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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

LOGINAIL

SARL AU

راسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : عنارة 1 الشقة 11 

الطابق 3 إقامة املنار، تنارة

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 21)سبتن 2)2022،)تم تأسيس شركة)

تحنل اسم)LOGINAIL)ش ذ م م ش)

و،)تتوفر على املنيزات التالية):

الشقة) (1 عنارة) (: املقر االجتناعي)

11)الطابق)3)إقامة املنار،)تنارة.

نقل) مقاول  (: االجتناعي) الهدف 

البضائ .

التجارة.

مدة االستنرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كنا يلي):

السيد نبيل املتقي)1000)حصة.

نبيل) السيد  تعيين  تم  (: التسيي2)

املتقي كنسي2 للشركة ملدة زمنية غي2)

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرلاح)

يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتنارة  االبتدائية 

التجاري رقم)65 137.

1 P

MORA READ TRANSPORT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : APPT(N°4 1ER

 ETAGE RESIDENCE KADER

MERS(EL(KHEIR - TEMARA

شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

بنقت�صى عقد عرفي حرر بتنارة)

بتاريخ)3)أكتولر)2022.

تم وض  القانون االسا�صي لشركة)

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

راصيتها كالتالي):

الشركاء):

السيد اوشحيب جنال الدين.

 MORA READ (: التسنية)

.TRANSPORT

الهدف):)نقل البضائ .

رقم)   شقة  (: االجتناعي) املقر 

الطابق األول إقامة قادر مرس الخي2)

تنارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.

في) محدد  الشركة  رأسنال 

100.000)درهم.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد اوشحيب جنال الدين.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكنة  لدى  التجاري 

بتنارة تحت)9092)رقم في)13)أكتولر)

.2022

2 P

 STE DE PROCUCTION
AGRICOLE DU SOUSS

SARL AU
بتاريخ) مداوالتها  إثر  على 
الجنعية) قررت  (،2022 3)أكتولر)
 STE DE العامة غي2 العادية لشركة)
 PROCUCTION AGRICOLE DU
SOUSS SARL AU،)مقرها االجتناعي)
زنقة واد) (1-I عنارة) (،220 شقة رقم)

املخازن الحرش ايت ملول ما يلي):
بعد) املصفي  تقرير  اعتناد 

الفحص.
الودية) التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.
إبراء)ذمة املصفي.

الصالحيات) املصفي  تخويل 
األري2ة) اإلجراءات  النجاز  الضرورية 
الناتجة عن إقفال التصفية الودية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (12 في)

.2002
3 P

SAHARA(CONSULTING(&(FISCALE
LAAYOUNE

DECO FROM
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بنساهم واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
تم وض  قوانين) (،2022 22)سبتن 2)

الشركة ذات املنيزات التالية):
.DECO FROM(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بنساهم واحد.

:)يتعلق نشاط الشركة):) املوضوع)

املدرسية) اللوازم  مختلف  بي  
واملكتبية.

والتجارة) البي   األلعاب،) بي  
بالتقسيط،)ردمات مختلفة.

العنليات) عامة مختلف  ولصفة 
املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)
وغي2 املنقولة التي من شأنها توسي )

نشاط الشركة.
املقر الرئي�صي):)شارع عبد الرحنان)
(،07 شقة) الفضل،) عنارة  الناصر،)

الحي اإلداري،)العيون.
الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)
بالكامل) ينلكها  للحصة  درهم  (100

السيد مصطفى العنراوي.
السيد) طرف  من  تسي2  (: اإلدارة)

مصطفى العنراوي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

(،2022 أكتولر) (6 بتاريخ) بالعيون 

واملسجل) (،22/2969 رقم) تحت 

  3271 بالسجل التجاري تحت رقم)

من السجل التحليلي.

4 P

MACHREK LILBINAE
SARL AU

RC : 66883

العنوان : زاوية زنقة معنورة وشارع 

موالي عبد الرحنان إقامة ال 2كة 

مكتب رقم 2 س القنيطرة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  تم 

شركة) تأسيس  (،2022 28)سبتن 2)

لشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):
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 MACHREK (: التسنية)

.LILBINAE SARL AU

أشغال) (: االجتناعي) الهدف 

مختلفة أو البناء.

منعش عقاري.

زنقة) زاوية  (: االجتناعي) املقر 

معنورة وشارع موالي عبد الرحنان)

س) (2 رقم) مكتب  ال 2كة  إقامة 

القنيطرة.

 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم.

سينو) أيت  تعيين  تم  (: التسيي2)

سعيد مسي2 قانوني للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكنة االبتدائية ملدينة)

(،2022 أكتولر) (11 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)92868.

5 P

BELMA FISC

SARL

عنوان مقرها االجتناعي :  1 مكرر، 

الطابق الثاني، سانية املنصوري، 

سيدي مو�صى، سال - 11000 سال، 

املغرب

رقم السجل التجاري : 9   2

تفويت حصص

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

تنت) (،2022 يونيو) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على ما يلي):

لوريكة) دحنان  السيد  تفويت 

أصل) من  اجتناعية  حصة  (500

لفائدة السيدة نجوى) حصة  (1000

بوعويش بتاريخ)17)أكتولر)2016.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (6 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)39772.

6 P

QUATERNARIUM
SARL

عنوان مقرها االجتناعي : متجر 1، 
78، تجزئة الكتبية 2، طريق مهدية، 

سال. 11000 سال، املغرب
رقم السجل التجاري : 27563

تفويت حصص
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تنت) (،2022 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على ما يلي):
تفويت السيد ر�صى جروندي)250 
 1000 أصل) من  اجتناعية  حصة 
الباقي) عبد  السيد  لفائدة  حصة 

ملباركي بتاريخ)22)يونيو)2022.
قبول استقالة املسي2 السيد ر�صى)

جروندي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)5 397.
7 P

CAFE DIAMANT DE SALE
املقر االجتناعي : نجاح 1 رقم 8 1، 
عنارة 6 بوشوك، طريق القنيطرة، 

سال
بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بسال)
يوم فاتح سبتن 2)2022،)تم تأسيس)

شركة لها املنيزات التالية):
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة لشريك وحيد.
 CAFE DIAMENT DE (: التسنية)

SALE،)مقهى أملاس،)سال.
ومقهى) مطعم  تشغيل  (: الهدف)

بيتزا.
تهم) متنوعة  أشغال  في  املشاركة 

تخصصها وغي2ها من األعنال.....
املقر االجتناعي):)نجاح)1)رقم)8 1 
القنيطرة،) طريق  بوشوك،) (6 عنارة)

سال.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
 100.000 (: االجتناعي) الراسنال 
حصة) (100 إلى) مقسم  درهم 
اجتناعية من فئة)100)درهم للحصة)
الوحيد) لشريك  محررة  الواحدة،)

السيد ابراهيم العلمي.

النظام) بنقت�صى  (: التسيي2)

بصفة) تعيين  تم  للشركة  األسا�صي 

للسيد) محدودة  غي2  ملدة  مسي2 

البطاقة) الحامل  العلمي،) ابراهيم 

.D 61368(الوطنية رقم

تم باملحكنة) (: التسجيل التجاري)

أكتولر) (3 بتاريخ) لسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)36823.

8 P

NABTA
شركة محدودة املسؤولية

رأسنالها : 500.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 

3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 3 156

أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 

أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 

بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)

تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6

املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 

املسؤولية) محدودة  شركة  (NABTA

ما يلي):

املوافقة على تجديد الصالحيات)

السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 

يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)

إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،B1 7527 رقم) الوطنية  التعريف 

عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)

حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 

وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

(،2022 أكتولر) (5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0076 8.

9 P

AEROANFA
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 
6  شارع الزرقطوني، مكتب
رقم 15-16 الطابق السادس
واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 
تحت رقم 76755 

أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 
بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)
(،2022 أغسطس) و26) يوليو  (28
االستثنائي) العام  الجن   وفق  تقرر 
للشركة املسناة)AEROANFA)شركة)

محدودة املسؤولية ما يلي):
حصة) (500 املوافقة على تفويت)
الحساب) من  و%50) اجتناعية 
يونس) السيد  طرف  من  الجاري 
التعريف) لبطاقة  الحامل  السا�صي 
لفائدة) (BJ205036 رقم) الوطنية 
الحامل) بحنادن  نيت  يونس  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE692 37
تغيي2 الشكل القانوني للشركة من)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
املسؤولية) ذات  شركة  إلى  وحيد 

املحدودة.
اضافة السيد يونس نيت بحنادن)

كنسي2 في الشركة ملدة غي2 محدودة.
تسيي2 الشركة وملدة) تبعا لذلك،)
املنفرد) التوقي   م   محدودة  غي2 
من) واإلدارة  التصرف  عقود  على 
طرف السيد يونس السا�صي الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
نيت) يونس  السيد  أو  (BJ205036
التعريف) لبطاقة  الحامل  بحنادن 

.BE692 37(الوطنية رقم
النظام) تعديل  على  املوافقة 

االسا�صي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) بتاريخ) ) البيضاء)

تحت رقم)0228 8.
10 P
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EL AMAL NBBT
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 
3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 3 16 2
أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 
بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)
تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6
املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 
محدودة) شركة  (EL AMAL NBBT

املسؤولية ما يلي):
املوافقة على تجديد الصالحيات)
السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 
يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)
إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،B1 7527 رقم) الوطنية  التعريف 
عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)
حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 
وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0565 8.
11 P

 EL HOUDA
DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 
3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 1651 2
أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 

بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)

تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6

املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 

 EL HOUDA DEVELOPPEMENT

شركة محدودة املسؤولية ما يلي):

املوافقة على تجديد الصالحيات)

السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 

يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)

إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،B1 7527 رقم) الوطنية  التعريف 

عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)

حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 

وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 

(،2022 أكتولر) (5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0077 8.

