 

في  مقيم   ،A428984 رقم  الوطنية 

سكسور  امطاع  أوالد  رياض  تجزئة 

 8 الشقة   4 إقامة الصنوبر عمارة   3

تمارة : - السيد أحمد سحنون، حامل 

 ،GM38485 رقم  الوطنية  البطاقة 

شارع موالي اسماعيل   58 مقيم في 

شقة 10 بل يدير الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال و مسؤوليات املساهمين

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسؤولين األوليين 

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تعيين مدقق الحسابات األول

بند رقم 44: الذي ينص على مايلي: 

الشكليات - إعالن - الصالحيات

على  ينص  الذي   :45 رقم  بند 

مايلي: ن قات السأسيس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 28009.

998I

FIDENS CONSEIL

N2F
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDENS CONSEIL
 LOT TOUDGHA N 33

 ASKEJOUR LOT TOUDGHA
 N 33 ASKEJOUR، 40000،

MARRAKECH maroc
N2F شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي عملية 

بيتي سكن عمارة 59 شقة رقم 724 
العزوزية مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

97271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 يونيو   10
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.N2F : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من  اكث2  اليشغل  والحماية  املراقبة 

خمسة اشخاص
تنظيف  البستنة  مقاولة 

املساجروالشقق.
عملية   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 724 59 شقة رقم  بيتي سكن عمارة 
مراكش   40000  - العزوزية مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100  : مصط ى  قطبي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد قطبي مصط ى عنوانه)ا) 
شقة   59 عمارة  سكن  بيتي  عملية 
مراكش   40000 العزوزية   724 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد قطبي مصط ى عنوانه)ا) 
شقة   59 عمارة  سكن  بيتي  عملية 
مراكش   40000 العزوزية   724 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2019 تحت رقم 5432.

999I

HORICOM

 SOCIETE SOHAMETRA
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE SOHAMETRA SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة س 
رقم 7 عمار سلمي سيدي سعيد - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   08
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE SOHAMETRA SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املسنوعة.

عنوان املقر االجسماعي : اقامة س 
 - عمار سلمي سيدي سعيد   7 رقم 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالسالي:

 5.000  : فسيحة  هباج  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فسيحة  هباج  السيدة 
7 توالل 50050  2 رقم  تجزئة توالل 

توالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  فسيحة  هباج  السيدة 
7 توالل 50050  2 رقم  تجزئة توالل 

توالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بمكناس بساريخ - تحت رقم 

.3159

1000I

conseils sarl

 SOCIETE TANGEROISE DE
MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ت ويت حصص

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

 SOCIETE TANGEROISE DE

MAINTENANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 68 شارع 

املقاومة - 90000 طنجة املغرب.

ت ويت حصص
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.13957

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2018 دجن21   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املودني  عادل  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجسماعية من أصل   29.850
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   29.850
 20 بساريخ   SABR MAROC الشركة 

دجن21 2018.
املودني  طارق  )ة)  السيد  ت ويت 
150 حصة اجسماعية من أصل 150 
الشركة  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 
دجن21   20 بساريخ   SABR MAROC

.2018
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   08 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2019 تحت رقم 220276.

1001I

conseils sarl

 SOCIETE TANGEROISE DE
MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 SOCIETE TANGEROISE DE
MAINTENANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 68 شارع 

املقاومة - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13957

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2011 يناير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم"   2.000.000"
"1.000.000 درهم" إلى "3.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2011 تحت رقم 89815.

1002I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مليت طغونس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC

مليت طغونس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي املحل 

الطابق االر�سي 325 ا تجزئة منتزه 3 

طريق مكناس فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

73703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

مليت   : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

طغونس.

االست2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسصدير 

االعمال املخسل ة.

املحل   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق االر�سي 325 ا تجزئة منتزه 3 

فاس   30000  - طريق مكناس فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد حسن زمور : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زمور  حسن  السيد 
فاس  الطيب  اوالد  لطي ة  تجزئة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زمور  حسن  السيد 
فاس  الطيب  اوالد  لطي ة  تجزئة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4662.
1003I

PREMIUM FINANCE

ROMO
إعالن مسعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

ROMO "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: 32 مكرر 
6 حي ازلي شارع تارودانت - 40000 

مراكش املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.58955

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
15 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بس ويت  منى  السيازي  السيدة  قامت 
السيد  ل ائدة  اجسماعية  حصة   67
س يان  السيد  و  بويحبان  محمد 
ش عي.تمت هده العملية على النحو 

السيازي  منى  السيدة  ت ويت  السالي: 
حصة اجسماعية للسيد س يان   33
ش عي.و ت ويت السيدة منى السيازي 
محمد  للسيد  اجسماعية  حصة   34

بويحبان
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
ش عي  س يان  السيد  تعيين  مايلي: 
السيدة  جانب  الى  الشركة  مسي2 
منى السيازي و هدا ملدة غي2 محدودة.
املشت2ك  بالسوقيع  ملزمة  الشركة 
والسيدة  ش عي  س يان  السيد 

السيازي منى 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
السيازي  السيدة  نقدا.  املساهمات 
س يان  درهم.السيد   3300,00 منى 
ش عي 3300,00 درهم. السيد محمد 
املجموع  3400,00درهم  بويحبان 
درهم وهذا هو املجموع   10,000.00
آالف  )عشرة  درهم   10,000 مبلغ 

درهم)
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ رأس املال مبلغ عشرة آالف درهم 
 100 إلى  وينقسم  )درهم)،   10,000
حصة بقيمة 100 درهم لكل حصة، 
بالكامل  ودفعها  فيها  االكسساب  يسم 
النحو  على  للشركاء  وتخصيصها 
 33,00 منى  السيازي  السيدة  السالي: 
 33,00 حصة السيد س يان ش عي 
حصة.السيد محمد بويحبان 34,00 
حصة هذا   100.00 املجموع  حصة 
هو ما مجموعه 100.00 حصة )مائة 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
السيازي  السيدة  تعيين  تم   - مايلي: 
منى والسيد س يان ش عي، مسي2ين 
للشركة ل ت2ة غي2 محدودة. باإلضافة 
الشركةملزمة  سسكون  ذلك،  إلى 
السيازي  للسيدة  املشت2ك  بالسوقيع 
وهذا  ش عي،  س يان  والسيد  منى 

ل ت2ة غي2 محدودة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139216.

1004I

LB HAND ECO

LB HAND ECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

LB HAND ECO

طريق أس ي دوار اكيوض زين 365 

سيدي غانم - 40000 مراكش 

املغرب.، 40000، مراكش املغرب

LB HAND ECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : طريق 

أس ي دوار اكيوض زين 365 سيدي 

غانم - 40000 مراكش املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.103221

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

 LB املؤرخ في 27 ماي 2022 تقرر حل

HAND ECO شركة ذات املسؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 

365 سيدي  أس ي دوار اكيوض زين 

غانم - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

الزمة كورونا.

و عين:

و  حمروزي  بوشعيب  السيد)ة) 

طريق أس ي دوار اكيوض  عنوانه)ا) 

 40000 غانم  سيدي   365 زين 

مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

طريق  وفي   2022 ماي   27 بساريخ 

365 سيدي  أس ي دوار اكيوض زين 

غانم - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 السجارية بمراكش بساريخ 

2022 تحت رقم 137482.

1005I

conseils sarl

 SOCIETE TANGEROISE DE
MAINTENANCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
ت ويت حصص

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 SOCIETE TANGEROISE DE
MAINTENANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 68 شارع 

املقاومة - 90000 طنجة املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13957

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2010 ف21اير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املودني  طارق  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   9.950
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   10.000
عادل املودني بساريخ 02 ف21اير 2010.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   13 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2010 تحت رقم 79142.
1006I

Fiduciaire Le Médiateur

LI CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D'Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

LI CONSTRUCTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة الحاج جياللي 
العوفي2 الطابق الس لي رقم 16 

املعاريف- الدار البيضاء - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.294443

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 06 غشت 2022 تقرر حل 
 LI املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   CONSTRUCTIONS
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
املنصور  يعقوب  شارع  اإلجسماعي 
الطابق  العوفي2  جياللي  الحاج  زنقة 
الدار  املعاريف-   16 رقم  الس لي 
البيضاء  الدار   20100  - البيضاء 
االرباح  انعدام   : ل  نتيجة  املغرب 
عن  مت2تبة  الحالية  االزمة  بسبب 

في2وس كورونا.
شارع  ب  السص ية  مقر  حدد  و 
يعقوب املنصور زنقة الحاج جياللي 
 16 رقم  الس لي  الطابق  العوفي2 
 20100  - البيضاء  الدار  املعاريف- 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) ملياء يوس ي و عنوانه)ا) 
اململكة املسحدة 000 اململكة املسحدة 
اململكة املسحدة كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 836206.

1007I

LB HAND ECO

LB HAND ECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LB HAND ECO
طريق أس ي دوار اكيوض زين 365 

سيدي غانم - 40000 مراكش 
املغرب.، 40000، مراكش املغرب
LB HAND ECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 

أس ي دوار اكيوض زين 365 سيدي 

غانم - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.103221

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   24 في  املؤرخ 

 LB شركة ذات املسؤولية املحدودة 

HAND ECO مبلغ رأسمالها 10.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي طريق 

365 سيدي  أس ي دوار اكيوض زين 

غانم - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

ل : ازمة كورونا.

طريق  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

365 سيدي  أس ي دوار اكيوض زين 

غانم - 40000 مراكش املغرب. 

و عين:

و  حمروزي  بوشعيب  السيد)ة) 

طريق أس ي دوار اكيوض  عنوانه)ا) 
 40000 غانم  سيدي   365 زين 

مراكش املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   10 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 136693.

1008I

MOROCCO COSMETIKO

Morocco Cosmetiko
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة : موروكو كوسمسيكو 

Morocco Cosmetiko

عنوان الشركة : شارع عبد الكريم 

الخطابي مجمع جواد إقامة 109 

شقة 43 الطابق 2 40000 مراكش 

املغرب

موروكو كوسمسيكو شركة دات 

املسؤلية املحدودة 

)في طور السص ية)
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و عنوان مقرها االجسماعي : شارع 
عبد الكريم الخطابي مجمع جواد 

إقامة 109 شقة 43 الطابق 2 
40000 مراكش املغرب

حل الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

99719
االسسثنائي  الجمع  بمقس�سى 
املؤرخ في 03 غشت 2022 تقرر حل 
املحدودة  املسؤلية  دات  الشركة 

موروكو كوسمسيكو
عنوان  و  درهم   5000 رأسمالها 
الكريم  مقرها االجسماعي شارع عبد 
 109 إقامة  جواد  مجمع  الخطابي 
مراكش   40000  2 الطابق   43 شقة 

املغرب
نتيجة لعدم مزاولة أي نشاط

حي امهان   : وحدد مقر السص ية 
ايت اورير الحوز مراكش 42050

و  اسرولي  إيهاب  السيد  وع1ن 
الحوز  اورير  ايت  امهان  حي  عنوانه 

مراكش 42050 كمص ي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بساريخ  بمراكش  السجارية 

06/09/2022 تحت رقم: 139139

1009I

AMDE

 SERVICES DE POMPAGE DE
BETON ET DRAGAGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SERVICES DE POMPAGE DE
BETON ET DRAGAGE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

5، رقم 22، - 20340 الدار البيظاء 
املغرب

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.357399

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 شتن21   06 في  املؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 SERVICES الوحيد  الشريك  ذات 

 DE POMPAGE DE BETON ET

 10.000 مبلغ رأسمالها   DRAGAGE

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

الدار البيظاء   20340  -  ،22 رقم   ،5

املغرب نتيجة ل : مشاكل مادية.

زنقة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

الدار البيظاء   20340  -  ،22 رقم   ،5

املغرب. 

و عين:

و   KRISTOF LEERS السيد)ة) 

بلجيكا   20000 بلجيكا  عنوانه)ا) 

بلجيكا كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835841.

1010I

ml.sahara travaux sarl

ML.SAHARA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ml.sahara travaux sarl

 x 439 حي 25 مارس بلوكx عمارة

شقة 02 العيون، 70000، العيون 

املغرب

ML.SAHARA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 439 

xحي 25 مارس بلوك ب شقة 02 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42607

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   29

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.ML.SAHARA TRAVAUX

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  اسسي2اد-  و  عامة-تصدير 

-خدمات عامة.

عمارة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

مارس بلوك ب شقة   25 xحي   439

02 - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : لعمي2  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعمي2  مبارك  السيد 

204 شارع مسي2ة الخضراء بلوك ب 

حي واد نون 81000 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعمي2  مبارك  السيد 

204 شارع مسي2ة الخضراء بلوك ب 

حي واد نون 81000 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 غشت  االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2475/2022.

1011I

ficogedek sarl au

JIYA.COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes
maroc

JIYA.COM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي عمارة 2 
شقة 6 رياض االندلس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

57135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
JIYA.  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.COM
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعم االتصاالت.
عمارة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 50000  - رياض االندلس   6 شقة   2

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : حماني  جيهان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حماني  جيهان  السيدة 
االندلس  رياض   6 شقة   2 عمارة 

50000 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  حماني  جيهان  السيدة 
االندلس  رياض   6 شقة   2 عمارة 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3272.

1012I

Audimi

HOSTIFAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4,، 20120،
Casablanca maroc

HOSTIFAI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 
ب، طابق 2، رقم 4 - 20120 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HOSTIFAI
تطوير   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وتكنولوجيا  السكنولوجية  الحلول 

املعلومات واالتصاالت وال21مجيات،
- االستشارات والسدريب في املجال 

الرقمي وتجربة العمالء،
السكنولوجية  الحلول  تطوير 
املعلومات  تكنولوجيا  وحلول 

واالتصاالت وال21مجيات.

املجال  في  والسدريب  التشاور 
الرقمي وتجربة العمالء

املعامالت  أعم،جميع  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
املنقولة  غي2  أو  للسحويل  القابلة 
مباشرة  غي2  أو  مباشرة  بصورة 
بموضوع الشركة بطريقة مماثلة أو 

ذات صلة.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 
الدار   20120  -  4 رقم   ،2 طابق  ب، 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   520  : السيد بدر املخنت 

بقيمة 100 درهم للحصة.
: 240 حصة  السيدة مريم بوزرع 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 240  : شركاوي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املخنت  بدر  السيد 
 ،3 الطابق  ج،  درج  أن ا،  فوبورغ 
 20000 ل3ج،  عمارة   ،301 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بوزرع  مريم  السيدة 
عمارة   ،2 النواصر  بارك  إقامة 
النواصر،   ،2 شقة   ،4 الطابق   ،5

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  شركاوي  أحمد  السيد 
 ،5 الطابق   ،12 رقم  عبي2،  إقامة 
الوئام، األل ة، 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املخنت  بدر  السيد 
 ،3 الطابق  ج،  درج  أن ا،  فوبورغ 
 20000 ل3ج،  عمارة   ،301 شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم -.
1013I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE AKHEDJI SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ

CONSULTING

شارع موالي اح يظ ميسور، 

33250، ميسور املغرب

 STE AKHEDJI SERVICES SARL

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 

الحسن الثاني ميسور - 33250 

ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   01

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AKHEDJI SERVICES SARL AU

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 33250  - ميسور  الثاني  الحسن 

ميسور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : محمد  وحدة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  وحدة  السيد 

شارع الحسن الثاني ميسور 33250 

ميسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  وحدة  السيد 

شارع الحسن الثاني ميسور 33250 

ميسور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  ببوملان  االبسدائية 

2022 تحت رقم 488/2022.

1014I

EL FACHTALI CONSEIL

SAFWA PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوال حي سينكو شارع مزدل ة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8، 

MARRAKECH ،40000 املغرب

SAFWA PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

الصناعي سيدي يوسف بن علي رقم 

119 - 40000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.95177

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 يونيو   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ت ويت السيد )ة) فاطمة بلغريب 

300 حصة اجسماعية من أصل 500 

عبداملنعم  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

بلغريب بساريخ 09 يونيو 2022.