12 P

EL FATH DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 

3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 
واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 7 16 2

أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 

أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 

بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)

تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6

 EL(العام االستثنائي للشركة املسناة

شركة) (FATH DEVELOPPEMENT

محدودة املسؤولية ما يلي):

املوافقة على تجديد الصالحيات)

السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 

يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)

(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)

إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة

(،B1 7527 التعريف الوطنية رقم) (
عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)
حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 
وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0566 8.
13 P

ENNASSR NBBT
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 
3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 1 16 2
أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 
بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)
تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6
املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 
محدودة) شركة  (ENNASSR NBBT

املسؤولية ما يلي):
املوافقة على تجديد الصالحيات)
السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 
يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)
إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،B1 7527 رقم) الوطنية  التعريف 
عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)
حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 
وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0567 8.
14 P

 EL WAFAA
DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 
3  زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكنة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 5 16 2
أنجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
أوتاغني) كنال  األستاذ  طرف  من 
بتاريخ) موثق بندينة الدار البيضاء،)
تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6
املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 
 EL WAFAA DEVELOPPEMENT

شركة محدودة املسؤولية ما يلي):
املوافقة على تجديد الصالحيات)
السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 
يونس نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE692 37 التعريف الوطنية رقم)
إبراهيم نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،B1 7527 رقم) الوطنية  التعريف 
عثنان نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
(،BE8 2585 التعريف الوطنية رقم)
حنزة نيت بحنادن الحامل لبطاقة)
 BE770537 رقم) الوطنية  التعريف 
وذلك من تاريخ)31)ديسن 2)2021)إلى)

31)يونيو)2023.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) (6 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0562 8.
15 P

 STE MEHDIA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسنالها : 192.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدارالبيضاء 3  
زنقة الجياللي تاجدين املعاريف
السجل التجاري تحت رقم : 

1639 2 الدارالبيضاء
انجز) رسمي  محضر  بنقت�صى 
اوتاغني كنال  االستاذ  طرف  من 
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بتاريخ) الدارالبيضاء) بندينة  موثق  (
تقرر وفق الجن ) (،2022 سبتن 2) (6
املسناة) للشركة  االستثنائي  العام 
 MEHDIA DEVELOPPEMENT

شركة محدودة املسؤولية ما يلي):
املوافقة على تجديد الصالحيات)
السادة) وهم  للنسي2ين  املخولة 
يونس نيت بحنادن الحامل للبطاقة)
.BE692 37(التعريف الوطنية رقم

الحامل) بحنادن  نيت  ابراهيم 
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.B1 7527
الحامل) بحندان  نيت  عثنان 
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE8 2585
الحامل) بحنادن  نيت  حنزة  (
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.BE770537
الى) (2021 ديسن 2) (31 تاريخ) من 

31)يونيو)2023.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
اكتولر) (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)0510 8.
للنسخة واالشارة

16 P

STE REPRODIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
5)أغسطس)2022،)تم انشاء)القانون)
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

محدودة رصائصها كالتالي):
رولخوديس) شركة  (: التسنية)

.STE REPRODIS
مواد) جني   في  التجارة  (: الهدف)

الصيانة والتنظيف.
كل العنليات التجارية،)الصناعية،)
في) تساهم  التي  العقارية  أو  املالية 

تطوير الشركة.
محند) شارع  (: االجتناعي) املقر 
الشرقاوي،) الرايس  زنقة  السادس،)

رقم)2)السوي�صي الرلاط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تاسيس)

الشركة.

راسنال االجتناعي):)حدد في مبلغ)

 1000 الى) مقسنة  درهم  (100.000

درهم) (100 واحدة) كل  قينة  حصة 

محررة كليا.

حصص املساهنين.

 500 (... صالح) ابنو  علي  السيد 

حصة.

 500 (... السيد سعيد ابنو صالح)

حصة.

من) ابتداء) (: االجتناعية) السنة 

كل) من  ديسن 2  (31 الى) يناير  فاتح 

سنة.

للشركة) مسي2ا  عين  (: التسيي2)

السيد علي صالح والسيد سعيد ابنو)

صالح ملدة غي2 محددة.

باملحكنة) الشركة  تسجيل  تم 

اكتولر) (11 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022،)تحت رقم)163301.
لالشارة والبيان

17 P

STE MULTI PNEUS
SARL AU

CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: BD(CADI

 TAZI(N°710 ESSAADA

MOHAMMEDIA

تبعا لقرار الجن  العام االستثنائي)

تم) (،2022 سبتن 2) (16 في) املنعقد 

تقرير:

السيد أسامة رنات يعيد لوالده)

شركة) من  اجتناعية  حصة  (1250

ميلتي بنو.

رنات) أسامة  السيد  استقالة 

كنساعد مسي2 للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.

تحيين النظام االسا�صي للشركة.

اجرائه) تم  القانوني  االيداع 

باملحكنة االبتدائية باملحندية بتاريخ)

28)سبتن 2)2022،)تحت رقم)1898.
نسخة للبيان

18 P

ائتنانية علي الجامعي
مقرها):)69)زنقة تانسيفت شقة رقة رقم)1 

أكدال الرلاط

الهاتف):)99. 05.37.77.1

الفاكس):)05.37.68.29.80

STE EXPERT MED
 SIEGE : AV(HASSAN(II(KM 5.9

ROUTE DE CASA RABAT

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

بتاريخ) بالرلاط  املنعقد  العادي  غي2 

شركة) شركاء) قرر  (،2020 يوليو) (7

ذات) شركة  (،EXPERT MED
راسنالها) املحدودة،) املسؤولية 

1.500.000)درهم،)املسجلة بالسجل)

التجاري بالرلاط،)تحت رقم)95655.

حنزة) العرفوي  السيد  استقالة 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
رقم)L527 15،)من التسيي2.

عزيز) العرفوي  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

املسي2 الوحيد للشركة) (، (Z123211

وملدة غي2 محدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بالرلاط يوم)10)سبتن 2)2020،)تحت)
رقم)106588.

19 P

 STE YOU.BE AGENCE

IMMO
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم) بالرلاط،) (2022 7)سبتن 2) بتاريخ)

وض  القانون االسا�صي لشركة تحنل)

الخصائص التالية):

 STE YOU.BE (: التسنية)

.AGENCE IMMO

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف االجتناعي):)وكالة عقارية.
راسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 

في) محررة  كلها  للحصة  درهم  (100

اسم السيد اليوبي عثنان.
االشعري) زنقة  (: االجتناعي) املقر 

اكدال) (29 الشقة رقم) (2 عنارة رقم)

الرلاط.

الشركة) تسيي2  عهد  (: التسيي2)

غي2) ملدة  عثنان  اليوبي  السيد  الى 

محدودة.

يناير فاتح  من  (: املالية)  السنة 

)الى)31)من فاتح يناير من كل سنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.162907

20 P

STE GRICH TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة

في) املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 
تم وض  القانون) (،2022 سبتن 2) (5

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

الشكل) محدودة بشريك وحيد على 

التالي):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.

غرض الشركة):)االعنال املتنوعة،)

الشراء)والبي  واالستي2اد والتصدير.
رقم) (: للشركة) االجتناعي  املقر 

تجزئة اوالد زعي2 عين العودة) (1675

تنارة.
راسنال):)حدد راسنال الشركة في)

مبلغ)100.000)درهم وقسم الى)100 

االسنية) القينة  اجتناعية  حصة 

للسيد) درهنا  (100 هي) حصة  لكل 

الكريش هشام)1000)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد الكريش)

غي2) ملدة  للشركة  مسي2ا  هشام 

محدودة.
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فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتنارة تحت رقم)01 137.

21 P

STE BISSAD
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بنقت�صى 

تم) بالرلاط  (،2022 سبتن 2) (26  

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

هدفها االجتناعي):؛)تاجر،)استي2اد)

وتصدير.
راسنال):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع االمي2) (2 (: املقر االجتناعي)

سيدي محند حي الرشاد القرية سال.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيدة وصال عبوري.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)36861.

22 P

STE OSMOZ
SARL

راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : الرلاط حي 

الرياض، شارع النخيل، رقم 5 قطاع 

17 بلوك ش

السجل التجاري رقم : 112815

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالرلاط)

الجن ) قرر  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

العام االستثنائي للشركة ما يلي):

(،OSMOZ املسناة) الشركة  حل 

ش.م.م.

بن) سعد  محند  السيد  تعيين 
بتاريخ) للشركة  كنصف  زهر  جلون 

21)يوليو)2022.
تحديد مقر التصفية):)الرلاط حي)
قطاع) (5 الرياض شارع النخيل رقم)

17)بلوك ش.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بالرلاط،)

تحت رقم)7820.
23 P

STE KENZ FEZ
SARL

راسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : الرلاط حي 

الرياض، شارع النخيل، رقم 5 قطاع 
17 بلوك ش

السجل التجاري رقم : 7 706
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
قرر) (2022 يوليو) (21 بالرلاط بتاريخ)
ما) للشركة  االستثنائي  العام  الجن  

يلي):
(،KENZ FEZ(حل الشركة املسناة

ش.م.م.
بن) سعد  محند  السيد  تعيين 
بتاريخ) للشركة  كنصف  زهر  جلون 

21)يوليو)2022.
تحديد مقر التصفية):)الرلاط حي)
قطاع) (5 الرياض شارع النخيل رقم)

17)بلوك ش.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة التجارية بالرلاط،)

تحت رقم)7822.
24 P

 STE CH HELVETIQUE
PHARMA
SARL AU

مقرها االجتناعي : بوسكورة مرجان 
متجر رقم 1

 LES عالمة التجارية صيدلية
MYRIADES
تاسيس شركة

بديوان) موثق  عقد  بنقت�صى 
بتاريخ) الجايي  لبنى   االستاذة 
تم تأسيس شركة) (،2022 مارس) (29
من شريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية):

 CH HELVETIQUE (: التسنية)
العالمة) (،PHARMA SARL AU
.LES MYRIADES(التجارية صيدلية

مرجان) بوسكورة  (: الشركة) مقر 
متجر رقم)1.

:)استغالل وتسيي2) هدف الشركة)
.LES MYRIADES(صيديلية

املستحضرات) ولي   شراء)
من) الصيدالنية  وشبه  الصيدالنية 
قبل) من  أو  نفسها  الشركة  قبل 
أطراف ثالثة في اطار شراكات التعاقد)

من الباطن.
ومستحضرات) االدوية  تحضي2 

التجنيل.
االصناف) جني   وتوزي   تسليم 
الصيدالنية) والبضائ   واملنتجات 

وشبه الصيدالنية.
وبشكل عام،)أي معاملة قد تكون)
مرتبطة بشكل مباشر او غي2 مباشر)
بغرض الشركة أو لها غرض مشابه)
أو ذي صلة أو من املحتنل أن تسهل)

تطوير أو تشغيل الشركة.
راسنال) حدد  (: الشركة) راسنال 
مقسنة) درهم  (10.000 في) الشركة 
 100 حصة) لكل  حصة  (100 على)

درهم منلوكة للسيد نبيل غازي.
غازي،) نبيل  السيد  تعيين  تم 
غي2) ملدة  للشركة  وحيد  كنسي2 

محددة.
االسا�صي) القانون  وض   تم 
التجارية) باملحكنة  للشركة 
التسجيل) تحت رقم  بالدارالبيضاء،)
بتاريخ (558 77 رقم)  التجاري 

  1)أكتولر)2022.
25 P

STE TMING SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

راسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : عنارة 30 شقة 
8 شارع موالي احند لوكيلي حسان 

الرلاط
تعديالت قانونية 

االستثنائي) العام  الجن   اثر  على 

عرفي) عقد  بنوجب  عادي  غي2 

سبتن 2) (6 بتاريخ) عليه  املصادق 

2022،)تقرر ما يلي):

استقالة السيد سعيد بلحاج.

تعيين السيدة وفاء)جوالي مسي2ة.

تحديث النظام القانون االسا�صي.

تم االيداع القانوني لدى املحكنة)

اكتولر) (3 بتاريخ) بالرلاط،) التجارية 

2022،)سجل التجاري رقم)157973.

26 P

شركة واحاكري
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسنالها : 10.000 درهم

مقرها االجتناعي : رقم 11 بلوك 

1 شارع كندافة اليوسفية شرق 

الرلاط

وقف نشاط الشركة
بنقت�صى عقد عرفي اتفق الجن )

شركة ذات) العام لشركة واحاكري،)

راسنالها) يقدر  محدودة  مسؤولية 

مقرها) ويوجد  درهم  (10.000 ب)

االجتناعي بالعنوان التالي):

كندافة) شارع  (1 بلوك) (11 رقم) (

اليوسفية شرق الرلاط.)على ما يلي):

الجن ) قرر  (: الشركة) تصفية 

لشركة) الوانه  السابق  الحل  العام 

واحاكري.

صادق) (: التصفية) مأمور  تعيين 

مأمور) تقرير  على  العام  الجن  

السيد) واحاكري  لشركة  التصفية 

الرياحي رشيد.

قرر الجن  العام) (: مقر التصفية)

لتصفية) محال  االجتناعي  املقر 

الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكنة التجارية بالرلاط،)

تحت رقم) (،2022 سبتن 2) (5 بتاريخ)

.128362

27 P
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STE KASCAFE
SARL

الحل املسبق
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

يونيو) (20 غي2 العادي املنعقد بتاريخ)

لشركة) االجتناعي  باملقر  (،2022

KASCAFE SARL،)تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد أيوب يدان مصفي)

للشركة.

بالسنبالت) التصفية  تحديد مقر 

10)سال الجديدة) رقم) (،LC5 الخضر)

سال.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

أكتولر) (13 بتاريخ) بسال،) االبتدائية 

2022،)تحت رقم)39819.

28 P

 STE CONSOTEL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسنالها : 10.000 درهم

تعديالت بالشركة
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في فاتح سبتن 2)2022.

الرزوقي) محند  السيد  تفويت 

حصة) (100 أصل) من  حصة  (50

لفائدة السيدة هنية لخناتي،)لتصبح)

حصص الشركة مقسنة كالتالي):

هنية لخناتي)50)حصة.

أسامة العناري)50)حصة.

الرزوقي) محند  السيد  استقالة 

من منصب مسي2 الشركة.

بقاء)السيد أسامة العناري مسي2)

وحيد للشركة.

 MAMA’S(تغيي2 اسم الشركة من

.CONSOTEL(الى(FOOD

تغيي2 النشاط االجتناعي ليصبح):)

تصني  املنسوجات.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بتنارة تحت رقم)9093.

29 P

STEE OUSSRIMI TRAVAUX
SARL AU

فسخ للشركة
القرار) محضر  بنقت�صى 
بتاريخ ب 2شيد   االستثنائي 
تقرر للشركة  (2022 أغسطس) (22   

)ما يلي):
من ابتداء) الشركة   فسخ 
 22)أغسطس)2022،)وتعيين السيدة)
كنا) للشركة،) الذهبي مصفية  نزهة 
تعين مقر التصفية باملقر االجتناعي)
الطابق السفلي) (380 رقم) (: للشركة)

بلوك ف حي الحسني برشيد.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية ب 2شيد)
2022،)تحت رقم) 21)سبتن 2) بتاريخ)

.9 7
30 P

STE PROSPECT LAB
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالرلاط،) (2022 سبتن 2) بتاريخ) 1)
قد تم وض  القانون االسا�صي لشركة)

تحنل الخصائص التالية):)
.STE PROSPECT LAB(:(التسنية
ذات) شركة  القانونية:) الصفة 

مسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مخت 2) (: االجتناعي) الهدف 

الهندسة املدنية.
راسنال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 
السيد) الواحدة  درهم للحصة  (100

عبد هللا النجار)..)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
السجل) وض   النهائي  التأسيس 

التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املسي2):)عبد هللا النجار.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
التجارية) باملحكنة  (1291292

بالرلاط.
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SEMVET
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بتاريخ)18)مارس)2022)بالرلاط قد تم)
وض  القانون األسا�صي لشركة تحنل)

الخصائص التالية):
.SEMVET(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتناعي):)
بي  بالجنلة منتجات بيطرية.

رأسنال الشركة):)100000)درهم)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة).
السيد عبد الرحنن القادري)500 

حصة.
السيد محند موهوب)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
السجل) وض   النهائي  التأسيس 

التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الرحنن) عبد  السيد  (: املسي2)

القادري والسيد محند موهوب.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

01869)باملحكنة اإلبتدائية تنارة.
32 P

 ESTHETIC CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
قرر الجن  العام اإلستثنائي مؤرخ)

في)30)سبتن 2)2021)ما يلي:
تصفية الشركة.

تعيين السيد صورة عبد املجيد)
كنصفي للشركة.