ت ويت السيد )ة) صهيب بلغريب 

100 حصة اجسماعية من أصل 500 

عبداملنعم  )ة)  السيد  ل ائدة  حصة 

بلغريب بساريخ 09 يونيو 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   21 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 137993.

1015I
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NOUSSAH CONSULTING

نيويورك اسبا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

نيويورك اسبا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 232 شارع 
إيميل زوال بل دير - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.159743

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2013 نون21   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"400.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   500.000" إلى  درهم" 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

دجن21 2014 تحت رقم 563551.
1016I

FLASH ECONOMIE

AUBEPINE & CO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

AUBEPINE & CO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 105 زاوية 

شارع 11 يناير و مصط ى املعاني 
الطابق 3 مكسب 16 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
554681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   07
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.AUBEPINE & CO
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم
- تنظيم الح الت و املناسبات

- االشهار
- إدارة املواقع

- البيع و الشراء.
عنوان املقر االجسماعي : 105 زاوية 
املعاني  مصط ى  و  يناير   11 شارع 
الدار   20000 -  16 3 مكسب  الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : العلمي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
 5 السيد هشام العلمي عنوانه)ا) 
شقة  عائشة  إقامة  االقحوان  زنقة 
20 حي الراحة 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
 5 السيد هشام العلمي عنوانه)ا) 
شقة  عائشة  إقامة  االقحوان  زنقة 
20 حي الراحة 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836815.

1017I

FLASH ECONOMIE

HAJOUI TAX & LEGAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAJOUI TAX & LEGAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي إقامة 
مونت بالنك،شارع تاوريرت، 

الطابق الثالث، شقة 16 - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
552993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 ماي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.HAJOUI TAX & LEGAL
توفي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات استشارية قانونية و ضريبية 
و خاصة إعداد مشاورات , مذكرات , 

آراء قانونية أو املساعدة في
أي  على  والس اوض  الصياغة 

وثيقة تعاقدية أو قانونية
إدارتهم  في  الشركات  مساعدة 
تزويدهم  خالل  من  وتطويرهم 
القانون  في  الشركة  بمعرفة 

والضرائب
العمليات  جميع  عام،  بشكل 
الصناعية أو السجارية أو القانونية أو 
املالية أو األوراق املالية أو العمليات 

العقارية التي
مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو بأي 
غرض مماثل أو ذي صلة أو قد تعزز 

امسداده.

إقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
تاوريرت،  بالنك،شارع  مونت 
 20000  -  16 شقة  الطابق الثالث، 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نسيم حجوي : 900 حصة 

بقيمة 10 درهم للحصة.
السيدة غيثة بركوكو : 100 حصة 

بقيمة 10 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حجوي  نسيم  السيد 
مقيم في اقامة املمرات البحرية، دوار 
عين الدئاب 20000  الحاجة فطنة، 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بركوكو  غيثة  السيدة 
البحرية،  املمرات  اقامة  في  مقيمة 
الدئاب  عين  فطنة،  الحاجة  دوار 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حجوي  نسيم  السيد 
مقيم في اقامة املمرات البحرية، دوار 
عين الدئاب 20000  الحاجة فطنة، 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 552993.
1018I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE SOUDEUR BEN AISSA
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE SOUDEUR BEN AISSA SARL

 AU



17629 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 
الغابون امزورن الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   24
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 
.SOUDEUR BEN AISSA SARL AU
• تشغيل   : غرض الشركة بإيجاز 
أو  اآللية  بالعمليات  اللحام  ورشة 

الكهربائية
إنشاءات  أو  أعمال  مقاول   •

مخسل ة
• الساجر.

زنقة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 32000 الحسيمة  امزورن  الغابون 

الحسيمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 STE SOUDEUR BEN الشركة 
حصة   AISSA SARL AU : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة. 
 STE SOUDEUR BEN الشركة 
AISSA SARL AU : 1000 بقيمة 100 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
بنعي�سى  عبدالصمد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الشطاري ايت يوسف 
الحسيمة   32000 الحسيمة.  اوعلي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

بنعي�سى  عبدالصمد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الشطاري ايت يوسف 
الحسيمة   32000 الحسيمة.  اوعلي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالحسيمة  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 714.
1019I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

SANI PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسمية الشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية، 
50000، مكناس املغرب

SANI PHARMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجسماعي الطابق 
األر�سي رقم 9 مكرر درب الزيسونة 
بني محمد - 50060 مكناس املغرب.

تغيي2 تسمية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

 52741
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   26 في  املؤرخ 
 SANI" من  الشركة  تسمية  تغيي2 

."SANI LAB" إلى "PHARMA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3188.
1020I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

MOMADE PEINTURE SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
 MOMADE PEINTURE SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 4 مجمع 
الزموري اقامة رقم 6 بلوك الطابق 
الرابع طريق مغارة هرقل طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129605
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   06
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.MOMADE PEINTURE SARL
مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال الصباغة بص ة عامة.
4 مجمع   : عنوان املقر االجسماعي 
بلوك الطابق   6 الزموري اقامة رقم 
 - طنجة  هرقل  مغارة  طريق  الرابع 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد محمد مروان : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مروان  محمد  السيد 
شارع يعقوب املنصوررقم 26 طنجة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مروان  محمد  السيد 

شارع يعقوب املنصوررقم 26 طنجة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256396.

1021I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

BINAYAT JILALI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6، 90000،

TANGER MAROC

BINAYAT JILALI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي الوردة 

2 بن ديبان قطعة 1100 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   15

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.BINAYAT JILALI

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسل ة.

عنوان املقر االجسماعي : حي الوردة 

 90000  -  1100 بن ديبان قطعة   2

طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد الجاللي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجاللي  رشيد  السيد 
رقم   2 الوردة  السانية  جنان  حي 

1100 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الجاللي  رشيد  السيد 
رقم   2 الوردة  السانية  جنان  حي 

1100 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   05 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257074.
1022I

Mustapha ZAKHNINI 

ASTIL PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS EL MA

NADOR، 62602، الناضور املغرب
ASTIL PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي طنجة 
راس املاء الناظور - 62602 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24565
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 ASTIL : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.PRO

تسي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البنايات والحدائق و الحرسة.

عنوان املقر االجسماعي : حي طنجة 
الناظور   62602 - الناظور  راس املاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : بوطالب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : الشرابي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوطالب عنوانه)ا) 
حي طنجة راس املاء الناظور 62602 

الناظور املغرب.
السيد محمد الشرابي عنوانه)ا) 
 63600 السعدية  الشراربة  حي 

السعدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد بوطالب عنوانه)ا) 
حي طنجة راس املاء الناظور 62602 

الناظور املغرب
السيد محمد الشرابي عنوانه)ا) 
 63600 السعدية  الشراربة  حي 

السعدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 01 شتن21 

2022 تحت رقم 4300.
1023I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونسينغ

 SOCIETE AGRI DULCE
S.A.R.L - A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DERDABI الدردابي أكونسينغ
ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M'diq، 93200

MAROC املغرب M'DIQ املضيق

 SOCIETE AGRI DULCE S.A.R.L

A.U - شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

الرباط، شارع النصر، رقم 390، 

املضيق - 93200 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   05

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE AGRI DULCE S.A.R.L -

.A.U

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنساج و 

التسويق ال الحي

حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 ،390 رقم  النصر،  شارع  الرباط، 

املضيق - 93200 املضيق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : الع اقي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الع اقي  محمد  السيد 
كاستيو هيدالغو، عمارة ب، رقم 25، 

سبسة 93200 سبسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الع اقي  محمد  السيد 
كاستيو هيدالغو، عمارة ب، رقم 25، 

سبسة 93200 سبسة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   02 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1817.

1024I

MORAFID CONSEILS

 STE EZZ-DECORS

MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE EZZ-DECORS

MARRAKECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 

 APPT N°28 ETAGE 4 IMM

 AAMARA HAY MENARA

 MARRAKECH APPT N°28

 ETAGE 4 IMM AAMARA HAY

 MENARA MARRAKECH 40000

.Marrakech MAROC

رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.54933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

تم   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم"   1.900.000"

"1.200.000 درهم" إلى "3.100.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم" 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139208.

1025I
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DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونسينغ

 SOCIETE AL JAZEERA FISH

S.A.R.L - A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DERDABI الدردابي أكونسينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 34، 

 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق

 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M'diq، 93200

MAROC املغرب M'DIQ املضيق

 SOCIETE AL JAZEERA FISH

S.A.R.L - A.U شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 27، شارع 

جبل أوكايمدن، زنقة 2، كراج رقم 

1، تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 غشت   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE AL JAZEERA FISH

.S.A.R.L - A.U

البيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك  أنواع  جميع  بالسقسيط 

الطازجة  والرخويات  والقشريات 

واملجمدة..

عنوان املقر االجسماعي : 27، شارع 

جبل أوكايمدن، زنقة 2، كراج رقم 1، 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : ال21اق  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد احمد ال21اق عنوانه)ا) حي 
بوزغالل، طريق سد اسمي2، املضيق 

93200 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد احمد ال21اق عنوانه)ا) حي 
بوزغالل، طريق سد اسمي2، املضيق 

93200 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   06 االبسدائية بسطوان بساريخ 

2022 تحت رقم 1831.
1026I

N2M CONSEIL-SARL

OOVAN TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
OOVAN TRADE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
الحسن االول الحي 5 الرقم 19 

الطابق الثالث الرقم 6 - 62000 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
24561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   16
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.OOVAN TRADE
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.
شارع   : االجسماعي  املقر  عنوان 
 19 الرقم   5 الحي  االول  الحسن 
 62000  -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000  : الداودي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الداودي عنوانه)ا) 
قادوس  عين   2 سعيدة  تجزئة   8

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محمد الداودي عنوانه)ا) 
قادوس  عين   2 سعيدة  تجزئة   8

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 24 غشت 

2022 تحت رقم 4245.

1027I

SAVEURS SA 211

SAVEURS SA 211
إعالن مسعدد القرارات

SAVEURS SA 211
211 شارع يعقوب املنصور، 
20380، الدارالبيضاء املغرب
SAVEURS SA 211 "شركة 

املساهمة"
وعنوان مقرها االجسماعي: 211 
شارع يعقوب املنصور - 20380 

الدارالبيضاء املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.275045

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2022 يونيو   26 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مجلس  أعضاء  والية  تجديد  مايلي: 

اإلدارة السيدة مليكة لوديي الشركة

TECHNOPUB ملدة ست سنوات 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بانتهاء  تحيط الجمعية العامة علما 

والية السيد بلمعا�سي مني2 واسسقالة 

واليسه  من  مني2  بلمعا�سي  السيد 

كرئيس ملجلس اإلدارة 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

العمومية  الجمعية  تقرر  مايلي: 

 MONO HOLDING تعيين الشركة

 6 كعضو جديد مجلس اإلدارة ملدة 

سنوات. وسيمثل الشركة السيد مني2 

بلمعا�سي 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

تحيط  العمومية  الجمعية  مايلي: 

السيد  مدة والية املدراء  علما بانتهاء 

بلمعا�سي مني2 

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

لوديي  مليكة  السيدة  تعيين  مايلي: 

رئيسة ملجلس اإلدارة وسسنسهي هذه 

العادي  العام  الجمع  بنهاية  الوالية 

املالية  السنة  التي سسقرر حسابات 

املنتهية في 31 ديسم21 2027

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على  بند رقم 17-18: 

مايلي: إدارة الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 837168.

1028I
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STRAVISCO

TASSKALT SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES،
50050، MEKNES MAROC

 TASSKALT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
م21وكة رقم 1 واد بوفكران فرتونة م 

ج - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.TASSKALT SARL
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري LOTISSEUR -وبص ة عامة
جميع املعامالت السجارية

االدارية,املالية,ال الحية املنقولة
والغي2 املنقولة املسعلقة بشكل

مباشر و غي2 مباشر بنشاط
الشركة او مايساهم في تطويره.

تجزئة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
م21وكة رقم 1 واد بوفكران فرتونة م 

ج - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : نزيه  املصط ى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ص ري سعيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نزيه  املصط ى  السيد 
 4 زنقة   2 حورية  اقامة   3 الشقة 
2 م ج 50000 مكناس  االسماعيلية 

املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  ص ري  السيد 
هارون  زنقة   14 شقة  اكرم  اقامة 
الرشيد م ج 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  نزيه  املصط ى  السيد 
 4 زنقة   2 حورية  اقامة   3 الشقة 
2 م ج 50000 مكناس  االسماعيلية 

املغرب
عنوانه)ا)  ص ري  سعيد  السيد 
هارون  زنقة   14 شقة  اكرم  اقامة 

الرشيد م ج 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3247.

1029I

FAIR VALUE

BAC EN POCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAIR VALUE
34 شارع طرابلس الطابق االول رقم 

2، 2000، الدار البيضاء املغرب
BAC EN POCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي 109 طريق 

بوسكورة. درابنا. املبنى C، مكسب 
C13. الدار البيضاء، املغرب. الدار 

البيضاء. 2000 الدار البيضاء. 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
555041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 BAC  : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.EN POCHE
تحقيق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغيل منصة شبكية لسعليم أط ال 
واملسوسطة  )االبسدائية  املدارس 
الجامعة  طالب  قبل  من  والثانوية) 

للمساعدة في الواجبات املنزلية.
 109  : االجسماعي  املقر  عنوان 
 ،C املبنى  درابنا.  بوسكورة.  طريق 
املغرب.  الدار البيضاء،   .C13 مكسب 
الدار البيضاء.  الدار البيضاء. 2000 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
20 حصة   : السيدة غيثة مشايع 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   80  : بنونة  غالي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مشايع  غيثة  السيدة 
محافظة   46 رقم  أوري،  تجزئة 
النواصر. الدار البيضاء 2000 الدار 

البيضاء. املغرب.
السيد غالي بنونة عنوانه)ا) يقيم 
كالي ورنيا.  بي وغلي.  تجزئة   25 في 
البيضاء.  الدار   2000 كازابالنكا. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مشايع  غيثة  السيدة 
محافظة   46 رقم  أوري،  تجزئة 
النواصر. الدار البيضاء 2000 الدار 

البيضاء. املغرب
السيد غالي بنونة عنوانه)ا) يقيم 
كالي ورنيا.  بي وغلي.  تجزئة   25 في 
البيضاء.  الدار   2000 كازابالنكا. 

املغرب
عنوانه)ا)  بنونة  سعيد  السيد 
بي وغلي.  تجزئة   25 في  يقيم 
املغرب   2000 كازابالنكا.  كالي ورنيا. 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم -.

1030I

STE FIDUCIAIRE D'AUDIT CHARAKA

LA DRAHRIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ت ويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D'AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

LA DRAHRIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب رقم 

6، الطابق الثاني، إقامة أحالم ب، 

شارع يعقوب املنصور، كيليز،. - 

40000 مراكش املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97129

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تمت   2022 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كاتالينا  )ة)  السيد  ت ويت 

حصة   40 سواريز  إيتشي اريا 

اجسماعية من أصل 40 حصة ل ائدة 

ديسكات  جاي  نيكوال  )ة)  السيد 

بساريخ 31 غشت 2022.

باتريك  ريمي  )ة)  السيد  ت ويت 

من  اجسماعية  حصة   10 روفيلون 

)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   60 أصل 

 31 بساريخ  ديسكات  جاي  نيكوال 

غشت 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139236.

1031I
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SERVIAP

ENER CONCEPT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليمان، 13000، بنسليمان 

املغرب

ENER CONCEPT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي املكسب 

B عمارة 5 إقامة رقم 1 حي عثمان 

بوزنيقة - 13100 بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4419

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

18 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 ENER CONCEPT الشريك الوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

املكسب  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 

حي عثمان   1 إقامة رقم   5 عمارة   B

املغرب  بوزنيقة   13100  - بوزنيقة 

نتيجة ل : توقيف النشاط.

املكسب  السص ية ب  و حدد مقر 

حي عثمان   1 إقامة رقم   5 عمارة   B

بوزنيقة - 13100 بوزنيقة املغرب. 

و عين:

و  عيايطة  املصط ى  السيد)ة) 
زنقة أرفود حي عثمان   63 عنوانه)ا) 

املغرب  بوزنيقة   13100 بوزنيقة 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  سليمان  ب1ن  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 457.

1032I

مكسب االسساذة ليلى بنكي2ان

 MOROCCO SAFETY
INDUSTRIES

إعالن مسعدد القرارات

مكسب االسساذة ليلى بنكي2ان
شارع يعقوب املنصور، عمارة 283، 
رقم 12 الطابق الثاني الدارالبيضاء، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
 MOROCCO SAFETY

INDUSTRIES "شركة ذات 
املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: املحمدية 
املنطقة الصناعية-السجزئة 16 - 

28810 املحمدية املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.19859

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 07 أبريل 2017

تم اتخاذ القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تسمية  تغيي2  مايلي: 
 MOROCCO SECURITY  «  :
الى:   INDUSTRIES « SARL
 MOROCCO SAFETY  «

 INDUSTRIES « SARL
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل صياغة نشاط الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجسماعي للشركة من: 
الى:  ان ا  شارع  ب   36 الدارالبيضاء 
املحمدية املنطقة الصناعية-السجزئة 

.16
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
درهم"   200.000,00" قدره 
إلى  درهم"   50.000,00" من  أي 

"250.000,00 درهم" 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 القانون األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تسمية الشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجسماعي للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس مال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   08 االبسدائية باملحمدية بساريخ 

2017 تحت رقم 689.

1033I

SANAM HOLDING

SANAM HOLDING

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

SANAM HOLDING

 RUE D'IFRANE CIL 26

 CASABLANCA، 20210،

CASABLANCA MAROC

SANAM HOLDING شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجسماعي 29 شارع 

موالي يوسف - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.49869

العام  الجمع  بمقس�سى 

يوليوز   28 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2022

درهم"   30.000.000" قدره  بمبلغ 

إلى  درهم"   20.000.000" من  أي 

طريق  عن  درهم"   50.000.000"

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28678.

1034I

ائسمانية بيان حنان

TIZGHT OPTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائسمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املسسودع 

البلدي رقم 147 مراكش، 40000، 

مراكش مراكش

TIZGHT OPTIC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي املحاميد 

سعادة 6 رقم 28 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.110157

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تقرر حل 

ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 TIZGHT OPTIC الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

املحاميد  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 

مراكش   40000  -  28 رقم   6 سعادة 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر السص ية ب املحاميد 

مراكش   40000  -  28 رقم   6 سعادة 

املغرب. 

و عين:

و  بودشيش  رشيد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) املحاميد سعادة 6 رقم 28 

)ة)  40000 مراكش املغرب كمص ي 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139210.

1035I
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PREMIUM FINANCE

A.H.2.L
إعالن مسعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

A.H.2.L "شركة ذات املسؤولية 
املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: دوار كوكو 
تسلطانت مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.99259

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
15 غشت 2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: حدف النشاط : نقل البضائع 
لحساب الغي2 وإضافة النشاط : كراء 

األالت و معدات البناء
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
دوار  من  االجسماعي  املقر  تحويل 
كوكو تسلطانت مراكش إلى العنوان 
املسار  الصناعية  الجديد:املنطقة 
 2 شقة  الساني  الطابق   106 تجزئة 

مراكش
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
طريق  عن   3.500.000,00 قدره 
الجاري  الحساب  مع  مقاصة  إجراء 
للشركاء. وبدلك فإن رأسمال الشركة 
36000 حصة إجسماعية  يسكون من 
, موزعة على  100 درهم لكل واحدة 
أيت  السيد لحسن  كالسالي:  الشركاء 
العربي  حصة.والسيد  إيشو:18000 

حضري 18000 حصة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اشغال  هو:  الشركة  من  الغرض 
و  األالت  كراء  البناء.  او  مخسل ة 

معدات البناء...................................

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
الشركة  تأخذ  الشركة.  اسم  مايلي: 
"A.H.2.L." شركة ذات  االسم السالي: 

مسؤولية محدودة.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الصناعية  اإلجسماعي:املنطقة  املقر 
املسار تجزئة 106 الطابق الساني شقة 

2 مراكش
على  ينص  الذي   :  6 رقم  بند 
حضري  السيد   : املساهمات  مايلي: 
درهم----  1.800.000,00 العربي: 
 : لحسن  ايشو  يت  السيد   ---------
1.800.000,00 درهم في املجموع = : 

3.600.000,00 درهم 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
املال  رأس  ينقسم   :7 املادة  مايلي: 
املحدد بمبلغ ثالثة ماليين وسسمائة 
درهم)   3,600,000.00( درهم  ألف 
 100.00 بقيمة  حصة   36,000 إلى 
به  مكست  حصة،  لكل  درهم 
رأس  توزيع  يسم  ومدفوع.  بالكامل 
السيدة  السالي:  النحو  على  املال 
حصة   18,000 العربي:  حضري 
آيت  ------------------------السيد 
: 18.000حصة إجمالي  ايشو لحسن 
ما يعادل 36,000 حصة تشكل رأس 

املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139212.
1036I

ائسمانية بيان حنان

RIAD MUIMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائسمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املسسودع 

البلدي رقم 147 مراكش، 40000، 
مراكش مراكش

RIAD MUIMA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي سيدي 
ايوب عرصة �سي يوسف رقم 293 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

128761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 

تم إعداد القانون   2022 يوليوز   07

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.MUIMA

استئجار   : غرض الشركة بإيجاز 

غرف وشقق م روشة.

سيدي   : االجسماعي  املقر  عنوان 

 -  293 ايوب عرصة �سي يوسف رقم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : السيدة عائشة جدراوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة عائشة جدراوي عنوانه)ا) 

 401 بول ارد شي غييي عمارة   6815

كندا   9 ت  ز3  بروسارد ك س ج4 

841949 بروسارد كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة عائشة جدراوي عنوانه)ا) 

 401 بول ارد شي غييي عمارة   6815

كندا   9 ت  ز3  بروسارد ك س ج4 

841949 بروسارد كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139217.

1037I

مكسب االسساذة ليلى بنكي2ان

 MOROCCO SAFETY

INDUSTRIES
إعالن مسعدد القرارات

مكسب االسساذة ليلى بنكي2ان

شارع يعقوب املنصور، عمارة 283، 
رقم 12 الطابق الثاني الدارالبيضاء، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

 MOROCCO SAFETY

INDUSTRIES "شركة ذات 

املسؤولية املحدودة"

وعنوان مقرها االجسماعي: املحمدية 

املنطقة الصناعية-السجزئة 16 - 

28810 املحمدية املغرب.

"إعالن مسعدد القرارات"
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.846

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2018 أبريل   13 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اجسماعية  حصة   1225 ت ويت 

 CASHPRO  « الشركة  طرف  من 

ر�سى  السيد  ل ائدة   « SARLAU
اسماعيلي علوي 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اجسماعية  حصة   1225 ت ويت 

 INTELLEGO  « الشركة  طرف  من 

مهدي  السيد  ل ائدة   « SARLAU

املوباركي 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 

أي  درهم"   100.000,00" قدره 

إلى  درهم"   250.000,00" من 

"350.000,00 درهم" 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 القانون األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة .
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأس مال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   08 االبسدائية باملحمدية بساريخ 

2018 تحت رقم 736.
1038I

SANAM HOLDING

RIAD STAB AL HAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SANAM HOLDING
 RUE D'IFRANE CIL 26

 CASABLANCA، 20210،
CASABLANCA MAROC

RIAD STAB AL HAYAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي 29 شارع 
موالي يوسف - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.152005

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   RIAD STAB AL HAYAT
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
موالي  شارع   29 اإلجسماعي  مقرها 
البيضاء  الدار   20200  - يوسف 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة حبيا.
 29 ب  السص ية  مقر  حدد  و 
الدار   20200  - شارع موالي يوسف 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الحمودي  محمد  السيد)ة) 
تجزئة   28 فيال   1 زنقة  عنوانه)ا) 
الدار   20370 املعاريف  شانتيمار 
البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28785.

1039I

SANAM HOLDING

SANAM IMMOBILIER
تعيين مدير عام

SANAM HOLDING
 RUE D'IFRANE CIL 26

 CASABLANCA، 20210،
CASABLANCA MAROC

SANAM IMMOBILIER شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها االجسماعي 29 شارع 
موالي يوسف - - الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مدير عام

رقم السقييد في السجل السجاري -.
بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 2022
املهدي  السيد)ة)  تعيين  تقرر 
 SANAM لشركة  عاما  مديرا  العلج 
يونيو   30 بساريخ   IMMOBILIER

2022
وتسمثل الصالحيات املخولة فيما 

يلي: كافة الصالحيات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 24038.

1040I

EL FACHTALI CONSEIL

CLEAN AND SHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجسماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوال حي سينكو شارع مزدل ة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8، 
MARRAKECH ،40000 املغرب

CLEAN AND SHINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
يعقوب املنصور إقامة جزود محل 
رقم 10 - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.100751

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

16 يونيو 2022 تم تحويل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 

"شارع يعقوب املنصور إقامة جزود 

مراكش   40000  -  10 رقم  محل 

"شارع ابن قدادة محل  إلى  املغرب" 

رقم 5 النخلة 3 شارع موالي عبدهللا 

- 40000 مراكش املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139226.

1041I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

VIVIVIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

VIVIVIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 2 زنقة 

أبو فايد املصري الطابق الثاني شقة 

ب - 20060 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29411

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   06 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   VIVIVIO

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

2 زنقة أبو فايد املصري الطابق الثاني 

البيضاء  الدار   20060  - ب  شقة 

عدم وجود أفاق   : املغرب نتيجة ل 

لنشاط الشركة.

 2 رقم  السص ية ب  مقر  و حدد 
زنقة أبو فايد املصري الطابق الثاني 
البيضاء  الدار   20060  - ب  شقة 

املغرب. 
و عين:

و  جسوس  شكيب  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 49 ممر ال لي2 الرميطاج 
املغرب  البيضاء  الدار   20360

كمص ي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836867.

1042I

EL FACHTALI CONSEIL

CLEAN AND SHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوال حي سينكو شارع مزدل ة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8، 
MARRAKECH ،40000 املغرب

CLEAN AND SHINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
يعقوب املنصور إقامة جزود محل 
رقم 10 - 40000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.100751
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 يونيو   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 50.000" أي من  درهم"   125.000"
عن  درهم"   250.000" إلى  درهم" 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139226.

1043I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

INFO-MULTISERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC
INFO-MULTISERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي زنقة 2 
رقم 62 حي االمل مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.35575

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالي  عبد  )ة)  السيد  ت ويت 
حصة اجسماعية من   100 اإلدري�سي 
)ة)  حصة ل ائدة السيد   100 أصل 
محمد نجيب بساريخ 04 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3268.
1044I

Khidmat Attajir

SALAMA GNATE FORAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

SALAMA GNATE FORAGE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجسماعي قصر 

أيت لحو الجماعة القروية ملعب - 
52602 ملعب ملعب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15301
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تغيي2   2022 شتن21   06 املؤرخ في 
بناء  مقاول   -" من  الشركة  نشاط 

خطوط الري بالسنقيط الزراعي
الطاقة  لوحات  تركيب  مقاول   -
مقاول   -" إلى  والرياحية"  الشمسية 

أعمال مسنوعة
لحساب  البضائع  نقل  مقاول   -

اللغي2
- اسسي2اد وتصدير ".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 800/2022.

1045I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

NEED IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC
NEED IT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : سايا 32 
زنقة ادريس 2 عمارة 26 الطابق 
الثامن شقة 31 حمرية - 50000 

مكناس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.47621

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   31 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   NEED IT
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي سايا 
الطابق   26 2 عمارة  32 زنقة ادريس 
 50000  - حمرية   31 شقة  الثامن 
مكناس املغرب نتيجة ل-عدم تحقيق 

أهداف الشركة.

-عدم السمكن من الحصول على 
الزبناء 

-إمكانيات مالية جد محدودة.
و عين:

عنوانه)ا)  و  فسحي  بدر  السيد)ة) 
 23 رقم  الجنوبي  العسكري  الحي 
املغرب  مكناس   50020 البساتين 

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
 32 وفي سايا   2022 ماي   31 بساريخ 
الطابق   26 عمارة   2 ادريس  زنقة 
 50000  - حمرية   31 شقة  الثامن 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   09 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 789.

1046I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

CAMINO DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ق ل السص ية

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية، 
50000، مكناس املغرب

CAMINO DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : شارع 

2 زنقة 17 رقم 12 توالل - 50040 
مكناس املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.49615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
22 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   CAMINO DISTRIBUTION
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي شارع 
 50040  - توالل   12 رقم   17 زنقة   2
مكناس املغرب نتيجة لجائحة كورونا 

واملنافسة.

و عين:
املومن  ادعبد  محمد  السيد)ة) 
رقم   17 زنقة   2 شارع  عنوانه)ا)  و 
املغرب  مكناس   50040 توالل   12

كمص ي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
شارع  وفي   2022 غشت   22 بساريخ 
 50040  - توالل   12 رقم   17 زنقة   2

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 714.
1047I

ste IFA HANA

اف هنا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste IFA HANA
حي اجزناية ل ت 5725 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
اف هنا شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي 

اجزناية تجزئة ل ت 5725 املحل 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 أبريل   12
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقسضاء بمخسصر تسميتها : اف هنا.
خدمست   : غرض الشركة بإيجاز 

لجميع انوتع السجميل بشتئ انواعه.
حي   : االجسماعي  املقر  عنوان 
املحل   5725 ت  ل  تجزئة  اجزناية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 90000 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : حنان  اكليم  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيدة اكليم حنان عنوانه)ا) حي 
طنجة   90000 املرينة جزناية طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة اكليم حنان عنوانه)ا) حي 
طنجة   90000 املرينة جزناية طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   03 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 5229.
1048I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

Carré Délice
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC
Carré Délice شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 
باشكو، رقم 76 محل تجاري 2 - 

20076 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29412

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   06 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   Carré Délice
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رقم  باشكو،  تجزئة  اإلجسماعي 

الدار   20076  -  2 تجاري  محل   76

البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

أفاق لنشاط الشركة.

تجزئة  ب  السص ية  مقر  حدد  و 

 -  2 تجاري  محل   76 رقم  باشكو، 

20076 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) سلمى الزاكي و عنوانه)ا) 

49 ممر اللي2 الرميطاج 20360 الدار 

البيضاء املغرب كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836868.

1049I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

INFO-MULTISERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC

INFO-MULTISERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 16 

تجزئة حسنة تواركة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35575

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 

 " املقر االجسماعي الحالي للشركة من 

رقم 16 تجزئة حسنة تواركة مكناس 

- 50000 مكناس املغرب" إلى "زنقة 2, 

رقم 62, حي األمل – مكناس - 50000 

مكناس املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3268.

1050I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

CALPATECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT،

26000، SETTAT MAROC
CALPATECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي 30 شارع 
رحال املسكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554909
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   25
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.CALPATECH
ال21مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والنصائح وأنشطة الكمبيوتر األخرى.
عنوان املقر االجسماعي : 30 شارع 
 - 5 2 الشقة  رحال املسكيني الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000  : قل�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

السيد محمد قل�سي عنوانه)ا) حي 

 26000  5 رقم  ميمونة زنقة الش اء 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محمد قل�سي عنوانه)ا) حي 

 26000  5 رقم  ميمونة زنقة الش اء 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29533.