في) الكائن  الشركة  عنوان  تعيين 
شارع املهدي) (2 الطابق السفلي فيال)

بن 2كة السوي�صي الرلاط.
التجارية) املحكنة  عن  الصادر 
بالرلاط تحت رقم التقييد بالسجل)
امللف) وض   رقم  (107837 التجاري)

.123358
33 P

TRANS BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

قرر الجن  العام اإلستثنائي مؤرخ)
في)30)سبتن 2)2021)ما يلي:

تصفية الشركة.
تعيين السيد صورة عبد املجيد)

كنصفي للشركة.
تعيين عنوان للشركة الكائن بكلم)
17)دوار أوالد بوطيب زنقة عين عودة)

تنارة.)
التجارية) املحكنة  عن  الصادر 
بالرلاط تحت رقم التقييد بالسجل)
امللف) وض   رقم  (97027 التجاري)

.123359
34 P

DEESSE LOUNGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

قرر الجن  العام اإلستثنائي مؤرخ)
في)30)سبتن 2)2021)ما يلي:

تصفية الشركة.
سناء) املرجي  السيدة  تعيين 

كنصفية للشركة.
الكائن ب) الشركة  عنوان  تعيين 
السوي�صي) بن 2كة  املهدي  شارع  (2

الرلاط.)
التجارية) املحكنة  عن  الصادر 
بالرلاط تحت رقم التقييد بالسجل)
امللف) وض   رقم  (113 05 التجاري)

.121 37
35 P

L’ARTISAN DU FAKIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

قرر الجن  العام اإلستثنائي مؤرخ)
في)30)سبتن 2)2021)ما يلي:

تصفية الشركة.
فريدة) بوغالب  السيدة  تعيين 

كنصفية للشركة.
الكائن ب) للشركة  عنوان  تعيين 
السوي�صي) بن 2كة  املهدي  شارع  (2

الرلاط.)
التجارية) املحكنة  عن  الصادر 
بالرلاط تحت رقم التقييد بالسجل)
امللف) وض   رقم  (1139 1 التجاري)

.121 23

36 P
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SUENOS TRAVEL
مكتب رقم 13 الطابق الثاني 
الوفقاوي وشارع عبد هللا كنون

 حي سالم عنارة السالم ملتقى شارع 

حاج مسعود
رأسنالها : 100.000درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 25)سبتن 2)2022)تقرر ما يلي):

 STE. من) الشركة  إسم  تغيي2  تم 

 SUENOS إلى) (JAINI EVENTS

.TRAVEL

من) الشركة  نشاط  تغيي2  تم 

تنظيم السياحة والفعاليات إلى وكالة)

أسفار.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 
رقم) (2022 أكتولر) (6 بتاريخ) بأكاير 

اإليداع القانوني)3 98 .

37 P

PALM WORK
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

قرر) بالرلاط،) (2022 سبتن 2) (15  

الشريك الوحيد تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

واملصادقة على قانونها األسا�صي ذو)

املنيزات التالية):

.PALM WORK(:(التسنية

أكدال) الرلاط  (: اإلجتناعي) املقر 
زنقة سنية رقم)12.

:)ساحة للعنل) الهدف اإلجتناعي)

وردمات) التوطين  وردمة  املشت2ك 

التواصل.

في) حدد  (: اإلجتناعي) الرأسنال 

إلى) مقسم  (، درهم) (100.000.00

1.000)حصة من فئة)100.00)درهم)

إلى) كلها  العائدة  الواحدة،) للحصة 

السيد مجيد أالن ندير.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها النهائي.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
السيد مجيد أالن ندير.

من) تبتدئ  (: اإلجتناعية) السنة 
ديسن 2 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
من) (% (5 رصم) بعد  (: األرلاح)
القانوني) اإلحتياط  لتكوين  األرلاح 
حسب) الشركاء) على  الباقي  يوزع 

حصص كل واحد منهم.
يوم) 1  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط) كتابة  لدى  (2022 أكتولر)
باملحكنة التجارية بالرلاط تحت رقم)

.75 9
للخالصة والبيان

38 P

 FIDUCIAIRE ALLALI MOHAMED

 RUE OUED ZEM RABAT

 NAJHI TECH
SARL AU

قررت) (2022 أكتولر) (5 بتاريخ)
الجنعية العامة لشركة ناجحي طيك)
رأسنالها) املسؤولية  شركة محدودة 
  8 درهم ومقرها رقم) (100000.00
 1 رقم) الشقة  عني2  ولد  فال  شارع 

أكدال الرلاط ما يلي):
حل مسبق للشركة.

تعيين السيد نجحي أيوب كنصفي)
للشركة.

القانوني) باإليداع  القيام  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 
تحت) (2022 أكتولر) بالرلاط يوم) 1)

رقم)129523.
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 DOUNASSUR شركة
 ASSURANCE

ش.م.م
توثيقي) عقد  بنقت�صى  (/1
موثق) بوعنان  سعد  األستاذ  تلقاه 
(،2022 سبتن 2) (27 بتاريخ) بفاس،)
دوناس) توفيق  السيد  وهب كل من 
السيد) لفائدة  والسيدة عالم ضحى 
 (  299 ( قدره) ما  دوناس  مهدي 
في ينتلكها  التي  إجتناعية  حصة 

 DOUNASSUR املسناة) الشركة  (
رأسنالها) ش.م.م،) (ASSURANCE

اإلجتناعي23.200,00 درهم،)مقرها)

الجيش) شارع  (،9 بفاس،) اإلجتناعي 

امللكي،)عنارة التاج،)الطابق الثالث،)

شقة رقم)5.

الشريك) قرر  (، الهبة) لهذا  تبعا 

الوحيد ما يلي):

النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة كنا يلي):)

مبلغ) في  الشركة  رأسنال  حدد 

23.200,00 )درهم مقسم إلى)232.  

حصة بقينة)100)درهم لكل حصة،)

مسندة إلى الشريك الوحيد:

السيد مهدي دوناس232 )حصة.

املجنوع):)232 )حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد).

 DOUNASSUR شركة) تلتزم  (

من شريك) (. ش.م.م) (ASSURANCE

بتوقي  السيد مهدي دوناس) (، واحد)

فقط.)

2/)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بفاس) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتولر) (06 بتاريخ)

 . 2022 / 100
بنثابة مقتطف

ديوان األستاذ سعد بوعنان

-)مــــوثــــق)-

40 P

 Ste SOCRATE IN LOVE 
SARL AU

سبتن 20222  (13 بتاريخ) تم 

إجتناع عام إستثنائي حدد بنوجبه)

النقاط ابتية:

-نقل املقر الرئي�صي للشركة الكائن)

زنقة) األعنال  مركز  بزنيت  سابقا 

التالت) الطابق  بوكار  تجزئة  مسليم 

باب دكالة مراكش إلى) شقة رقم) 1)

العنوان الجديد:)22)مكرر طارق ابن)
زياد الطابق الخامس مراكش).)

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر2022  بنراكش) 1) التجارية 

تحت عدد)0390 1.
41 P

 DAMES شركة
 ش.م.م 

الرأسنال اإلجتناعي: 
10.000.000,00 درهم

املقر اإلجتناعي: مراكش، منارة، 
تاركة زداغية 

ملحضر) موثق  عقد  بنقت�صى 
لشركة) اإلستثنائي  العام  الجن  
سبتن 2) (23 ش.م.م بتاريخ) (DAMES
علي) األستاذ  بديوان  تم  (،2022
مسجل) بنراكش،) موثق  أيعقوب،)
قرر) (،2022 سبتن 2) (27 بنراكش في)

الشركاء)ما يلي):
إلى تحرير ما قدره) -دعوة الشركاء)
األسهم) من  درهم  (900.000.00

املتبقية من رسنأل الشركة).)
إلهام) السيدة  إستقالة  -قبول 

شليحة وإبراءها من مهامها).
دليل،) صفية  السيدة  -تعيين 

مسي2ة وحيدة للشركة).
-تغيي2 التوقي ).

من) و) 1) (13 (،7 (،6 -تغيي2 املواد)
النظام األسا�صي للشركة).

-النظام األسا�صي التعديلي.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بنراكش،)بتاريخ)03)أكتولر)

2022)تحت رقم)139982. 
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 Société INTRADIV 
 s.a.r.l. A.U 

 Société à responsabilité(limitée

 à(associé(unique

au(Capitale(de : 10.000,00 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RDC(N°270

 RUE 17 HAY(SID(EL(HADI

  ZOUAGHA HAUT FES

R.C. N° 39.499

تحويل املقر اإلجتناعي للشركة
العام) الجن   تقرير  -1بنقت�صى 

 2022 سبتن 2) (19 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):
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املقر) تحويل  العام  الجن   قرر 

مكرر) (238 إلى) للشركة  اإلجتناعي 

بلوك أ حي زواغة فاس).)

من) املادة) ) دلك  إثر  على  تغي2 

القانون األسا�صي للشركة).)

-2تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بفاس) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت عدد) (2022 أكتولر) (12 بتاريخ)

 . 5399/2020
للخالص واإلشارة

)-اإلدارة

43 P

 EL WAWI AMEUBLEMENT

ET DECOR
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

وض ) تم  بتنارة  (2022 سبتن 2) (26

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 

تحت) وذلك  محدودة  مسؤولية 

املعطيات التالية):

 EL WAWI (: الشركة) تسنية 

 AMEUBLEMENT ET DECOR

.SARL

غرض الشركة : 

صناعة األتاث.

التصدير واإلستي2اد.

املقر رقم 2 3 قطاع 1 تجزئة والد 

مطاع تنارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

حدد   : الشركة  رأسنال 

 100 إلى  10.000.00 درهم مقسنة 

للواحدة،  دراهم   100 ب  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي :

بنبلغ :

 50 اشكيك  حسناء  السيدة   

حصة.

السيد نصري محنود الواوي 50 

حصة.

املجنوع : 100 حصة.

للشركة  تسيي2 مشت2ك   : التسيي2 

من طرف :

اشكيك  الكريم  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

برقم  والساكن   AD205989 رقم 

385 حي كيش الوداية تنارة .

والسيد الحسين اشكيك الحامل 

 A660 80 رقم  الوطنية  للبطاقة 

والساكن برقم 385 حي كيش الوداية 

تنارة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكنة) الشركة  لنظام  القانوني 

 12 بتاريخ) وذلك  بتنارة  اإلبتدائية 

رقم) 907  تحت  (2022 أكتولر)

التجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت رقم)9  137.
مقتطف قصد اإلشهار

44 P

STE. ACIL ZIRARA
شركةذات مسؤولية محدودة

رأسنالها : 10.000.00 درهم

املقر اإلجتناعي:   2 زنقة زهي2 بن 

قيس اولم السوي�صي الرلاط

السجل التجاري رقم 97 109

حل الشركة 
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

باملقر) (2018 أكتولر) (23 في) املؤرخ 

 ACIL ZIRARA لشركة) اإلجتناعي 

SARL)قرر ما يلي):

الحل املبكر للشركة.

قرر الجن  العام اإلستثنائي الحل)

املبكر للشركة وتصفيتها وديا.

تعيين املصفي.

اإلستثنائي) العام  الجن   قرر 

أسناهري) الطاهر  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة طيلة مدة التصفية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

ف 2اير) (5 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)28 99.
مقتطف من أجل اإلشهار

45 P

POWER MULTIMEDIA
SARL AU

إرتتام التصفية
الجن ) محضر  ملقتضيات  تبعا 
 POWER لشركة) اإلستثنائي  العام 
املنعقد بتاريخ فاتح) (MULTIMEDIA

سبتن 2)2022.
تم إرتتام تصفية الشركة.

ت 2ئة مصفي الشركة السيد نوفل)
العجل.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 
بتنارة) اإلبتدائية  باملحكنة  الضبط 
30)سبتن 2) بتاريخ) (9000 تحت عدد)

.2022
46 P

BENJELOUNE FOOD
SARL-AU
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
وض ) تم  (2022 سبتن 2) (9 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):
 BENJELOUNE (: التسنية)
بشريك) ش.م.م  (FOOD SARL-AU

واحد.
منول   : االجتناعي  الهدف 
الحفالت ولصفة عامة كل العنليات 
التجارية الصناعية املالية املنقولة أو 
غي2 منقولة املتعلقة بطريقة مباشرة 
املذكورة  باألنشطة  مباشرة  غي2  أو 
أعاله أو من شأنها املساهنة في تطور 

الشركة.
 33 رقم  : عنارة  االجتناعي  املقر 
الزيتون  رياض  تجزئة   1 رقم  محل 

الشطر ب - مكناس.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
إذا) إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم)

تنديدها.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
واملفصلة الواحدة  للحصة   درهم 

كنا يلي):

ادريس) حصة من نصيب  (1000

مرزوقي.

ادريس) السيد  التسيي2  (: املسي2)

مرزوقي ملدة غي2 محدودة.

تبتدئ بفاتح) (: السنة االجتناعية)

يناير وتنتهي يوم)31)ديسن 2 من نفس)

السنة ما عدا السنة األولى تبتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) بنكناس  التجارية  للنحكنة 

السجل) تحت  (2022 أكتولر) (11

التجاري رقم)57381.
بنثابة مقتطف وليان
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مكتب األستاذة أسناء)روالني حسني

موثقة بفاس
شارع السالوي،)إقامة النخيل،)الطابق األول

)رقم)1

 DUBAI FIRST RENT A شركة

CAR
ش.م.م

الرأسنال االجتناعي : 1.000.000 

درهم

املقر االجتناعي : رقم 22، شارع 

سان لويس، حي آيت اسقاطو 1

فاس

السجل التجاري رقم 1 1 5

تفويت حصص اجتناعية
بنقت�صى عقد رسمي حرر بنكتب)

األستاذة أسناء)روالني حسني موثقة)

(،2022 سبتن 2) (29 بتاريخ) بفاس 

2000)حصة اجتناعية) تقرر تفويت)

 DUBAI FIRST شركة) رأسنال  من 
رأسنالها) ش.م.م،) (RENT A CAR

1.000.000)درهم،)مقرها االجتناعي)
شارع سان لويس،) (،22 رقم) بفاس،)

حي آيت اسقاطو)1،)من طرف السيد)

حند) السيد  لفائدة  جدي،) سفيان 

عبد هللا سيف رلفان بالجافله.

بنقت�صى عقد رسمي حرر بنكتب)

حسني) روالني  أسناء) األستاذة 

موثقة بفاس،)يتضنن محضر الجن )

بتاريخ العادي  غي2  الطاب   ذو  العام 
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 DUBAI 2022،)لشركة)  29)سبتن 2)

ش.م.م،) (FIRST RENT A CAR
مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسنالها)
شارع) (،22 رقم) بفاس،) االجتناعي 

(،1 اسقاطو) آيت  حي  لويس،) سان 

تقرر ما يلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجتناعية املشار إليها أعاله.

من) زكاغ  كوثر  السيدة  استقالة 

مهامها كنسي2ة للشركة.

هللا) عبد  حند  السيد  تعيين 

سيف رلفان بالجافله كنسي2 وحيد)

للشركة ملدة غي2 محدودة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

بنقت�صى عقد رسمي حرر بنكتب)

حسني) روالني  أسناء) األستاذة 

موثقة بفاس،)يتضنن محضر الجن )

بتاريخ) العادي  غي2  الطاب   ذو  العام 

 DUBAI لشركة) (،2022 أكتولر) (5

ش.م.م،) (FIRST RENT A CAR
مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسنالها)
شارع) (،22 رقم) بفاس،) االجتناعي 

(،1 اسقاطو) آيت  حي  لويس،) سان 

تقرر ما يلي):

هللا) عبد  حند  السيد  استقالة 

مهامه) من  بالجافله  رلفان  سيف 

كنسي2 للشركة.

مومن) وسيلة  السيدة  تعيين 

غي2) ملدة  للشركة  وحيدة  كنسي2ة 

محدودة.

بنقت�صى عقد رسمي حرر بنكتب)

حسني) روالني  أسناء) األستاذة 

موثقة بفاس،)يتضنن محضر الجن )

بتاريخ) العادي  غي2  الطاب   ذو  العام 

 DUBAI لشركة) (،2022 سبتن 2) (29

ش.م.م،) (FIRST RENT A CAR
مقرها) درهم،) (1.000.000 رأسنالها)
شارع) (،22 رقم) بفاس،) االجتناعي 

(،1 اسقاطو) آيت  حي  لويس،) سان 

تقرر تحيين النظام األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

2022)تحت) 12)أكتولر) بفاس بتاريخ)

رقم) 19 /2022.
ألجل الخالصة والبيان

مكتب األستاذة أسناء)روالني حسني

48 P

AL BAHAA PRESSING

SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

تم تأسيس شركة) (2022 سبتن 2) (9

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحنل)

الخصائص التالية):

 AL BAHAA (: التسنية)

PRESSING

SARL(:(الصفة القانونية

الهدف االجتناعي):)

التجارية في) غسيل وكي املالبس،)

املالبس،) وكي  التصبين  وآالت  مواد 

االستي2اد والتصدير.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيدة ليلى كامون)500)حصة.

 500 اغراز) املنعم  عبد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

1)العنارة) :)متجر) املقر االجتناعي)

رقم)15)إقامة الريف)3)تنارة.

املسي2ة):)السيدة ليلى كامون.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.137135

49 P

تاون برو إيمو
TOWN PRO IMMO

رقم 5 مكرر زنقة سيدي بوغالم حي 

ال 2كة

أحصين - سال

تفويت حصص اجتناعية
الجن ) محضر  بنقت�صى 

بتاريخ) املنعقد  العادي  غي2  العام 

باملقر االجتناعي) (،2022 16)سبتن 2)

 TOWN إينو«) برو  »تاون  لشركة)

PRO IMMO،)شركة ذات املسؤولية)

درهم) (100.000 رأسنالها) املحدودة،)

 5 رقم) الكائن  االجتناعي  ومقرها 

مكرر زنقة سيدي بوغالم حي ال 2كة)

أحصين)-)سال،)تم ما يلي):

االستقالة) على  املصادقة 

الشركة) من  النهائي  واالنسحاب 

جلولي) السيد  للشريكين  املذكورة 

الدين) نور  جلولي  والسيد  أحند 

جني ) تفويت  على  واملصادقة 

حصصهنا االجتناعية البالغ عددها)

1000)حصة اجتناعية من فئة)100 

التي ينلك كل واحد) درهم للحصة،)

لفائدة) بالشركة  حصة  (500 منهنا)

التي أصبحت) السيدة بسام مليكة،)

االجتناعية) الحصص  كل  تنلك 

حصة) (1000 البالغ عددها) للشركة 

درهم) (100 فئة) من  اجتناعية 

للحصة.

تعيين السيدة بسام مليكة مسي2ة)

وحيدة للشركة ملدة غي2 محدودة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

املسؤولية) ذات  شركة  إلى  املذكورة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

فصول) تعديل  على  املصادقة 

القانون األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

تحت) (2022 أكتولر) بتاريخ) ) بسال،)

رقم)7 357.

50 P

MALAKALUM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

رأسنالها : 100.000 درهم
3313 زنقة الرجاء حي الوفاق

تنارة
سجل) عرفي  عقد  بنوجب 
 2022 أغسطس) (9 بتاريخ) بالرلاط 
لشركة) االستثنائي  العام  قررالجن  

MALAKALUM SARL AU)ما يلي):
التصفية املسبقة للشركة.