1051I

CABINET CADRE CONSEIL

VOLAILLES SAGHRO SNC

شركة السضامن

ق ل السص ية

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

VOLAILLES SAGHRO SNC شركة 

السضامن

وعنوان مقرها اإلجسماعي : دوار 

اجمو ايت والل زاكورة - 47723 

زاكورة املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2593

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   22 املؤرخ في 

VOLAILLES SAGHRO SNC شركة 

السضامن مبلغ رأسمالها 10.000,00 

درهم وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

 47723  - زاكورة  والل  ايت  اجمو 

عملية  النهاء  نتيجة  املغرب  زاكورة 

السص ية.
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و عين:

السيد)ة) داود املوك و عنوانه)ا) 

زاكورة  والل  ايت  ت صاط  دوار 
)ة)  زاكورة املغرب كمص ي   47723

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

بساريخ 22 يونيو 2022 وفي دوار اجمو 
زاكورة   47723  - زاكورة  والل  ايت 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 االبسدائية بزاكورة بساريخ 

2022 تحت رقم 23.

1052I

ficogedek sarl au

NEWLOCMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes

maroc

NEWLOCMEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : رقم 30 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.48451

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NEWLOCMEK حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

حي   8 مكرر زنقة   30 اإلجسماعي رقم 

مكناس   50000  - مكناس  االمان 

النشاط  النعدام  نتيجة  املغرب 

السجاري.

و عين:

و  سمية  املرني�سي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 129 النعيم 5 مكناس 

)ة)  50000 مكناس املغرب كمص ي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
وفي رقم 30  18 غشت 2022  بساريخ 
 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

50000 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   07 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 770.
1053I

FIDUSCAL

 MAGHREB CODING
SCHOOL

إعالن مسعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
 MAGHREB CODING SCHOOL
"شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد"
وعنوان مقرها االجسماعي: شارع 

أبو بكر الصديق تجزئة موراتوري 
الطابق 3 رقم 15 مراكش كليز شارع 
أبو بكر الصديق تجزئة موراتوري 
الطابق 3 رقم 15 مراكش كليز 

40000 مراكش املغرب.
"إعالن مسعدد القرارات"

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.126749

بمقس�سى الجمع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املال  رأس  تكوين  إعادة  أجل  من 
املالية  بالوسائل  الشركة  وتزويد 
شركة  قررت  لتشغيلها،  الالزمة 
يمثلها  التي   SIMPLON.CO" SAS"
الشريك  باردو،  فريدريك  السيد 
مال  رأس  زيادة  للشركة،  الوحيد 
 2.000.000 خالل  من  الشركة 
سهم جديد   20.000 بإصدار  درهم 
بقيمة 100 درهم لكل منها. يجب أن 
ويسم  نقًدا،  جميعها  االكسساب  يسم 
بالكامل عند االكسساب  اإلفراج عنها 
عن طريق السعويض عن ديون سائلة 
أن  تقرر  للشركة.  الدفع  ومسسحقة 

لجميع  سسخضع  الجديدة  األسهم 
األحكام القانونية، وسيسم استيعابها 
نظر  وجهة  من  القديمة  األسهم  في 
سيحملون  وااللتزامات.  الحقوق 
من  االشت2اك.  تاريخ  من  السمسع 
تم إنشاء  خالل تمثيل هذه الزيادة، 
20.000 سهم بقيمة 100.00 درهم، 
لشركة  تخصيصها  سيسم  والتي 
يمثلها  التي   SIMPLON.CO" SAS"
الشريك  بارديو،  فريدريك  السيد 
والتي  املذكورة،  للشركة  الوحيد 
سيسم ترقيمها من 3251 إلى 23.250. 
يبلغ  املال  رأس  مبلغ  فإن  وبالسالي، 
تعديل  تم  درهم.   2،325،000.00
مع  مسناسب  بشكل  السأسيس  عقد 

هذه الزيادة في رأس املال.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
قررت الشركة تخ يض رأس  مايلي: 
درهم   2.000.000.00 بمبلغ  املال 
الذي  العجز  استيعاب  خالل  من 
حيث  درهم   2.050.574.22 قيمسه 
العمومية  امليزانية  في  إيقافها  تم 
تحت  وتظهر   31/12/2021 بساريخ 
السخ يض  ويسم  املحسجزة.  األرباح 
اململوكة،  القديمة  األسهم  بإلغاء 
إلى   3.251 من  املرقمة  األسهم  وهي 

.23250
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  الوحيد حجز  املساهم  يقرر 
السالية:  املقت2حات  في  أدناه  املحددة 
شركة "SIMPLON.CO" SAS ويمثلها 
باردو......3250  فريدريك  السيد 

سهم.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 SIMPLON.CO"" شركة  قررت 
فريدريك  السيد  يمثلها  التي   ،SAS
بارديو، تجديد ت ويض اإلدارة للسيد 

قاسم رضا ل ت2ة غي2 محددة.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تسمسع اإلدارة بأوسع صالحيات 
أو  قيود  دون  والسصرف،  اإلدارة 
الشركة  باسم  للسصرف  تح ظ، 
بجميع  يسعلق  فيما  عنها  وبالنيابة 
األطراف الثالثة، في جميع الظروف، 
املمنوحة  الصالحيات  مراعاة  مع 
عام.  اجسماع  القانون.  بموجب 

عمل  بأي  الشركة  سسلتزم  وبالسالي، 

املالية  العمليات  وكذلك  بها  يسعلق 

بص سه  رضا،  قاسم  السيد  بسوقيع 

مديًرا غي2 مشارك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 12: الذي ينص على مايلي: 

تعيين املسي2 و صالحيات اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139274.

1054I

STE FICOPRO

SOLAR AGRIPHYT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE، 0، MEKNES

MAROC

SOLAR AGRIPHYT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي شقة 2 

طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
القانون  إعداد  تم   2022 يونيو   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 SOLAR : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

.AGRIPHYT

غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

ال الحية بالسقسيط

 - االسسي2اد و السصدير

 - االشغال املخسل ة.
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 2 شقة   : عنوان املقر االجسماعي 
طابق 2 عمارة 11 مرجان 2 - 50000 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد حنيني محسن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
الحسين  موالي  مهزول  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محسن  حنيني  السيد 
منصور  ايت  الجوالن  شارع   43

54350 ميدلت املغرب.
الحسين  موالي  مهزول  السيد 
ايت  الجوالن  زنقة   43 عنوانه)ا) 

منصور 54350 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  محسن  حنيني  السيد 
منصور  ايت  الجوالن  شارع   43

54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 2892.
1055I

TAWTIN CENTER

DAFINVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL JADIDA،
24000، EL JADIDA MAROC

DAFINVEST شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي اقامة 
غزالن الرقم 13 الشقة 3 الطابق 
الثالث طريق مراكش الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

19727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DAFINVEST

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السطوير العقاري.

اقامة   : االجسماعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 الشقة   13 الرقم  غزالن 

 - الجديدة  مراكش  طريق  الثالث 

24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد صالح الدين دفيع : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد صالح الدين دفيع : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

دفيع  الدين  صالح  السيد 
حي  علي  سيدي  زنقة   20 عنوانه)ا) 

الجديدة   24000 الجديدة  النسيم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

دفيع  الدين  صالح  السيد 
حي  علي  سيدي  زنقة   20 عنوانه)ا) 

الجديدة   24000 الجديدة  النسيم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 29127.

1056I

شركة شيبوب للخدمات اإلدارية

أفريكان غرين سيرفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

شركة شيبوب للخدمات اإلدارية
حي ال21انص القديمة قطعة 385 
سرداب 1 رقم 5، 90000، طنجة 

املغرب
أفريكان غرين سي2فيس شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجسماعي الشباب 
68 مجمع مرجان املجموعة 1 شارع 
محمد السادس الطابق 3 الشقة 
رقم 81 - 90000 طنجة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.118611
الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تغيي2  املؤرخ في 04 غشت 2022 
نشاط الشركة من "تنظيم ال عاليات 

السدريبية، املساعدة ال نية
و تنظيم بوفيهات للمناسبات

" إلى "مقاول تنظيف
السدريبية،  ال عاليات  تنظيم 

املساعدة ال نية
و تنظيم بوفيهات للمناسبات".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   09 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 257218.

1057I

ASCENSU

SAFE SOLUTION WHEELS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

ASCENSU
37، شارع داود الداهري، الطابق 
الثالث، املعاريف، 20330، الدار 

البيضاء اململكة املغربية
 SAFE SOLUTION WHEELS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي 37، شارع 
داود الداهري، الطابق الثالث، 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 
اململكة املغربية.
ت ويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.526485

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أوتنى  يوسف  )ة)  السيد  ت ويت 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
1.000 حصة ل ائدة السيد )ة) زينب 

أوتنى بساريخ 26 يوليوز 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836981.

1058I

STE GCC SARL

STE Y-A TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
ت ويت حصص

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC
STE Y-A TRAV SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
واكليم تنغي2 - 45800 تنغي2 املغرب.

ت ويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1553
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تمت   2022 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ت ويت السيد )ة) يـــوســـف ابغاط 
أصل  من  اجسماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  ل ائدة  حصة   1.000
شتن21   05 عبد العزيز اسكالي بساريخ 

.2022
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   05 بساريخ  بتنغي2  االبسدائية 

2022 تحت رقم 707.
1059I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

OMH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6، 90000،

TANGER MAROC
OMH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 OMH : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها 

.TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
ساحة   : االجسماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 500  : حمانو  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : السلمساني  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمانو  محسن  السيد 
 90000  223 رقم   1 الخي2  تجزئة 

طنجة املغرب.
السلمساني  اسامة  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة االسرة قطعة 27 ب 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حمانو  محسن  السيد 
 90000  223 رقم   1 الخي2  تجزئة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2022 تحت رقم 256763.

1060I

ASCENSU

EZHEALTHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASCENSU
37، شارع داود الداهري، الطابق 
الثالث، املعاريف، 20330، الدار 

البيضاء اململكة املغربية
EZHEALTHY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السص ية)
وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 

206 ابو زيد دادو�سي الطابق االول 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.431457

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
11 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   EZHEALTHY
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ابو زيد دادو�سي  اإلجسماعي رقم 206 
 20330  - املعاريف  االول  الطابق 
الدار البيضاء اململكة املغربية نتيجة 
كذا  و  جدد  زبائن  إيجاد  تعدر   : ل 

السمويل الكافي لسطوير السطبيقات.

و حدد مقر السص ية ب 56 شارع 

الدار   20330  - املعاريف  أطلس 

البيضاء اململكة املغربية. 

و عين:

السيد)ة) أحمد بركات و عنوانه)ا) 

 20330 املعارف  أطلس  شارع   56

املغربية  اململكة  البيضاء  بالدار 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسص ية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 836980.

1061I

FLASH ECONOMIE

RADIOLOGIE ZERKTOUNI
شركة املساهمة

تغيي2 نشاط الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 RADIOLOGIE ZERKTOUNI

شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجسماعي 59شارع 

الزرقطوني - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.543643

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تم تغيي2  15 غشت 2022  املؤرخ في 

طبية  "ممارسة  من  الشركة  نشاط 

السصوير  في  مسخصصة  جماعية 

الطبي" إلى "مركز السصوير الطبي".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن21 2022 تحت رقم 29646.

1062I

N2M CONSEIL-SARL

LILYAN AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
LILYAN AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي الطابق 
الثالث رقم 18 بحي املطار شارع 

الريف الكبي2 الناضور الجديد )قرب 
املسجد الكبي2 ) - 62000 الناضور 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22771

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم   2022 غشت   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
"200.000 درهم" أي من "100.000 
عن  درهم"   300.000" إلى  درهم" 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ 05 شتن21 

2022 تحت رقم 4315.

1063I

الشتيوي ادريس

 Sté FRERE BELGNAOUIYA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي2 نشاط الشركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14، 92150، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté FRERE BELGNAOUIYA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجسماعي دوار 

البدور وارور ج و ق سوق الطلبة - 
9215 القصر الكبي2 املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.3135

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2  املؤرخ في 08 غشت 2022 
نشاط الشركة من "تسويق املعدات 

الزراعية
تربية املوا�سي

"إنجاز  إلى  االسسي2اد و السصدير" 
الدراسات وأعمال الري

الزراعة
م اوض".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 594.

1064I

الشتيوي ادريس

Sté REFOR SANDO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14، 92150، القصر الكبي2 

املغرب
Sté REFOR SANDO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي 

السالم مجموعة ز زنقة 05 رقم 29 - 
92150 القصر الكبي2 املغرب.

ق ل السص ية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1105
بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2022 غشت   29 في  املؤرخ 
 Sté REFOR SANDO SARL حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجسماعي حي السالم 
مجموعة ز زنقة 05 رقم 29 - 92150 
القصر الكبي2 املغرب نتيجة لسوقف 

النشاط.
و عين:

السيد)ة) أحمد حراقي و عنوانه)ا) 
اسبانيا 92150 القصر الكبي2 املغرب 

كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 
حي  وفي   2022 غشت   29 بساريخ 
السالم مجموعة ز زنقة 05 رقم 29 - 

92150 القصر الكبي2 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  الكبي2  بالقصر  االبسدائية 

شتن21 2022 تحت رقم 241.

1065I

STRAVISCO

 STE LEAD GENERATION 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

ق ل السص ية

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES،
50050، MEKNES MAROC

 STE LEAD GENERATION SARL 
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي : زنقة 1 
رقم 13 حي عباس املسعدي شارع 
بي2 انزران م ج - 50000 مكناس 

املغرب.
ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.51317

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
24 غشت 2022 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE LEAD GENERATION SARL
محدودة  مسؤلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
13 حي عباس  1 رقم  اإلجسماعي زنقة 
 - ج  م  انزران  بي2  شارع  املسعدي 
50000 مكناس املغرب نتيجة لعدم 

بدء النشاط بسبب جائحة
كورونا.
و عين:

السيد)ة) رضا امزيان و عنوانه)ا) 
حي عباس املسعدي   13 رقم   1 زنقة 
شارع بي2 انزران م ج 50000 مكناس 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

 1 وفي زنقة   2022 غشت   24 بساريخ 

رقم 13 حي عباس املسعدي شارع بي2 

انزران م ج - 50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 768.

1066I

STRAVISCO

 STE PNEUMATIQUE

LACHKAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجسماعي للشركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES،

50050، MEKNES MAROC

 STE PNEUMATIQUE LACHKAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي تجزئة 

رياض ويسالن -01الشطر ا رقم 69 

ويسالن - MEKNES 50045 املغرب.

تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.51279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تحويل 

 " املقر االجسماعي الحالي للشركة من 

ا  -01الشطر  ويسالن  رياض  تجزئة 

 MEKNES 50045 - رقم 69 ويسالن

املغرب" إلى "رقم 24 و 1 تجزئة رياض 

 50045  -  -50045 -1زغ2  ويسالن 

مكناس املغرب".

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بمكناس  السجارية 

2022 تحت رقم 3239.

1067I

التهامي السالمي

كروب فخيخ الجرموني

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ق ل السص ية

التهامي السالمي

رقم 6 الشارع الكبي2 بنسودة، 

30000، فاس املغرب

كروب فخيخ الجرموني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجسماعي : حي 

الوفاق رقم 376 طريق عين سمن 

فاس - 30000 فاس املغرب.

ق ل السص ية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.68943

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 07 ف21اير 2022 تقرر حل 

الجرموني شركة ذات  كروب فخيخ 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 376 رقم  الوفاق  حي  اإلجسماعي 

 30000  - فاس  سمن  عين  طريق 

فاس املغرب نتيجة الملنافسة و قلة 

السيولة املالية.

و عين:

الجرموني  السالم  عبد  السيد)ة) 

تجزئة عرفات طريق   62 و عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب كمص ي )ة) للشركة.

و  الجرموني  طارق  السيد)ة) 

اسبانيا   00000 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا كمص ي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخسامية 

حي  وفي   2022 ف21اير   07 بساريخ 

عين سمن  طريق   376 رقم  الوفاق 

فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   06 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 1690/022.

1068I
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الناجي أسماء

الناجي للنسيج حوز
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناجي أسماء

قسارية بوخ1زة حي بوخ1زة أيت 

أوريرالحوز، 42050، مراكش 

املغرب

الناجي للنسيج حوز شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 

سيدي رحو، أيت سيدي داود، 

فاسكا سيدي داود، أيت أورير 

الحوز مراكش - 42050 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

9297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   30

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

الناجي   : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

للنسيج حوز.

غرض الشركة بإيجاز : إنساج و بيع 

املالبس الجاهزة.

دوار   : االجسماعي  املقر  عنوان 

داود،  سيدي  أيت  رحو،  سيدي 
فاسكا سيدي داود، أيت أورير الحوز 

مراكش - 42050 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 72.900 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 729  : أسماء  الناجي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 000  : أسماء  الناجي  السيدة 

بقيمة 1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أسماء  الناجي  السيدة 

 42050 حي بوخ1زة أيت أوريرالحوز 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أسماء  الناجي  السيدة 

 42050 حي بوخ1زة أيت أوريرالحوز 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   06 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 139098.

1069I

cabinet étude maitre benhsain

 PHARMACIE LA COLLINE
BLONDIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

cabinet étude maitre benhsain

 mohammedia، 28800،

mohammedia maroc

 PHARMACIE LA COLLINE

BLONDIN شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي خي الكدية 

الرقم 196 الكولين املحمدية 

28800 املحمدية املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19671

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

22 يوليوز 2022 تم تعيين  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة) عمري 

وليد كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  باملحمدية  االبسدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1644.

1070I

FLASH ECONOMIE

RAMCOLLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجسماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

RAMCOLLE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي رقم 825 
زنقة رقم 18 االحي الصناعي أيت 
ملول - إنزكان - 80000 اكادير 

املغرب.
تحويل املقر االجسماعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.25069

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 
تم تحويل   2022 ماي   04 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجسماعي  املقر 
االحي   18 رقم  زنقة   825 "رقم  من 
الصناعي أيت ملول - إنزكان - 80000 
طريق   03 "بلوك  إلى  املغرب"  اكادير 
مطار تيكوين - 80000 اكادير املغرب".
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 االبسدائية بانزكان بساريخ 

2022 تحت رقم 14652022.

1071I

رمزي لالستشارات

STE KNI-FAD-ABI-NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

رمزي لالستشارات
نون21 عمارة حمدي ولد   24 شارع 
الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون، 70000، العيون املغرب
 STE KNI-FAD-ABI-NEGOCE
ذات  محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
حي  اإلجسماعي  مقرها  وعنوان 
 70000  - العيون   258 رقم   I االمل 

العيون املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9363

الوحيد  الشريك  قرار  بمقس�سى 

املؤرخ في 06 شتن21 2022 تم تعيين 

مسي2 جديد للشركة السيد)ة) السومي 

فضيلة كمسي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   09 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2022 تحت رقم 2718/2022.

1072I

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

S. O. DECORATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسأمنة املسنبي للمحاسبة

130 شارع املسنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

S. O. DECORATION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي حي أملو 

واومنة - 54102 خني رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 شتن21   06

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 S. O.  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.DECORATION

: النجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

الزخرفة الخشبية.
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حي أملو   : عنوان املقر االجسماعي 
واومنة - 54102 خني رة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد صابر امرين : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد صابر امرين : 1000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وص ات ومواطن الشركاء :

السيد صابر امرين عنوانه)ا) حي 
أملو واومنة 54102 خني رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد صابر امرين عنوانه)ا) حي 
أملو واومنة 54102 خني رة ااااملغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخني رة بساريخ 09 شتن21 

2022 تحت رقم 399.
1073I

T5G

T5G
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T5G
30 شارع الرشاد الن2جس س فاس، 

30070، فاس املغرب
T5G شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجسماعي مكسب 
رقم 40 الطابق الخامس عمارة 

مكاتب األندلس زنقة أصيلة تجزئة 
اإلدريسية - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

73567
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 يوليوز   18
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

.T5G : اإلقسضاء بمخسصر تسميتها

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسل ة.

مكسب   : االجسماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الخامس  الطابق   40 رقم 

مكاتب األندلس زنقة أصيلة تجزئة 

اإلدريسية - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس أبجا : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

: 1000 بقيمة  السيد يونس أبجا 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :

 30 السيد يونس أبجا عنوانه)ا) 

شارع الرشاد حي الن2جس س 30070 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 30 السيد يونس أبجا عنوانه)ا) 

شارع الرشاد حي الن2جس س 30070 

فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  ب اس  السجارية 

2022 تحت رقم 4446.

1074I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

DROGUERIE EL GHABA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 HAY TARGA 870

 -MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DROGUERIE EL GHABA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي دوار 
أيت مسعود حربيل طريق اس ي - 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

128717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2022 غشت   29
مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخسصر  اإلقسضاء 

.DROGUERIE EL GHABA
-1بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاقي2 بالس صيل
-2تاجر مواد البناء بالس صيل.

: دوار أيت  عنوان املقر االجسماعي 
مسعود حربيل طريق اس ي - مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:
 : امرهون  عبدالرحيم  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
امرهون  عبدالرحيم  السيد 
حربيل  مسعود  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش  البور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
امرهون  عبدالرحيم  السيد 
حربيل  مسعود  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 مراكش  البور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   07 بساريخ  بمراكش  السجارية 

2022 تحت رقم 9365.

1075I

SUCCES JOBS CONSULTIN

HDA TOOLS BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN

شارع البعث رقم 36 حي القدس 

العيون، 70000، العيون املغرب

HDA TOOLS BUILDING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجسماعي : تجزئة 

الوكالة 01 بلوك ف رقم 210 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

34745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقس�سى 
تم إعداد القانون   2021 ف21اير   03

مسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تسمية 

 HDA  : بمخسصر تسميتها  اإلقسضاء 

.TOOLS BUILDING

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

مواد البناء....

تجزئة   :  : عنوان املقر االجسماعي 

 -  210 رقم  ف  بلوك   01 الوكالة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:



عدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022)الجريدة الرسمية   17644

السيد حدا ميمون : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وص ات ومواطن الشركاء :
السيد حدا ميمون عنوانه)ا) رقم 
العيون   70000  01 األمل  حي   562

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حدا ميمون عنوانه)ا) رقم 
العيون   70000  01 األمل  حي   562

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   15 بساريخ  بالعيون  االبسدائية 

2021 تحت رقم 139.

1076I

trainning office and accounting advice

SUPER MARCHE AL KIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

 SUPER MARCHE AL KIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السص ية)

وعنوان مقرها اإلجسماعي ديار القمة 

عمارة د 3 مكازة 10-11-12 سدي 

مومن الدار البيضاء - 20620 الدار 

البيضاء املغرب

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.522043

بمقس�سى الجمع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   17 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SUPER MARCHE AL KIMA
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجسماعي ديار القمة عمارة د 

3 مكازة 12-11-10 سدي مومن الدار 

البيضاء  الدار   20620  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق.

و حدد مقر السص ية ب ديار القمة 

سدي   10-11-12 مكازة   3 د  عمارة 

الدار   20620 - مومن الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

الزهراء  ايت  هند   السيد)ة) 

 1 درج  السالم  اقامة  عنوانه)ا)  و 

اوالد  طريق   4 الطابق   12 الشقة 

املغرب  البيضاء  الدار   20450 زيان 

كمص ي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود امل روضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسص ية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 04 يوليوز 2022 تحت رقم 830121.

1077I
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املحكمة التجارية بمكناس 

إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/25

حساب رقم : 2710 

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 

موثق  املداني،  يوسف  األسساذ 

نمكناس بساريخ 27 يوليو 2022 باعت 

السيدة نعيمة اجيت الحاملة لبطاقة 

 D195009 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكن بمكناس عمارة 18 زنقة تازة 

شقة 5 م ج ، لكل من السيد ادريس 

السعريف  لبطاقة  الحامل  العطاري 

والسيد   D647844 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  العطاري  محمد 

 D851716 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكنان بمكناس 10 شارع يعقوب 

م   08 شقة  األسرة  إقامة  املنصور 

ج، مجموع األصل السجاري املشسمل 

 ECKE السجاري  اسمه  مقهى،  على 

CAFE الكائن بمكناس رقم 06 إقامة 

األول  الحسن  ساحة  االسماعيلية 

بالسجل  مسجلة  الجديدة،  املدينة 

بثمن   97226 السجاري بمكناس رقم 

قدره مائسان ألف درهم 200.000.00 

درهم موزعة كاآلتي :

 120.000.00 املعنوية  العناصر 

درهم.

العناصر املادية 80.00000 درهم.

لذلك فإن جميع السعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية بمكناس داخل أجل خمسة 

النشرة  تاريخ صدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 130732

حساب : 21754

عقد تقدمة
الحاملة  اهريوة  ليلى  السيدة 
 ،H126854 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بص تها 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجلة 
البيضاء تحت رقم 241012 وبص تها 
طور  في  لشركة  وحيدة  مسي2ة 

السكوين....
تصريح  تم   : كالسالي  خصائصها 

على ما يلي :
تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 
 LA STE PHARMACIE BLOC C
GHOFRANE، شركة ذات مسؤولية 
مقرها  واحد  بشريك  محدودة 
االجسماعي زنقة 2 بلوك س رقم 116 

القدس الدار البيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسس يدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنس اع ابسداء 
الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 
 ،116 بلوك س رقم   2 البيضاء زنقة 

القدس.
واملسجل بالسجل السجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 241012.
تسجل  فالسعرضات  وبذلك 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 
خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 
عشرة )15) يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية بمكسب السجل السجاري.
النشرة األولى

16 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 130734

حساب : 21884

عقد تقدمة
الحامل  الحمزى  زهي2  السيد 

  BE767131 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بص سه 

بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجلة 

البيضاء تحت رقم 333848 وبص سه 

مسي2 وحيد لشركة في طور السكوين....

تصريح  تم   : كالسالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   ،DEVINK

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

االجسماعي بشارع مرس السلطان رقم 

85/83 الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  االصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.

من  املسس يدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنس اع ابسداء 

الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

بشارع مرس السلطان رقم  البيضاء 

85/83 الدار البيضاء.

واملسجل بالسجل السجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 333848.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 

عشرة )15) يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية بمكسب السجل السجاري.

النشرة األولى

17 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130742
رقم حساب : 21933

بيع أصل تجاري
كمال  محمد  السيد  فوت 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
ل ائدة السيد عبد   BJ142314 رقم 
لبطاقة  الحامل  تويري  الرحمان 
 B32747 رقم  الوطنية  السعريف 
والسيد العربي تويري الحامل لبطاقة 
 B125978 رقم  الوطنية  السعريف 
املعد  السجاري  األصل  مجموع 
بالسقسيط  الداخلية  املالبس  لبيع 
درب موالي  املسواجد بالدار البيضاء 
حي   13 رقم   28 زنقة  الشريف 
املحمدي واملسجل بالسجل السجاري 

عدد 303248.
تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

18 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130744

رقم حساب : 21958

بيع أصل تجاري
محمد  النور  أبو  السيد  فوت 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد أنطونيو دي   ،BJ44523 رقم 
السعريف  لبطاقة  الحامل  جيورجي 
السيد  ل ائدة   BE04079W رقم 
لبطاقة  الحامل  اقديم  امحمد 
 B170456 رقم  الوطنية  السعريف 
الحامل  اقديم  عسمان  والسيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
السجاري  األصل  مجموع   B170457
السيارات  أجزاء  لصباغة  املعد 
زنقة   29 البيضاء  بالدار  املسواجد 
سابقا   40 ميشيل املستش يات رقم 
عدد  السجاري  بالسجل  واملسجل 

.108554

 II. - إعالنات قضائية
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تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

19 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130748

رقم حساب : 21952

بيع أصل تجاري

الكحالوي  فاطمة  السادة  فوت 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

ماوي  محمد   ،B176828 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ماوي  حسن   ،B816031 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ماوي  يوسف   ،PY803503 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ماوي  عائشة   ،PY808624 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ربيع  السيد  ل ائدة   B810994 رقم 

السعريف  لبطاقة  الحامل  البخاري 

مجموع   WB90919 رقم  الوطنية 

األصل السجاري املعد ملقهى املسماة 

»العندليب« املسواجد بالدار البيضاء 

312-314 شارع السمارة حي ال ضل 

عين الشق واملسجل بالسجل السجاري 

 /407012/407014/407008 عدد 

.407010/407006

تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

20 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130750

رقم حساب : 21956

ت ويت حق الكراء

 فوت السادة محمد رضا بوزوبع 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

بوزوبع  عثمان   ،BE869821 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

بوزوبع  عادل   ،BE833506 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

بوزوبع  أنس   ،B558632 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

بوزوبع  الدين  عز   ،B628107 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

علمي  السعدية   ،A107507 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

بوزوبع  جهان   ،B626332 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

الجدوري  لطي ة   ،BK333449 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
زكري  ابن  امينة   ،B268867 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم B465330 ل ائدة السادة احمد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ل ساحي 

يوسف   ،BH414224 رقم  الوطنية 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ل ساحي 

محمد   ،BH434605 رقم  الوطنية 

السعريف  لبطاقة  الحامل  سمحي 

محمد   ،BK276932 رقم  الوطنية 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الرا�سي 

مجموع   ،BK104243 رقم  الوطنية 

بالدار  املسواجد  السجاري  األصل 

البيضاء درب عمر 30 زنقة املشروحي 

بالسجل  مسجل  وغي2  بوشعيب 

السجاري.

تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

21 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130752

رقم حساب : 21975

بيع أصل تجاري
الوهاب بشار  السادة عبد  فوت 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
عبد اللطيف بشار   ،B213978 رقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بشار  املعطي  عبد   ،B559884 رقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
عبد الكريم بشار   ،BE455340 رقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بشار  خديجة   ،BE694542 رقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
الحامل  ص ية بشار   ،BE7938 رقم 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
الحامل  بشار  ح صة   ،BE524737
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
سعيد  السادة  ل ائدة   ،BE606420
لبطاقة  الحامل  احساين  ايت 
 ،BK132312 السعريف الوطنية رقم
الحامل  سيدي  بن  ليلى  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
األصل  مجموع   ،BH233769
املسماة  ملصبنة  املعد  السجاري 
بالدار  واملسواجد  املسجد«  »مصبنة 
البيضاء 527 شارع 2 مارس األندلس 
عدد  السجاري  بالسجل  واملسجل   1

.426152
تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

22 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130754

رقم حساب : 21983

بيع أصل تجاري
فوت السيد بنيس حسن الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
شسوتك  السيد  ل ائدة   C384230
السعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 
والسيد   JT36613 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  مصط ى  شسوتك 
 JT5073 رقم  الوطنية  السعريف 

لبيع  املعد  السجاري  األصل  مجموع 
األحذية بالجملة وبيع العطور بنصف 
املسواجد  املجوهرات  وبيع  الجملة 
بالدار البيضاء شارع ست2اسبورغ رقم 
289 واملسجل بالسجل السجاري عدد 

.321936
تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 
السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

23 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء
ملف عدد : 130756

حساب : 21985

عقد تقدمة
الحاملة  منجزة  ليلى  السيدة 
 ،BK51279 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بص تها 
بالدار  السجاري  بالسجل  ومسجلة 
البيضاء تحت رقم 253530 وبص تها 
طور  في  لشركة  وحيدة  مسي2ة 

السكوين....
تصريح  تم   : كالسالي  خصائصها 

على ما يلي :
تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 
 ،PHARMACIE OSMOSE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ب  االجسماعي  مقرها  واحد  بشريك 
100 شارع عبد املومن الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  السجاري  االصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابسداءا من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.
من  املسس يدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 
من  ابسداءا  تقدمسه  الحال  السجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنس اع ابسداء 
الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 
شارع املومن الدار   100 ب  البيضاء 

البيضاء.
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السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 253530.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 

عشرة )15) يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية بمكسب السجل السجاري.