املصطفى) ص 2ي  السيد  تعيين 
مصفيا لحسابات الشركة.

 3313 ب) التصفية  مقر  تحديد 
زنقة الرجاء)حي الوفاق تنارة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  وتم 
رقم) تحت  الرلاط  في  التجارية 
127301)بتاريخ)31)أغسطس)2022.
51 P

BARI BANA
SARL

حسب عقد عرفي حرر بسال بتاريخ)
املصادقة) تنت  (2022 سبتن 2) (16
على القانون األسا�صي للشركة ذات)

الخصائص التالية):
 BARI (: االجتناعية) التسنية 

BANA
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتناعي):)مطعم)-)مقهى.
 2 إقامة سلينة) (: املقر االجتناعي)

عنارة)9)محل س)1)سال الجديدة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
اجتناعية) حصة  (1000 إلى) موزعة 
من فئة)100)درهم،)محررة نقدا وهي)

موزعة كابتي):
 500 البحري) ابراهيم  السيد 

حصة.
السيد مراد بطنا)500)حصة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

ابراهيم) السيد  تعيين  (: التسيي2)
غي2) ملدة  للشركة  مسي2  البحري 

محدودة.
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باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 

السجل) رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

التجاري)36877.

52 P

SOCIETE KASPAROV CAFE

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد

رأسنال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : الطابق األول

الشقة 5، عنارة  9، زنقة نابولي

املحيط - الرلاط

يوم) حرر  عرفي  عقد  بنقت�صى 

2021)بالرلاط تم تأسيس) 11)ف 2اير)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد بالخصائص التالية):

 KASPAROV شركة) (: التسنية)

CAFE)ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

تسويق) ال ن،) تسويق  (: الهدف)

التجارة،) بال ن،) املتعلقة  املعدات 

االستي2اد) الخدمات،) تقديم 

والتصدير.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة مقسنة)

على الشركاء)كابتي):

 1000 استيتو) محند  السيد 

حصة.

األول،) الطابق  (: االجتناعي) املقر 

نابولي،) زنقة  عنارة) 9،) (،5 الشقة)

املحيط)-)الرلاط.

التسيي2):)محند استيتو.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة التجارية بالرلاط تحت رقم)

7 1516)بتاريخ)28)أبريل)2021.
بنثابة مقتطف وليان

53 P

STE AL ISTIKAMA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد

رأسنال الشركة : 10.000 درهم

املقر االجتناعي :  13 شارع 

الصنولر قطاع الوئام العيايدة سال

يوم حرر  عرفي  عقد   بنقت�صى 

تأسيس) تم  بسال  (2015 ف 2اير) ( 

للنصادقة) االستثنائي  العام  الجن  

على ما يلي):

االجتناعية) الحصص  تفويت 

بقينة) حصة  (100 ب) تقدر  والتي 

100)درهم للحصة من طرف السيد)

السيدة) لفائدة  هشام  الرا�صي 
تساوي) والتي  املفضلة  الخشين 

10.000)درهم.

هشام) الرا�صي  السيد  استقالة 

من منصبه مسي2ا للشركة.

املفضلة) الخشين  السيدة 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

K33 091أصبحت املسي2ة الجديدة)

.AL ISTIKAMA(لشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)290)بتاريخ)

21)أبريل)2015.
بنثابة مقتطف وليان

54 P

ETIHAD ENERGY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : ال 2اهنة عامر

بوقنادل سال

رقم السجل التجاري : 29779

إغالق نهائي للشركة
العام االستثنائي) الجن   بنوجب 

قرر) (2022 يونيو) (6 بتاريخ) املنعقد 

الشركاء)ما يلي):

وإعالن) الشركة  تصفية  إنهاء)

املكلف) ذمة  إبراء) النهائي،) التفكيك 

بالتصفية السيد بوشعيب اإلدري�صي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 
2022،)تحت رقم) 19)سبتن 2) بتاريخ)

.39608
55 P

MOUNAIM INOX
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : تجزئة النصر
املستقبل شارع طارق بن زياد

عنارة رقم B تنارة
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�صى 
قوانين) تم وض   (2022 سبتن 2) (27

الشركة ذات املنيزات التالية):
 MOUNAIM INOX (: التسنية)

SARL AU
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجتناعي):)

مقاولة أشغال عامة والبناء.
تجارة األلومنيوم والحديد.

العنليات) جني   عامة  بصفة 
الخدمات الصناعية التجارية املالية)
بطريقة) املرتبطة  العقارية  املنقولة 
بالهدف) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 
االجتناعي ولجني  األهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.
النصر) تجزئة  (: االجتناعي) املقر 
املستقبل شارع طارق بن زياد عنارة)

رقم)B)تنارة.
الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسنة إلى)1000)حصة قينة)
كل واحدة)100)درهم موزعة كالتالي):
عبد املنعم مصبان)1000)حصة.

تسي2 الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد عبد املنعم مصبان.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 
تنارة) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (12 بتاريخ)

.137 55
56 P

BRASKA BTP

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : تجزئة النصر

املستقبل شارع طارق بن زياد

عنارة رقم B تنارة

تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  بنقت�صى 

قوانين) وض   تم  (2022 أكتولر) (6

الشركة ذات املنيزات التالية):

 BRASKA BTP SARL (: التسنية)

AU

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الغرض االجتناعي):)

مقاولة أشغال عامة والبناء.

العنليات) جني   عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية)

بطريقة) املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

االجتناعي ولجني  األهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

النصر) تجزئة  (: االجتناعي) املقر 

املستقبل شارع طارق بن زياد عنارة)

رقم)B)تنارة.

الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسنة إلى)1000)حصة قينة)

كل واحدة)100)درهم موزعة كالتالي):

الحبيب الجياللي)1000)حصة.

تسي2 الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد الحبيب الجياللي.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

تنارة) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

.137 77

57 P
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STUDIO G

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأس املال : 80.000 درهم

مقرها االجتناعي : 22 حي أبي رقراق

حي الصناعي الطابق األر�صي 

اليوسفية الرلاط

بنقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

على) االتفاق  تم  (2022 سبتن 2) (21

لشركة) األسا�صي  القانون  وض  

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املنيزات التالية):

التسنية االجتناعية):)

STUDIO G SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الشركة لها) (: املوضوع االجتناعي)

موضوع):

مزاولة الهندسة املعنارية.

أبي) حي  (22 (: االجتناعي) املقر 

األر�صي) الطابق  الصناعي  رقراق حي 

اليوسفية الرلاط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسنال):)80.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (800 إلى)

للواحدة محررة كليا وموزعة كابتي):

من) طيبي  وزاني  غيثة  السيدة 

بتاريخ) مزدادة  مغرلية  جنسية 

لبطاقة) حامل  (1995 سبتن 2) (28

 AA 3075 رقم) الوطنية  التعريف 

محند) شارع  (27 بالرلاط) قاطنة 

السادس كلم)5.500)زنقة بني ورياغل)

السوي�صي الرلاط.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكنة التجارية بالرلاط)

تحت رقم)163359)بتاريخ)17)أكتولر)

.2022
للخالصة والبيان

58 P

YOUJIL IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : شارع محند 

الخامس، 226، زاوية زنقة املسجد

رقم 169-171، رقم 5، الطابق 

الثالث، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 YOUJIL IMPORT (: التسنية)

EXPORT - SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

محند) شارع  (: االجتناعي) املقر 

زاوية زنقة املسجد،) (،226 الخامس،)

الطابق) (،5 رقم) (،169-171 رقم)

الثالث،)القنيطرة.

تاجر أو وسيط) (: موضوع الشركة)

في االستي2اد والتصدير.

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقينة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 .1000 كنال) يوجيل  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيد يوجيل)

كنال.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66903)بتاريخ)13)أكتولر)2022.
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MATOSTAR
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : زاوية شارع 

موزارت وشارع انفا إقامة الجنة 
الصغي2ة الطابق 7 الدار البيضاء

تأسيس شركة
سجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
سبتن 2) (21 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
2022)حرر القانون األسا�صي لشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحنل املواصفات التالية):
 MATOSTAR SARL (: التسنية)

AU
الهدف):)هدف الشركة):
مقاول في نقل البضائ .

بي  جني  أنواع مواد البناء.
التجارة بجني  أنواعها.

شارع  زاوية   : االجتناعي) املقر 
الجنة  إقامة  انفا  وشارع  موزارت 

الصغي2ة الطابق 7 الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

:)حدد رأس) رأس املال االجتناعي)
درهم موزع) (100.000 املال في مبلغ)
درهم) (100 حصة بقينة) (1000 على)
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
 1000 سلوى) راشد  السيدة 

حصة.
املجنوع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
راشد) السيدة  الوحيدة  املسي2ة 

سلوى.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.
إلنشاء) (%5 تقتط ) (: الحصص)
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجاري 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (11  

.558001
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IMRAJI IMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 31، زاوية زنقة 

A أنوال ومحند القري، إقامة املنار

مكتب رقم 5، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم وض ) (،2022 سبتن 2) (30 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 IMRAJI IMO - SARL (: التسنية)

AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زاوية زنقة) (،31 (: املقر االجتناعي)

(،Aإقامة املنار أنوال ومحند القري،)

مكتب رقم 5، القنيطرة.

موضوع الشركة):

عنارات،)منعش عقاري.