النشرة األولى

24 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف عدد : 130758

حساب : 22002

عقد تقدمة
الحامل  موقت  خالد  السيد 

  BE28644 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بص سه 

وغي2 مسجل بالسجل السجاري بالدار 

البيضاء وبص سه مسي2 وحيد لشركة 

في طور السكوين....

تصريح  تم   : كالسالي  خصائصها 

على ما يلي :

تم القيام بسقدمة طبيعية لشركة 

 ،MOUAQIT CENTRE DENTAIRE

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد مقرها االجسماعي ب 75 

شارع موالي يوسف الدار البيضاء.

تم املساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  السجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابسداء من يوم تسجيلها 

في السجل السجاري.

من  املسس يدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  السقدمة  هذه 

من  ابسداء  تقدمسه  الحال  السجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنس اع ابسداء 

الشركة األصل السجاري الكائن بالدار 

شارع موالي يوسف   75 ب  البيضاء 

الدار البيضاء.
السجاري  بالسجل  املسجل  وغي2 

بالدار البيضاء.

تسجل  فالسعرضات  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 

عشرة )15) يوما املوالي للنشرة األولى 

والثانية بمكسب السجل السجاري.

النشرة األولى

25 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130760

رقم حساب : 22027

بيع أصل تجاري

مرزاق  كوتر  السيدة  فوتت 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

ل ائدة السيد امين   BE783493 رقم

بو الحالة الحاملة لبطاقة السعريف 

مجموع   BB105972 رقم  الوطنية 

لصيدلية  املعد  السجاري  األصل 

املسواجدة  مرزاق  صيدلية  املسماة 

حارث  ال قراء  دوار  البيضاء  بالدار 

حمري اوالد عزوز موالي التهامي دار 
السجاري  بالسجل  واملسجل  بوعزة  

عدد 397484.

تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

والثانية  األولى  للنشرة  املوالي  يوما 

بمكسب السجل السجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

26 مكرر

املحكمة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130762

رقم حساب : 22035

بيع أصل تجاري

حو�سى  ايت  كنزة  السيدة  فوت 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

ايت حو�سى  هناء   ،AA104511 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

املهدي ايت حو�سى   ،AA61357 رقم

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
مجزاري زكية   ،E329442 رقم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة   

السيدة  ل ائدة   B368648 رقم 

غيثة طي2 الحاملة لبطاقة السعريف 

مجموع   BK343981 رقم  الوطنية 

لصيدلية  املعد  السجاري  األصل 

املسواجدة  بن علي  املسماة صيدلية 

ال21نو�سي  سيدي  البيضاء  بالدار 

 70 مجموعة   154/152 رقم   2 زنقة 

عدد  السجاري  بالسجل  واملسجل 

.254366

تسجل  السعرضات  فان  وبذلك 

السجارية  باملحكمة  الضبط  بمكسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2022/94

حساب رقم 5058

بمقس�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

يوليو 2022 ومسجل بمراكش بساريخ 

11 أغسطس 2022 

زروال  نصيف  السيد  قدم 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم BE707093 القاطن ب يال زروال 

تجزئة سيدي عبد العزيز 02 ابياض 

ل ائدة  مراكش  الشمالي  النخيل 

الطبية  السحليالت  »مخس21  شركة 

شركة في طور  ش.م.م ش.و،  املنار« 

السجاري  األصل  جميع  السأسيس، 

حي  بومسمار  تجزئة   9 ب  الكائن 

الش اء مراكش، الرقم الضريبي رقم 

بالسجل  مسجل  غي2   ،40257662

تحليالت  كمخس21  واملعد  السجاري 

املادية  عناصره  بجميع  طبية 

واملعنوية، بمبلغ 10.000.000 درهم 

مقابل 100.000 حصة اجسماعية في 

الشركة.

فعلى دائني املقدم املذكور أعاله 
قسم  الى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحكمة  السجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري

ملف رقم : 2022/29
حساب خصو�سي رقم :  3515م

 ت ويت أصل تجاري
املصحح  العرفي  العقد  بموجب 
 2022 يوليو   28 بساريخ  اإلمضاء 
فوتت بموجبه السيدة اسماء اجرار 
 JB367791 الوطنية  بطاقتها  رقم 
%50 من حصتها في األصل السجاري 
 N°54 PROG AFOUD ب  الكائن 
 AMAL II BENSERGAO AGADIR
واملسجلة بالسجل السجاري باملحكمة 
 ،76624 السجارية بأكادير تحت رقم 
جمعة  ابو  حسن  السيد  ل ائدة 
 BE417617 رقم  الوطنية  بطاقسه 

بثمن إجمالي قدره 35.000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكسب  تسجل  السعرضات 
املحكمة السجارية بأكادير داخل أجل  
15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

لل صل 84 من مدونة السجارة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط
تحت جميع السح ظات

29 مكرر

املحكمة السجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري

ملف رقم : 2022/30
حساب خصو�سي رقم :  3519

 تنازل عن أصل تجاري
بساريخ العرفي  العقد   بموجب 
 21 يونيو 2022 واملصحح االمضاء في 
21 يوليو 2022  تنازل السيد محمد 
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 J413945 الوطنية  بطاقسه  خسم 

ب  الكائن  السجاري  األصل  جميع 
يوليوز   9 زنقة   15 رقم   1 الخيام 
السجاري  بالسجل  واملسجل  أكادير 

تحت  بأكادير  السجارية  باملحكمة 
ل ائدة ابنه علي خسم   ،32248 رقم 

وذلك   J96444 بطاقسه الوطنية رقم

بثمن إجمالي قدره 30.000 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكسب  تسجل  السعرضات 

املحكمة السجارية بأكادير داخل أجل  

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

مدونة  من   104 و   84  ،83 للمواد 

السجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

تحت جميع السح ظات

30 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالصويرة
مكسب السجل السجاري

ملف االشهار عدد :  2022/19

السجل السجاري 5378

حساب رقم : 2998

عقد بيع أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحكمة االبسدائية بالصويرة املوقع 

اس له يصرح :

السوثيقي  العقد  بمقس�سى  بأنه   

ارمايش  ذ/صديق  من طرف  املحرر 

موثق بالصويرة، واملؤرخ في 28 يونيو 

واملؤدى عنه رسوم التسجيل   2022

تحت عدد   ،2022 يونيو   30 بساريخ 

RE:2022-و  OR:6322/2022

.0006689-11064

حضري،  كوثر  السيدة  باعت 

بساريخ  مزدادة  الجنسية،  مغربية 

لبطاقة  الحاملة   ،1972 نوفم21   8

 ،N83735 رقم  الوطنية  السعريف 
اوسعدان  زنقة   4 برقم  الساكنة 

بجميع  السجاري  األصل  الصويرة، 

الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 

الصويرة، تمنار  تجزئة   10 بالرقم 

»خدمة  نشاط  ملمارسة  املسسغل   

ESPACE- شعار  تحت  االنت2نيت«، 
DUNES واملسجل بالسجل السجاري 

باملحكمة االبسدائية بالصويرة تحت 

قدره  بثمن   ،5378 السحليلي  الرقم 

ل ائدة  وذلك  درهم،   370.000

مقرها   MANAR COLOR شركة 

 645-1 بالرقم  الكائن  االجسماعي 

واملسجلة  الصويرة،  أزلف  تجزئة 

بالسجل السجاري بهذه املحكمة تحت 

شخص  في   ،1051 السحليلي  الرقم 

ممثلها القانوني بونعيم رماتي، مغربي 

يناير  فاتح  بساريخ  مزداد  الجنسية، 

السعريف  لبطاقة  الحامل   ،1975

الساكن   ،E505062 رقم  الوطنية 

برقم 159 فيال العرعار الصويرة.
وعليه فعلى دائني البائع املذكور 

مكسب  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجل السجاري بهذه املحكمة داخل 

أجل يبسدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل السجاري

 9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تنازلي عن أصل تجاري 

عدد : 2022/13

 حساب خصو�سي عدد : 28030

طلب إشهار تنازل عن   : املوضوع 
األصل السجاري

حرر  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 2022 يوليو   25 بساريخ  بالقنيطرة 

مغربي  الساخي  محمد  السيد  تنازل 

األصل  عن   G112986 ب.ت.و. 
السجاري الكائن ب : زاوية شارع االمام 

هللا  فضل  إقامة  خلدون  وابن  علي 
السجاري  بالسجل  واملقيد  القنيطرة 

بالقنيطرة  االبسدائية  املحكمة  لدى 

والذي تم تقديره   30974 تحت رقم 

ب 600.000 درهم ل ائدة كل من :

مغربي  حربال  حميد  السيد 

.GN74597 ب.ت.و

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يسقدموا بسعرضهم لدى املحكمة 

أجل داخل  بالقنيطرة   االبسدائية 

النشرة  تاريخ  من  ابسداء  يوما   15  

من مدونة   84 الثانية طبقا لل صل 

السجارة.

اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

كوثر الشاوي

منسدبة قضائية من الدرجة الثانية

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كسابة الضبط

مكسب السجل السجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

تطبيقا  بسطوان  االبسدائية  باملحكمة 

مدونة  من   83 ال صل  ملقسضيات 

السجارة القانون رقم 19.95 يعلن  أنه 

بمقس�سى عقد عدلي محرر من طرف 

العدلين عمار الصادق ومحمد عماد 

الدين اغربي العدالن بدائرة محكمة 

يوليو   21 بساريخ  بسطوان  االسسئناف 

القضاوي  الطاهر  ورثة  باع   ،2022

نور  وورثة  الطاهري  بسولة  وورثة 

الدين القضاوي، جميع حظوظهم في 

األصل السجاري للدكان الكائن بشارع 

الطرافين رقم 43 تطوان، واملخصص 

لبيع املجوهرات والحلي، وذلك ل ائدة 

الحامل  رشيد  القضاوي  السيد 

.L319953 لبطاقة السعريف الوطنية

بمصلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجل السجاري باملحكمة االبسدائية 

يوما   15 غاية  إلى  وذلك   بسطوان 

الثاني. اإلعالن  صدور  من 

اإلعالن الثاني

84 مكرر

املحكمة االبسدائية بسطوان
مصلحة كسابة الضبط
مكسب السجل السجاري

إعالن بسحويل الشكل القانوني 
لألصل السجاري

83 ال صل  ملقسضيات   تطبيقا 
19- من مدونة السجارة رقم   104 و   
السيد  قرار  بمقس�سى  أنه  يعلن   95
للبطاقة  الحامل  الحليم  بل قي2 عبد 
 19 بساريخ   B96724 رقم  الوطنية 
الشكل  تحويل  تم   ،2021 نوفم21 
واملخصص  السجاري  ألصله  القانوني 
لصيدلية  واملسماة صيدلية املحنش، 
واملسجل بالسجل السجاري باملحكمة 
االبسدائية بسطوان تحت الرقم السحليلي 
رقم  الحاجب  بشارع  والكائن   ،5810
إلى شركة  تطوان،  الثاني  املحنش   2
ذات شريك  ذات مسؤولية محدودة 
 PHARMACIE إسم  تحت  وحيد 
والذي   EL MHANECH SARL AU
درهم.  2800000.00 ب  قيمسه  قدر 
بمصلحة  السعرضات  وسسقبل 
السجل السجاري باملحكمة االبسدائية 
يوما   15 غاية  إلى  وذلك   بسطوان 

من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كسابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
ت ويت أصل تجاري
ملف : 2022/05

تنازلت  عرفي   عقد  بمقس�سى 
ل ائدة  ال رض  ع اف   السيدة 
السيد لشهب حسن والسيد التهامي 
محبوب عن نصيبها في مؤسسة تعليم 
السياقة الكائنة بسجزئة النهضة رقم 
نزالت العضم ابن جرير املسجل   07
..5150 رقم  تحت  السجاري  بالسجل 
ان  أعاله  املذكورين  دائني  على 
القسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا 
بابن  االبسدائية  باملحكمة  السجاري 
تاريخ  من  يبسدئ  أجل  داخل  جرير 
اليوم  في  وينسهي  الثاني  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

95 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالجديدة
ت ويت أصل تجاري
ملف رقم 21/2022
حساب رقم 36805

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقس�سى 
بساريخ  ومسجل   2022 أبريل   12
احمد  السيد  باع   2022 7 يونيو 
السعريف  لبطاقة  الحامل  مرموز 
السيدة  إلى   M35714 الوطنية رقم 
لبطاقة  الحاملة  مرموز  بديعة 
 M547078 رقم  لوطنية  السعريف 
بالسجل  املسجل  السجاري  األصل 

السجاري تحت رقم 4010.
والكي ية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل  السعرضات  فإن  وعليه 
االبسدائية  باملحكمة  الضبط  بكسابة 
من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشر الثانية.
اإلعالن األول

املشرف على مصلحة السجل السجاري

13 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
 بن صالح

ملف عدد 2022/07
تلقسه  توثيقي  عقد  بمقس�سى 
موثقة  حوفاظي  ايمان  األسساذة 
 22 و   12 بساريخ  السبت  بسوق 
بساريخ  واملسجل   2022 أغسطس 
29 أغسطس 2022 فقد باع السيد 
عبد  ابن  البوعبادي  الهادي  عبد 
القادر وفاطنة الساكن بحي الوحدة 
لبطاقة  الحامل  الداخلة   474 رقم 
 I490236 رقم  الوطنية  السعريف 
 2028 أبريل   19 غاية  إلى  صالحة 
محمد  ابن  بوعبادي  رشيد  والسيد 
ومحجوبة القاطن بإيطاليا والجاعل 
السبت  بسوق  معه  املخابرة  محل 
أوالد النمة الحامل لبطاقة السعريف 
الوطنية رقم IB112353 صالحة إلى 
2028 جميع األصل  ديسم21   5 غاية 
السجاري الذي هو عبارة عن محل به 
السبت  سوق  بمدينة  الكائن  مقهى 
باملحكمة  السجاري  بالسجل  املقيد 
تحت  صالح  بن  بال قيه  االبسدائية 

رقم14284 وتحت عدد 14286.

العناصر  جميع  على  واملشسمل 

املادية واملعنوية مقابل ثمن إجمالي 

درهم وامل صل على   300.000 قدره 

الشكل اآلتي :

200.000 درهم للعناصر املعنوية.

100.000 درهم للعناصر املادية.

الكريم  عبد  السيد  واشت2اه 

حي  وفاطنة،  محمد  ابن  الحضي2ي 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  الهدى 

للبطاقة  الحامل  السبت  سوق   22

 277800 رقم  للسعريف  الوطنية 

صالحة إلى غاية 5 أغسطس 2028.

من   83 طبقا ملقسضيات ال صل 

مدونة السجارة فيمكن لدائني البائع 

ثمن البيع داخل  السعرض على أداء 

)15) يوما  أجل أقصاه خمسة عشر 

بعد تاريخ اإلعالن الثاني.
 اإلعالن األول

31 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعالن عن تقديم أصل تجاري

حصة في شركة
يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

أنه  بورزازات،  اإلبسدائية  باملحكمة 

بساريخ  محرر  عرفي  عقد  بمقس�سى 

 : قدم السادة   ،2022 أغسطس   15

محمد أبو النصر والزهرة بن م21وك 
السجاري  األصل  م21وك،  بن  ونزهة 

والكائن  مطعم،  السسغالل  املعد 

محمد  شارع  الغ اري  بقسارية 

واملسجل  بورزازات،  الخامس، 

في  املحكمة  بهذه  السجاري  بالسجل 

شكل شركة فعلية تحت رقم 28754 

و 28756 و 28758، حصة في شركة 

وذلك   AQUARIUM FOOD SARL

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

وبناء عليه فإن جميع السعرضات 

تقدم بكسابة الضبط )مكسب السجل 

السجاري) داخل أجل 15 يوما املوالية 

للنشرة الثانية.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

32 مكرر

املحكمة اإلبتدائيةببني مالل
ت ويت حق الكراء ألصل تجاري

ملف رقم : 2022/16
حساب رقم : 12975

منجز  توثيقي  عقد  بمقس�سى 
 2022 يونيو   16 و   14 و   10 بساريخ 
موثق  كاعبور  ذ/زكرياء  طرف  من 
يونيو   24 بساريخ  ببني مالل مسجل 
ورثة  جميع  فإن  مالل،  ببني   2022
الحسان والحسان العسري، الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
 3 ز   1 العامرية  الساكن   I458888
بني مالل املسجلة بالسجل   10 رقم 
السجاري تحت رقم 27630 باملحكمة 
حق  فوت  قد  مالل  ببني  االبسدائية 
الكراء للمحل السجاري الكائن : بلوك 
أ عمارة مبارك شارع ابن خلدون بني 
مالل ل ائدة محمد مطريق الحامل 
 I719910 رقم  السعريف  لبطاقة 
 11 الرقم  م21وكة  بسجزئة  الساكن 
مجموع  ت ويت  ثمن  وان  مالل  بني 
حق الكراء للمحل املذكور أعاله يقدر 

بثمن اجمالي قدره 400.000 درهم.
تقديم  األخي2  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكسب السجل السجاري 
باملحكمة االبسدائية ببني مالل داخل 
 (15( عشر  خمسة  يسعدى  ال  أجل 

يوما املوالية للنشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

33 مكرر

املحكمة اإلبسدائية ببني مالل
صدقة أصل تجاري

ملف رقم : 2022/17
إن رئيس مصلحة كسابة الضبط 
باملحكمة االبسدائية ببني مالل تطبيقا 
مدونة  من   83 ال صل  ملقسضيات 
يعلن   ،15.95 رقم  القانون  السجارة 
لحقوق  صدقة  عقد  بمقس�سى  أنه 
طرف  من  منجز  توثيقي  مشاعة 
ببني  موثقة  وكيلي،  أمل  األسساذة 
مالل بساريخ 22 يونيو 2022، تصدق 
الحامل  البهراوي،  هللا  عبد  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
للسيد محمد البهراوي،    ،I342702

رقم  السعريف  لبطاقة  الحامل 

املشاعة  الحقوق  جميع   I254097

بنسبة 1/2 من األصل السجاري عبارة 

عن حمام عمومي، الكائن ببني مالل، 

الحي الحسني، زنقة 6، و الذي يسسغل 

تحت اسم »حمام الرجاء« واملسجل 

 ،16522 رقم  تحت  املحكمة  بهذه 

وقومت هذه الحقوق املشاعة بثمن 

قدره 30.000 درهم.

بمصلحة  السعرضات  سسقبل 

السجل السجاري باملحكمة االبسدائية 

خمسة  غاية  إلى  وذلك  مالل  ببني 

يوما من صدور اإلعالن   (15( عشر 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

34 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتمارة
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/10

حساب رقم : 26184/2022

مؤرخ  عدلي  بيع  عقد  بمقس�سى 

بساريخ 22 أغسطس 2022 من طرف 

العدلين أحمد الشافي وعبد الرحيم 

 217 رقم  تحت  املضمن  موقات 

 24 األمالك  كناش   258 صحي ة 

باملحكمة  بساريخ فاتح سبسم21 2022 

االبسدائية بسمارة باعت السيدة نادية 
السجاري  األصل  مجموع  السعودي 

كيش  بحي  الكائن   113470 رقم 

األوداية رقم 902 تمارة وهو عبارة عن 

مسجر لبيع لوازم الهاتف بالسقسيط 

بثمن  بركة  ايت  املجيد  للسيد عبد 

قدره 200.000 درهم.

يسجل  تعرض  أي  فإن  وبذلك 

بمكسب الضبط باملحكمة االبسدائية 

بسمارة مكسب السجل السجاري داخل 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   15 أجل 

والثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

79 مكرر



17651 الجريدة الرسميةعدد 5734 - 24 ص ر 1444 )21 سبسم21 2022) 

وزارة التجهيز واملاء
 املؤسسات املضرة والغي2 املالئمة

 أو الخطي2ة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 

واملضار

إعالن
عن  الكشف  حول  بحثا  إن 

واحد  شهر  مدته  واملضار  املنافع 

سي سسح ابسداء من 26 سبسم21 2022 

الخامسة  االدارية  امللحقة  بمقر 

الحضرية  للمنطقة  السابعة  عشر 

بناء  وذلك  مكناس،  االسماعيلية 

على الطلب املقدم من طرف شركة 

 »SUEZ SERVICES MAROC«

بالعنوان  االجسماعي  مقرها  الكائن 

غاندي  شارع  مول،  غاندي   : السالي 

البيضاء،  الدار   ،5 الطابق   7 عمارة 

في شأن الت2خيص لها ببناء واسسغالل 

املخل ات  وتثمين  ملعالجة  منصة 

الصناعية الخاصة بمكناس.

بمقر  البحث  ملف  ويوجد  هذا 

عشر،  الخامسة  االدارية  امللحقة 

يهمه  ملن  عليه  االطالع  يمكن  حيث 

العمل  أوقات  خالل  وذلك  األمر، 

اإلداري.

35

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 748

املرجع : املرسوم عدد : 2.19.552 

الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الجماعي 

تدفالت« الجموع  »أرض   املدعو 

 العائد للجماعات الساللية »تدفالت«،

تغزوت  قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

باملحافظة  وكذا  تنغي2،  بإقليم 

لكل  يمكن  بورزازات حيث  العقارية 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد  كما ينص على ذلك الظهي2 

رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 

محدد   (1924 ف21اير   18(  1342

 21 من  ابسداء  أشهر   (6( سسة  في 

سبسم21 2022 تاريخ نشر هذا اإلعالن 

بالجريدة الرسمية.

كما أن هذه السعرضات ال تسجل 

لقيادة  املحلية  السلطة  أمام  إال 

مارس   30 غاية  إلى  وذلك  تغزوت 

.2023

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسح يظ  مطلبا 

وذلك قبل 18 يونيو 2023.

80

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 828

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.223 

بساريخ 23 مارس 2020

العقار املدعو  إن محضر تحديد 

»أرا�سي الجموع لقبيلة قصر مغنية« 

الذي تم تحديده في اسم الجماعات 

تم  قد  مغنية«،  »قصر  الساللية 

بإقليم  النيف  قيادة  بمقر  وضعه 

وكذا باملحافظة على األمالك  تنغي2، 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

من  لكل  يمكن  حيث  بالرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإن أجل السعرض على هذا السحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 
السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 
حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 
20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.2022
املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 
املشار   63.17 رقم  القانون  من   10
مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 
العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 
لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 
بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.
81

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 
اإلداري رقم 830

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.224 
بساريخ 23 مارس 2020

العقار املدعو  إن محضر تحديد 
»أرا�سي الجموع لقبيلة قصر ازرك« 
الذي تم تحديده في اسم الجماعات 
تم  قد  ازرك«،  »قصر  الساللية 
بإقليم  النيف  قيادة  بمقر  وضعه 
وكذا باملحافظة على األمالك  تنغي2، 
العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 
من  لكل  يمكن  حيث  بالرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 
فإن أجل السعرض على هذا السحديد 
أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 
السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 
حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 
20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.2022

املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 

املشار   63.17 رقم  القانون  من   10

مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 

العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 

لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.

82

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 864

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.547 

بساريخ 3 سبسم21 2020

العقار املدعو  إن محضر تحديد 

تجوهرت«  لقبيلة  الجموع  »أرا�سي 

الذي تم تحديده في اسم الجماعات 

تم  قد  تجوهرت«،  »قصر  الساللية 

بإقليم  النيف  قيادة  بمقر  وضعه 

وكذا باملحافظة على األمالك  تنغي2، 

العقاري  املسح  ومصلحة  العقارية 

من  لكل  يمكن  حيث  بالرشيدية، 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإن أجل السعرض على هذا السحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 

السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 

20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.2022

 III. - إعالنات إدارية
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املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 

املشار   63.17 رقم  القانون  من   10

مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 

العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 

لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.

83

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 

اإلداري رقم 865

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.538 

بساريخ 3 سبسم21 2020

العقار املدعو  إن محضر تحديد 

»أرا�سي الجموع لقبيلة ايت امحمد 

تحديده  تم  الذي   »3 رقم  القطعة 

»ايت  الساللية  الجماعات  اسم  في 

قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد  محمد«، 

تغزوت بإقليم تنغي2، وكذا باملحافظة 

على األمالك العقارية ومصلحة املسح 

حيث يمكن لكل  العقاري بورزازات، 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 

اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 

فإن أجل السعرض على هذا السحديد 

أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 

السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 

20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  تغزوت 

.2022

املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 
املشار   63.17 رقم  القانون  من   10
مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 
العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 
لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 
بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.
84

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 
اإلداري رقم 879

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.549 
بساريخ 3 سبسم21 2020

املدعو  العقار  تحديد  محضر  إن 
قصر  لقبيلة  الجموع  »أرا�سي 
الذي تم تحديده في اسم  تعومارت« 
 الجماعات الساللية »قصر تعومارت«،
النيف  قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 
على  باملحافظة  وكذا  تنغي2،  بإقليم 
املسح  ومصلحة  العقارية  األمالك 
العقاري بالرشيدية، حيث يمكن لكل 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 
فإن أجل السعرض على هذا السحديد 
أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 
السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 
حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 
20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.2022
املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 
املشار   63.17 رقم  القانون  من   10
مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 
العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 
لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 
بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.
85

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر السحديد 
اإلداري رقم 987

املرجع : املرسوم عدد : 2.21.243 
بساريخ 23 سبسم21 2020

العقار املدعو  إن محضر تحديد 
 »3 أوشان  لقبيلة  الجموع  »أرا�سي 
الذي تم تحديده في اسم الجماعات 
الساللية »وشان فزو«، قد تم وضعه 
بمقر قيادة النيف بإقليم تنغي2، وكذا 
العقارية  األمالك  على  باملحافظة 
ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية، 
األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقسضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املسعلق بالسحديد 
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية 
فإن أجل السعرض على هذا السحديد 
أشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   2022 سبسم21   21 من  ابسداء 
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن السعرض على 
السحديد اإلداري يجب تقديمه بص ة 
حصرية أمام السلطة املحلية قيادة 
20 ديسم21  غاية  إلى  وذلك  النيف 

.2022
املادة  مقسضيات  إلى  واستنادا 
املشار   63.17 رقم  القانون  من   10
مسعرض  كل  على  يجب  أعاله  إليه 
العقارية  األمالك  لدى  يودع  أن 
لسأكيد للسح يظ  مطلبا   بالرشيدية 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 
بعد انصرام أجل تقديم السعرضات 

أي قبل 20 مارس 2023.
86

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   29 بساريخ   2022/1379
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
الرسم  موضوع   4 ميكو  املسمى 
عقد  ذي   K/1356 عدد  العقاري 
68، املسواجد  71 ص  كراء ض بعدد 
دائرة  لقصي2،  الت2ابية  بالجماعة 
الحاجب، إقليم  تاوجدات،  عين 

 2022 سبسم21   16 من تاريخ  ابسداء   
بحث   ،2022 سبسم21   26 إلى غاية  
الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 
سقي مساحة 4.2090 هكسارا ل ائدة 
السيد الوردي عزيز الحامل لبطاقة 

.D159698 السعريف الوطنية
39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   29 بساريخ   2022/1378
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
الرسم  ذي   1-5 اعماروش  املسمى 
املسواجد   ،67/25692 العقاري عدد 
دائرة  بالجماعة الت2ابية راس جي2ي، 
من  ابسداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 
غاية   إلى   2022 سبسم21   16 تاريخ 
في  علني  بحث   ،2022 26 سبسم21 
بئ2  بح ر  الت2خيص  مشروع  شأن 
سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 
مساحة 1.28 هكسارا ل ائدة السيد او 
عويش زهرة الحامل لبطاقة السعريف 

.D769806 الوطنية
40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
أغسطس   30 بساريخ   2022/1383
العقار  على  سيجرى  الذي   2022
ذي  املالحة  العنصر  فدان  املسمى 
وعدد   274 بعدد  ض  شراء  رسمي 
الت2ابية  بالجماعة  املسواجد   ،277
إقليم  تيسة،  دائرة  الكدح،  عين 
19 سبسم21  ابسداء من تاريخ  تاونات، 
 ،2022 سبسم21   28 إلى غاية    2022

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 7.3779 هكسارا ل ائدة 

لبطاقة  الحامل  احمد  السيد هندة 

.CB52778 السعريف الوطنية

41
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   30 بساريخ   2022/1384

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

ملكية  الطرق ذي رسم  بين  املسمى 

املسواجد   ،461 ص   454 بعدد  ض 

بالجماعة الت2ابية عين مديونة، دائرة 

من  ابسداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

تاريخ 19 سبسم21 2022 إلى غاية  28 

بحث علني في شأن   ،2022 سبسم21 

وجلب  بئ2  بح ر  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0.1856 هكسارا ل ائدة السيد اليازغي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.C120267 الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   30 بساريخ   2022/1389

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

ض  شراء  ذي  بوغيات  باب  املسمى 

املسواجد   ،181 ص   218 بعدد 

دائرة  بوهودة،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابسداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

تاريخ 19 سبسم21 2022 إلى غاية  28 

بحث علني في شأن   ،2022 سبسم21 

وجلب  بئ2  بح ر  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارا ل ائدة السيد طارق   0.0791

السعريف  لبطاقة  الحامل  زكية 

.F629999 الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1381

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   1-1 لعويطة  املسمى 

املسواجد   ،67/26360 العقاري عدد 

دائرة  لقصي2،  الت2ابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  تاوجدات،  عين 

 2022 سبسم21   16 تاريخ  من  ابسداء 

بحث   ،2022 26 سبسم21  غاية   إلى 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بح ر بئ2 وجلب املاء 

ل ائدة  هكسارا   1 مساحة  سقي 

السيد بنديدي هند الحامل لبطاقة 

.D438209 السعريف الوطنية

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1380

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   1-1 الهرا�سي  املسمى 

املسواجد   ،67/26009 العقاري عدد 

جحجوح،  سبت  الت2ابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  أكوراي،  دائرة 

ابسداء من تاريخ 16 سبسم21 2022 إلى 

26 سبسم21 2022، بحث علني  غاية  

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

هكسارا ل ائدة السيد   1.60 مساحة 

لبطاقة  الحامل  لحسن  الهرا�سي 

.D45619 السعريف الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1382

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   2 مجدوبي  املسمى 

العقاري  عدد 67/25613، املسواجد 

بالجماعة الت2ابية ايت اوخلن، دائرة 

من  ابسداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 

تاريخ 16 سبسم21 2022 إلى غاية  26 

بحث علني في شأن   ،2022 سبسم21 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

 2 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

بنكرطوعة  السيد  ل ائدة  هكسارات 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مو�سى 

.D691618 الوطنية

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1375

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى امحارس ذي الرسم العقاري 

عدد 67/25978، املسواجد بالجماعة 

الت2ابية إقدار، دائرة الحاجب، إقليم 

الحاجب، ابسداء من تاريخ 16 سبسم21 

 ،2022 سبسم21   26 إلى غاية    2022

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

من أجل  منه،  بح ر بئ2 وجلب املاء 

املاشية  وارواء  املنزلي  االسسعمال 

ل ائدة  هكسارات   3 مساحة  وسقي 

السيد السني العربي وبخوش يونس 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DN26453 ورقم SH180483

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1376

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

1 ذي الرسم العقاري  املسمى رشيق 

املسواجد   ،05/75802 عدد 

بالجماعة الت2ابية آيت نعمان، دائرة 

الحاجب، إقليم الحاجب، ابسداء من 

تاريخ 16 سبسم21 2022 إلى غاية  26 

بحث علني في شأن   ،2022 سبسم21 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسارا ل ائدة السيد الحجامي محمد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D711650

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1377

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   2-10 بوح رة  املسمى 

املسواجد   ،K/23284 عدد  العقاري 

بورزوين،  آيت  الت2ابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

ابسداء من تاريخ 16 سبسم21 2022 إلى 

26 سبسم21 2022، بحث علني  غاية  

في شأن مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل االسسعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وارواء 

حادون  السيد  ل ائدة  هكسارات   2

الحامل  حادون  وبنعي�سى  املخسار 

 D43743 لبطاقة السعريف الوطنية 

.B644261 ورقم

49
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبسم21  فاتح  بساريخ   2022/1403

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  الرمل  فدان  املسمى 

املسواجد   ،41/53893 العقاري عدد 

دائرة  تازوطو،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابسداء  ص رو،  إقليم  ص رو، 

تاريخ 19 سبسم21 2022 إلى غاية  29 

بحث علني في شأن   ،2022 سبسم21 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0.46 هكسارا ل ائدة السيد بوسربات 

بوسربات  خديجة  والسيدة  احمد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.SH31627 ورقم CB35040

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1398 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

ذي   17 كالي ورنيا  املسمى  العقار 

 41/64121 عدد  العقاري  الرسم 

املسواجدة  بالجماعة الت2ابية ص رو، 

 19 تاريخ  من  ابسداء  ص رو،  إقليم 

سبسم21   29 إلى غاية   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه من أجل سقي حديقة مساحتها 

0,0352 هكسارا  ل ائدة السيد لبحر 

لبطاقة  الحامل  محمد  االله  عبد 

.CB29292  السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج2022/1400 

على  سيجري  الذي   2022 سبسم21 

بايت  ال ول  شعبة  املسمى  العقار 

اإلسسغالل  شهادة  ذي  بوبكر  علي 

 2021 أكسوبر   28 بساريخ   107 عدد 

عين  الت2ابية   بالجماعة  املسواجد 

دائرة ايموزار كندر،إقليم  الشكاك، 

سبسم21   19 من تاريخ  ص رو ابسداء 

 2022 سبسم21   29 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا   4,4408 مساحة  أجل سقي 

طاريق  بوسمينة  السيد  ل ائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.PU814054

 52 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1394 

على  سيجري  الذي  أغسطس2022 

العقار املسمى فدان عادة ذي مطلب 

السح يظ عدد 16/32370  املسواجد 

دائرة  يدين،  ايت  الت2ابية  بالجماعة 

الخميسات،   الخميسات،إقليم 

 2022 سبسم21   19 تاريخ  من  ابسداء 

بحث   2022 سبسم21   29 غاية  إلى 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من أجل  بإنجاز بئ2 وجلب املاء  

سقي مساحة 1 هكسارا ل ائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  بنسيعد  ال21اك 

. X38392 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج2022/1399 

على  سيجري  الذي   2022 سبسم21 

وعد  ذي   5 قويدر  املسمى  العقار 

ماي   13 في   326 بالبيع سجل بعدد 

الت2ابية  بالجماعة  املسواجد   2022

سيدي سليمان مول الكي ان، دائرة 

احواز مكناس،إقليم مكناس،  ابسداء 

من تاريخ 20 سبسم21 2022 إلى غاية 

29 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

 1 منه من أجل سقي مساحة  املاء  

عادل  محمد  السيد  ل ائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بناني 

.C740417 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ   ح.ج2022/1397 

سيجري  الذي   2022 أغسطس 

ذي   1 بي2 ماعزة  العقار املسمى  على 

 182 ص   225 ض بعدد  عقد شراء 

عين  الت2ابية  بالجماعة  املسواجد 

مديونة، دائرة تاونات، إقليم تاونات، 

ابسداء من تاريخ 19 سبسم21 2022 إلى 

بحث علني   2022 سبسم21   29 غاية 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  بئ2 وجلب املاء  

هكسارا ل ائدة السيد   0,13 مساحة 

لبطاقة  الحامل  نورالدين  عزي 

. C748057 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1390 بساريخ 18أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

ض  ملكية  ذي  مو�سى  عين  املسمى 

62 املسواجد بالجماعة  63 ص  بعدد 

عبدالرزاق،دائرة  سيدي  الت2ابية 

ابسداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

19 سبسم21 2022 إلى غاية  من تاريخ 

29 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء  

0,8257 هكسارا ل ائدة السيد الحمي2 

السعريف  لبطاقة  الحامل  احميدة 

.SH44824 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ   ح.ج2022/1391 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

العقار املسمى النبوية 1-4 ذي الرسم 

املسواجد   16/72947 عدد  العقاري 

بالجماعة الت2ابية آيت سي21ن،دائرة 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2022 سبسم21   19 تاريخ  من  ابسداء 

إلى غاية 29 سبسم21 2022 بحث علني 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء  منه من أجل سقي 

مساحة 0,40 هكسارا  ل ائدة السيدة 

خيي مونة الحاملة لبطاقة السعريف 

.X286635 الوطنية

57
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1392 

سيجري  الذي   2022 أغسطس 

الضاية  فدان  املسمى  العقار  على 

 06 بعدد  ض  شراء  ذي  الحمراء 

الت2ابية  بالجماعة  املسواجد   08 ص 

إقليم  تي لت،  الطلبة،دائرة  مقام 

 19 تاريخ  من  ابسداء  الخميسات، 

سبسم21   29 إلى غاية   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الت2خيص بإنجاز بئ2 وجلب املاء  منه 

 0,2806 مساحة  سقي  أجل  من 

ليلى  شوقي  السيدة  ل ائدة  هكسارا  

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X54770

58 P

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1339 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

ذي   18 س  املسي2ة  املسمى  العقار 

 16/11994 عدد  العقاري  الرسم 

سيدي  الت2ابية  بالجماعة  املسواجد 

إقليم  تي لت،  الجوهرة،دائرة 

 19 تاريخ  من  ابسداء  الخميسات، 

سبسم21   29 إلى غاية   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء   وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

اإلسسعمال  أجل  أجل  من  منه 

هكسارا    0,10 مساحة  وسقي  املنزلي 

زينب  االدري�سي  السيدة  ل ائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A562111
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1395 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

العقار املسمى فدان عين الديبة ذي 

 81/15490 عدد  العقاري  الرسم 

عين  الت2ابية  بالجماعة  املسواجد 

إقليم  تي لت،  الجوهرة،دائرة 

 19 تاريخ  من  ابسداء  الخميسات، 

سبسم21   29 إلى غاية   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الت2خيص بإنجاز بئ2 وجلب املاء  منه 

هكسارا    1 مساحة  سقي  أجل  من 

الصمد  عبد  وقاوي  السيد  ل ائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH573630

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 31 بساريخ  ح.ج2022/1396 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

ذي   2 العقار املسمى هراس املحارث 

 81/19649 عدد  العقاري  الرسم 

مقام  الت2ابية  بالجماعة  املسواجد 

إقليم  تي لت،  الطلبة،دائرة 

 19 تاريخ  من  ابسداء  الخميسات، 

سبسم21   29 إلى غاية   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

الت2خيص بإنجاز بئ2 وجلب املاء  منه 

وإرواء  املنزلي  اإلسسعمال  أجل  من 

هكسارا    1 مساحة  وسقي  املاشية 

الحسين  اغانيم  السيد  ل ائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.X48792
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2022/1402 بساريخ فاتح سبسم21 

العقار  على  سيجري  الذي   2022

املسمى العمري ذي الرسم العقاري 

عدد 81/15071 املسواجد بالجماعة 

الرزاق،دائرة  عبد  سيدي  الت2ابية 

ابسداء  الخميسات،  إقليم  تي لت، 

19 سبسم21 2022 إلى غاية  من تاريخ 

29 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

املاء  منه من أجل سقي مساحة 0,60 

ازهني سعيد  السيد  ل ائدة  هكسارا  

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.ZG12038

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج/2022/1401 

الذي   2022 سبسم21  فاتح  بساريخ 

سيجري على العقار املسمى توسكايت 

ذي عقد ضم عقارات مسجاورة ض 

املسواجد بالجماعة   35 49 ص  برقم 

الت2ابية تمحضيت، قيادة تمحضيت، 

 27 تاريخ  من  ابسداء  إفران،  إقليم 

سبسم21   7 غاية  إلى   2022 سبسم21 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 3,1959 

هكسارات ل ائدة السيد كرومي محمد 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA20694

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  الحوض  وكالة  مديرة 

 30 بساريخ  ح.ج/2022/1361 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

3 ذي شهادة  العقار املسمى الوطنية 

املسواجد   69/156237 رقم  امللكية 

الشقف،  عين  الت2ابية  بالجماعة 

إقليم موالي  باشوية عين الشقف، 

يعقوب، ابسداء من تاريخ 19 سبسم21 

 2022 سبسم21   28 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

املاشية  وإرواء  املنزلي  االسسعمال 

ومن  الياسمي  السيد سعيد  ل ائدة 

السعريف  لبطاقة  الحامل  معه 

.R306144  الوطنية

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  الحوض  وكالة  مديرة 

 26 بساريخ  ح.ج/2022/1369 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

العقار املسمى بوشخاشخ ذي مطلب 

املسواجد   81/5378 رقم  السح يظ 

بالجماعة الت2ابية عين الجوهر، دائرة 

تي لت، إقليم الخميسات، ابسداء من 

 26 إلى غاية  16 سبسم21 2022  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 سبسم21 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارات ل ائدة السيد هشام   1.13

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  امامس 

.AD224136  السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  الحوض  وكالة  مديرة 

 26 بساريخ  ح.ج/2022/1368 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

ذي  الولجة  فدان  املسمى  العقار 

 58 ص   39 نظي2 مخارجة ض برقم 

سيدي  الت2ابية   بالجماعة  املسواجد 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

تاريخ  من  ابسداء  الخميسات،  إقليم 

 26 غاية  إلى   2022 سبسم21   16

شأن  في  علني  بحث   2022 سبسم21 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   املاء 

0,7893 هكسارا ل ائدة السيد اعمينا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الحسن 

.X50886  الوطنية رقم

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  الحوض  وكالة  مديرة 

 26 بساريخ  ح.ج/2022/1370 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

الرسم  ذي  تاكلمان  املسمى  العقار 

املسواجد   ،16/70120 العقاري رقم 

الص اصيف،  الت2ابية  بالجماعة 

تاريخ  من  ابسداء  الخميسات،  دائرة 

 26 غاية  إلى   2022 سبسم21   16

شأن  في  علني  بحث   2022 سبسم21 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   املاء 

2,6726 هكسارات ل ائدة السيد عبد 

أمال عدي  والسيدة  الهواري  املالك 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحاملين 

.D474547-D521653

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج/2022/1371 

الذي   2022 أغسطس   26 بساريخ 

فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

لحرش ذي عقد شراء ض برقم 134 

املسواجد بالجماعة الت2ابية    80 ص 

ابسداء من  مجمع إقليم الخميسات، 

 26 إلى غاية  16 سبسم21 2022  تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 سبسم21 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه،  من أجل االسسعمال املنزلي 

وإرواء املاشية والسقي مساحة 0,50 

محمد  باجي  السيد  ل ائدة  هكسارا 

الحامل  خديجة  م مان  والسيدة 

 X22774  لبطاقة السعريف الوطنية

.K 120628 و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  الحوض  وكالة  مديرة 

 26 بساريخ  ح.ج/2022/1372 

الذي سيجري على   2022 أغسطس 

لحسن  خويا  فدان  املسمى  العقار 

برقم  ض  شراء  ذي   B القطعة 

بالجماعة  املسواجد   148 ص   116

الت2ابية  سيدي عالل املصدر، دائرة 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2022 سبسم21   16 تاريخ  من  ابسداء 

إلى غاية 26 سبسم21 2022 بحث علني 

بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي  منه،  بئ2 وجلب املاء 

السيد  ل ائدة  هكسارات   2 مساحة 

بلغاري  والسيدة  ياسين  شهراوي 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحاملين 

.BE757463-A738511

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج/2022/1373 

الذي   2022 أغسطس   29 بساريخ 

سيجري على العقار املسمى تماريغت 

 465 ص   578 برقم  ض  شراء  ذي 

عين  الت2ابية  بالجماعة  املسواحد 

إقليم  اللوح،  عين  قيادة  اللوح، 

سبسم21   16 تاريخ  من  ابسداء  إفران، 

 2022 سبسم21   26 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

ل ائدة  هكسارات   3 مساحة  سقي 

إلياس  وساكا  عزيز  ساكا  السيد 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA48966 ورقم DA41700
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   26 بساريخ   2022/1356

العقار   على  سيجرى  الذي   2022

ذي  اللويزات«  »فدان  املسمى 

اسسغالل  عن  بالسنازل  التزام  عقد 

عدد  تحت  فالحية  بالد  قطعة 

بالجماعة  املسواجد   297/2006

دائرة  اخيار،  سيدي  كندر  الت2ابية 

من  ابسداء  ص رو،  إقليم  ص رو، 

غاية إلى   2022 سبسم21   13  تاريخ 

23 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  ل ائدة  هكسارا   0.9217

لبطاقة  الحامل  ادريس،  اشبابوط 

.CB48802 السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   26 بساريخ   2022/1366

العقار   على  سيجرى  الذي   2022

شهادة  ذي  »املطرح«  املسمى 

املسواجد   21/52441 عدد  امللكية 

الغربية،  غياتة  الت2ابية  بالجماعة 

ابسداء  إقليم تازة،  أمليل،  دائرة واد 

إلى غاية 13 سبسم21 2022   من تاريخ 

23 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0.3373 هكسارا ل ائدة السيد جعوان 

الحامل لبطاقة السعريف  اسماعيل، 

.PH836920 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   26 بساريخ   2022/1367

العقارين   على  الذي سيجرى   2022

املسميين الوهالية ذي الرسم العقاري 

الرسم  ذي  وعزيزة   F/22164 عدد 

املسواجدين   F/28414 العقاري عدد 

كندر،  ايموزار  الت2ابية  بالجماعة 

ابسداء  ص رو،  إقليم  كندر،  دائرة 

إلى غاية 13 سبسم21 2022   من تاريخ 

23 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

م رخ  تزويد  أجل  من  منه،  املاء 

ل ائدة  باملاء  الكساكيت  لس قيص 

شخص  في   COUVNORD شركة 

ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   29 بساريخ   2022/1374

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى الروكي 2 ذي الرسم العقاري 

املسواجد   05/150566 عدد 

باشوية  بالجماعة الت2ابية بوفكران، 

ابسداء  مكناس،  إقليم  بوفكران، 

إلى غاية 16 سبسم21 2022   من تاريخ 

26 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكسارا ل ائدة السيد بودراع عبد   1

السعريف  لبطاقة  الحامل  الرحمان 

.D401770 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   30 بساريخ   2022/1387

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  ابراو  اعراض  املسمى 

املسواجد   27/18985 عدد  العقاري 

دائرة  الحمام،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابسداء  إقليم خني رة،  أكلموس، 

غاية إلى   2022 سبسم21   19  تاريخ 

22 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكسارا ل ائدة السيد كاسكاس الطيب 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.V84284
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   30 بساريخ   2022/1386

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى اسامر وزكاغ ذي عقد شراء 

 103 صحي ة   76 بعدد  ضمن 

املسواجد بالجماعة الت2ابية الحمام، 

دائرة أكلموس، إقليم خني رة، ابسداء 

إلى غاية 19 سبسم21 2022   من تاريخ 

22 سبسم21 2022 بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2ين وجلب 

املاء منهما، من أجل سقي مساحة 10 

هكسارا ل ائدة السيد كاسكاس الطيب 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.V84284
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   30 بساريخ   2022/1388

العقار  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي  جبح  باب  املسمى 

املسواجد   37/41062 عدد  العقاري 

دائرة  لخالل ة،  الت2ابية  بالجماعة 

من  ابسداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

غاية إلى   2022 سبسم21   19  تاريخ 

في  علني  بحث   2022 سبسم21   22

شأن مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل االسسعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وارواء 

السيد  ل ائدة  هكسارات   0.4624

عمرو العربي الحامل لبطاقة السعريف 

.C956514 الوطنية
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