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  ولصفة 

بنشاط الشركة.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقينة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 .1000 عادل) عطفي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد عطفي) التسيي2)

عادل،)مسي2 وحيد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)66905)بتاريخ)13)أكتولر)2022.
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 SOCIETE BENKHALOUF
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتناعي : تجزئة »لوفالون«

عنارة 1397، متجر رقم 1
القنيطرة

السجل التجاري رقم 9161 
تفويت حصص اجتناعية

وتعيين مسي2 جديد
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
لشركة) بالقنيطرة  العادي  غي2 
شركة) (BENKHALOUF TRADING
تقرر املحدودة،) املسؤولية   ذات 

ما يلي):
املصادقة على تفويت)500)حصة)
إدريس) السيد  ملك  في  اجتناعية 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بنخلوف،)
لفائدة) (،GM32136 رقم) الوطنية 
الحاملة) السريفي،) سني2ة  السيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.LB22 68
املصادقة على تفويت)250)حصة)
إدريس) السيد  ملك  في  اجتناعية 
التعريف) لبطاقة  الحامل  بنخلوف،)
لفائدة) (،GM32136 رقم) الوطنية 
الحامل) بنخلوف،) عثنان  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GM87251
موزع) الشركة  رأسنال  ليصبح 

كالتالي):
 500 السريفي) سني2ة  السيدة 

حصة.
 500 بنخلوف) عثنان  السيد 

حصة.
عثنان) السيد  استقالة  قبول 
الشركة) تسيي2  مهام  من  بنخلوف 
الزهراء) فاطنة  السيدة  وتعيين 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  العلوي 
مسي2ة) (D238031 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة،)  االبتدائية 
5)أكتولر)2022)تحت رقم)92810. 
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 STOKMAG INDRUSTRIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : زاوية شارع محند 

الخامس وزنقة سبتة، اإلقامة 

الك 2ى، الطابق الساب ، مكتب 6 

 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STOKMAG (: التسنية)

INDRUSTRIEL - SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع) زاوية  (: االجتناعي) املقر 

محند الخامس وزنقة سبتة،)اإلقامة)

(، 6 الطابق الساب ،)مكتب) الك 2ى،)

القنيطرة.

موضوع الشركة):)

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

مقاول نجار.

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقينة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رالد) (: التسيي2)

زيتون.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66793)بتاريخ) )أكتولر)2022.
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STE D.M.T.D

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتناعي : اإلسناعيلية

القطعة رقم 1315، القنيطرة

السجل التجاري رقم 36613

الحل املبكر للشركة
العام) الجن   محضر  بنوجب 

مارس) (16 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

D.M.T.D)شركة ذات) لشركة) (2022

املسؤولية املحدودة،)تقرر ما يلي):

حل مسبق للشركة.

مصطفى،) دراوي  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

مصفي) بصفته  (D 6915 (رقم

للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي):

رقم) القطعة  اإلسناعيلية،)

1315،)القنيطرة.

إبراء)ذمة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

1601،)بتاريخ)18)أبريل)2022.

للخالصة والبيان):)املسي2
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 SOCIETE MAROCAINE DE
GLACE SMAG ICE

SARL

الرأسنال االجتناعي : 100.000 

درهم

املقر االجتناعي : 59، شارع موالي 

عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز

مكتب رقم  ، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

العام) الجن   عقد  بنوجب 

بتاريخ) املؤرخ،)  التأسي�صي 

تأسست) (،2022 سبتن 2) (29

في) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص التالية):

التسنية):)تحنل الشركة اسم):
 SOCIETE MAROCAINE DE

GLACE SMAG ICE - SARL

لها كنوضوع) الشركة  (: املوضوع)

العنليات) الخارج  في  كنا  املغرب  في 

التالية):

تصني  الثلج.

تجارة.

تصني  املنتجات الغدائية األررى.

العنليات) جني   عام،) وبشكل 

التجارية والصناعية واملالية واألوراق)

بشكل) املرتبطة  العقارات  أو  املالية 

بالعنليات) مباشر  غي2  أو  مباشر 

املشار إليها أعاله أو أي أشياء)مشابهة)

أو ذات صلة من املحتنل أن تسهل)

تطويرها أو تجعلها أكث2 كفاءة.

الرأسنال االجتناعي):

في) محرر  االجتناعي  الرأسنال 

 1000 إلى) مقسنة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة على الشكل التالي):

بور محند امين)500)حصة.

الزهواني عبد السالم)500)حصة.

املقر االجتناعي):

يوجد املقر االجتناعي بالقنيطرة،)

إقامة) العزيز  شارع موالي عبد  (،59

موالي عبد العزيز،)مكتب رقم) .

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسي2ها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

املسؤول الزهواني عبد السالم ملدة)

غي2 محدودة.

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرلاح)

لقرار) تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكنة 

تحت) (،2022 أكتولر) (13 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (،92886 رقم)

66907)القنيطرة.
بنثابة البيان ومقتطف
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STE DIKES
SARL AU

شركة محدودية املسؤولية
ذات شريك وحيد

السجل التجاري رقم 36613
مقرها االجتناعي : القنيطرة

شارع موالي عبد العزيز، إقامة 
الرضوان، عنارة س، املكتب رقم 6

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
يوليو) (19 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
شركة) (DIKES لشركة) (،2022
شريك) ذات  املسؤولية  محدودية 

وحيد،)تقرر ما يلي):
حل مسبق للشركة.

الحامل) تعيين السيد انس اليلي،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 G52660)كنحل للشركة.
القنيطرة،) (: الشركة) مقر  تعيين 
إقامة) العزيز،) عبد  موالي  شارع 
الرضوان،)عنارة س،)املكتب رقم)6،)

كنقر لحل الشركة.
إبراء)ذمة املسي2.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى)
بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكنة 
رقم)050 ،)بتاريخ)13)أبريل)2022.

للخالصة والبيان

التسيي2
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SMCOPRO شركة
ش.ذ.م.م

قفل تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم) (2022 سبتن 2) (5 بالقنيطرة يوم)

تحديد ما يلي تبعا للنحضر.
SMCOPRO(قفل تصفية شركة

إبراء)املصفي.
رقم) التجاري  السجل  شطب 

.53513
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكنة  الضبط 
(،2022 أكتولر) (11 بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم)928583.
للضبط والنشر
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ROUISSA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسنالها : 100.000 درهم

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

مكتب رقم  ، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 ROUISSA TRANS - (: التسنية)

SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتناعي):)59،)شارع موالي)
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز،)

مكتب رقم) ،)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل األسخاص.
املقاولة في نقل البضائ .

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رشيد) (: التسيي2)
ارويسة.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)66881)بتاريخ)11)أكتولر)2022.
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 FK2E DISTRIBUTION
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 100، شارع موالي 
عبد العزيز، مكتب رقم  ، إقامة 

ندى، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 FK2E (: التسنية)

DISTRIBUTION MAROC SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

شارع) (،100 (: االجتناعي) املقر 

رقم) ،) مكتب  العزيز،) عبد  موالي 

إقامة ندى،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

تاجر.

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيد سلنان)

قر�صي والسيد زكرياء)الفرحي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)66901)بتاريخ)12)أكتولر)2022.
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MAKASS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 26، زنقة أبي زرعة 

إقامة الرضوان القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 MAKASS TRANS - (: التسنية)

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي) زنقة  (،26 (: االجتناعي) املقر 

زرعة إقامة الرضوان القنيطرة.

موضوع الشركة):)
املقاولة في نقل األسخاص.

املقاولة في نقل البضائ .
أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

التسيي2):)أسند إلى السيدة سكينة)
واعديدي.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)66751)بتاريخ)3)أكتولر)2022.

70 P

 CAFE RESTAURANT
HOUSE17

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : زاوية زنقة موالي 
عبد الرحنان وزنقة معنورة إقامة 

ال 2كة الطابق األر�صي متجر 2
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 CAFE RESTAURANT(:(التسنية

HOUSE 17 SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة) زاوية  (: االجتناعي) املقر 
موالي عبد الرحنان وزنقة معنورة)
إقامة ال 2كة الطابق األر�صي متجر)2 

القنيطرة.
موضوع الشركة):)

 Exploitant( un( milk( bar
 occupant( mois( de( cins

personnes
 Vendant(Patisserie(commune

en(détail
.Restaurateur(a(prix(fixe
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رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد حسام) التسيي2)

بلحرار والسيدة كوثر العناري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66931)بتاريخ)17)أكتولر)2022.

71 P

CRECHE DES MERVEILLES
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بنوجب 

تم وض  النظام) (،2022 سبتن 2) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة تكنن منيزاتها فينا يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

 CRECHE DES (: التسنية)

MERVEILLES

الغرض):)تولي اإليواء)واإلطعام أو)

رئيس مؤسسة.

البيضاء،) الدار  (: الشركة) مقر 

 29،)شارع يعقوب املنصور،)فضاء)

أنفا،)الطابق الراب ،)رقم)15.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: الشركة) رأسنال 

درهم.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسن 2.

الشركاء):

والسيدة) حديد  صوفيا  السيدة 

سكينة العلج.

املدبران االقت2انيان):

والسيدة) حديد  صوفيا  السيدة 

سكينة العلج.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكنة التجارية للدار)

 2022 أكتولر) (13 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1208 8.

الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكنة التجارية للدار البيضاء)

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13 بتاريخ)

.558313

72 P

TANJA LILBINAA
الدار البيضاء، 96، شارع أنفا

إقامة رلي  أنفا، رقم 33، الطابق 

الثالث

السجل التجاري : 2383 3

غي2) القرار  محضر  بنوجب 

بتاريخ الوحيد  للشريك   العادي 

البيضاء،) بالدار  (2022 يوليو) (21

تقرر):

الحل املسبق للشركة.

أحند سامي) أينن  السيد  تعيين 

الحراري،)من جنسية لبنانية،)املزداد)

الحامل لجواز) في فاتح يناير) 197،)

بصفته) (،LR19 6 20 رقم) السفر 

مصفيا للشركة.

بالدار) التصفية  مقر  تحديد 

البيضاء،)96،)شارع أنفا،)إقامة رلي )
أنفا،)رقم)33،)الطابق الثالث.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكنة التجارية للدار)

 2022 سبتن 2) (22 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)838578.

73 P

CAFE AL KAZAR
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسنالها : 90.000 درهم

مقرها االجتناعي : الرلاط، زاوية 

عقبة وزنقة ابن قرة، شقة 11، أكدال
رقم السجل التجاري : 112357

حل شركة
بنقت�صى عقد توثيقي تلقته) (- (1

موثقة) العناري،) مريم  األستاذة 

يونيو) يونيو و21) (20 بالرلاط بتاريخ)

 CAFE AL الشركة) فوتت  (،2022

مسؤولية) ذات  شركة  (KAZAR
درهم، (90.000 رأسنالها) محدودة،)

زاوية) الرلاط،) االجتناعي  مقرها 

(،11 شقة) قرة،) ابن  وزنقة  عقبة 

التجاري) بالسجل  مقيدة  أكدال،)

112357)تفويت) بالرلاط،)تحت رقم)

وجيه) السيد  دينية،) زيد  السيد 

دينية والسيدة ضحى دينية مجنوع)

حصصهم االجتناعية أي)630)حصة)

اجتناعية والتي ينتلكونها في الشركة)

شركة) (CAFE AL KAZAR املسناة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد،)لفائدة السيد عنرو دينية.

بنقت�صى عقد توثيقي تلقته) (- (2

موثقة) العناري،) مريم  األستاذة 

يونيو) يونيو و21) (20 بالرلاط بتاريخ)

األسا�صي) النظام  تحيين  تم  (2022

شركة) (CAFE AL KAZAR للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد وذلك تبعا لعقد بي  الحصص)

االجتناعية السالف الذكر.

3)-)تم اإليداع القانوني والتسجيل)

باملحكنة) التجاري  بالسجل  املعدل 

التجارية بالرلاط بتاريخ) )أكتولر)2022 

تحت رقم)7761.

74 P

MONDSAOUD
SARL

موندسعود ش.م.م

الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 378 شارع الحسن 

الثاني، شقة 2، الرلاط 

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

قرر) (2022 أكتولر) (9 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)لشركة)»موندسعود«)ش.م.م)

MONDSAOUD SARL)ما يلي):

 16 (: إلى) االجتناعي  املقر  تحويل 

عنارة)11،)شارع الحسن الثاني،)سال.

تعديل املادة) )من النظام األسا�صي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكنة التجارية بالرلاط بتاريخ)

17)يناير)2022)تحت رقم)129533.

75 P

STE TISKI NIAT BAHA
SARL

تبعا للنحضر االستثنائي املؤرخ في)

 STE TISKI لشركة) (2022 يونيو) (16

بحي) الكائنة  (NIAT BAHA SARL

الجوية،) القاعدة  شارع  االنبعاث،)
رقم)69 ،)سال تقرر ما يلي):

تصفية الشركة طبقا للنادة) (- (1

31)من القانون األسا�صي للشركة.

-)تسنية نايت الحوس الحسن) (2

كنصفي للشركة.

بالعنوان) الكراء) عقد  فسخ  (- (3

التالي):)بحي االنبعاث،)شارع القاعدة)
الجوية،)رقم)69 ،)سال.

الضريبية) املراسالت  تثبيت  (- ( 

بالعنوان التالي):)بحي االنبعاث،)شارع)
سال) (، 69 رقم) الجوية،) القاعدة 

عنوان السيد نايت الحوس الحسن.

االبتدائية) باملحكنة  اإليداع  تم 

بتاريخ) (39801 رقم) تحت   بسال 

10)أكتولر)2022.

76 P

BENWAHOUD & ARTAI
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك واحد

املقر االجتناعي : 5  شارع محند 

 الخامس، الطابق الثاني، الشقة 
رقم 7، طنجة

رقم السجل التجاري : 1 279

الشريك) قرارات  على  بناء) (- (I
تقرر) (،2022 ماي) (31 الوحيد بتاريخ)

ما يلي):

مراجعة وموافقة حساب التصفية.

املصفي) إبراء) التصفية،) قفل 

واإلعفاء)من مهنته)؛

تنفيذ) أجل  من  صالحيات 

اإلجراءات القانونية.

بنكتب) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التسجيل باملحكنة التجارية بطنجة)

2022)تحت الرقم) 12)أكتولر) بتاريخ)

.258222
من أجل املستخرج واإلشارة

77 P
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ELEVADREAM
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تم تأسيس) بنقت�صى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 ELEVADREAM(:(اللقب االجتناعي

.SARL
الشركاء)املساهنون):

 A59 599(السيد حسن بالي،)ب.و.ط
500)سهم)؛

ب.و.ط) االزهري،) صفاء) السيدة 
CD961 2 500)سهم.

التسيي2):)حسن بالي.
رأس املال):)100.000)درهم.

النشاط):
ترلية املاشية)؛

أعالف أو منتجات أررى لتغذية)
الحيوانات.

املدة):)99)سنة.
عنارة) تجزئة معنورة،) (: العنوان)

83)رقم)5،)احصين،)سال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ)12)أكتولر)2022 
تحت رقم السجل التجاري)36865.

للبيان

78 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

DARFEJ
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تم تأسيس) بنقت�صى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.
 DARFEJ SARL(:(اللقب االجتناعي

.AU
الشريك واملساهم):

ب.و.ط) الفجري،) عزيز  السيد 
A753899 1000)سهم.

املسي2 الوحيد):)عزيز الفجري.
رأس املال):)100.000)درهم.

النشاط):
أشغال مختلفة)؛

تصنيم ديكورات ومفروشات)؛

مختلف أنواع التجارة.

املدة):)99)سنة.

املرجان،) مجنوعة  (:  العنوان)

رقم)76،)التقدم،)الرلاط.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرلاط بتاريخ)17)أكتولر)2022 

تحت رقم السجل التجاري)163363.
للبيان

79 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 GENERALE D’INGENIERIE

 DE DEVELOPPEMENT ET

 D’ETUDES EN RESSOURCES

NATURELLES
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تم تأسيس) بنقت�صى عقد عرفي،)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.

 GENERALE (: االجتناعي) اللقب 

 D’INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT

 ET D’ETUDES EN RESSOURCES

.NATURELLES SARL AU

.GIDERN(:(املختصر

الشريك واملساهم):

ب.و.ط) الحقاوي،) محند  السيد 

A1 2 0 1000)سهم.
املسي2 الوحيد):)محند الحقاوي.

رأس املال):)100.000)درهم.

النشاط):

الزراعة والبستنة)؛

التسيي2 واالستثنار الفالحي.

املدة):)99)سنة.

العنوان):)فيال رقم)132،)الرياحين،)

تامسنا،)تنارة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنارة بتاريخ)17)أكتولر)2022 

تحت رقم السجل التجاري)89 137.
للبيان

80 P

SURGICAL HEALTH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
العام) الجن   ملحضر  طبقا 
االستثنائي املنعقد في)23)سبتن 2)2022 
 SURGICAL HEALTH SARL لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

28767)سال.
تقرر ما يلي):

من) للشركة  االجتنعي  املقر  نقل 
17)عنارة)E،)إقامة املستقبل،)بطانة،)

سال.
إلى إقامة حلينة)2،)تجزئة شنس،)
طريق) (،16 GH17،)شقة رقم) إقامة)

القنيطرة،)سال.
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحكنة االبتدائية بسال في)
13)أكتولر)2022)تحت رقم)39818.
81 P

STE A3 DIFFUSION
املنعقد) العام  الجن   إثر  على 
تفويت) تم  (2022 يونيو) (15 بتاريخ)
محند) السيد  من  حصة  (1000
محنود سيد عبد هللا غزالن لفائدة)
السيد حسام سيد حسن إسناعيل)

بثنن)100)درهم للسهم.
حيث وافق الجن  العام على هذا)

التفويت.
للحصص) الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):
عوض) السيد  محند  السيد 

اسناعيل)00.000 )درهم)؛
السيد محند احند محند محند)

250.000)درهم)؛
الجوهري) اإلله  عبد  السيد 

50.000)درهم)؛
السيد) اسناعيل  عالء) السيد 

اسناعيل عوض)100.000)درهم)؛
حسن) سيد  حسام  السيد 

اسناعيل)200.000)درهم)؛
املجنوع)1.000.000)درهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بسال بتاريخ)6)أكتولر)2022 

تحت رقم)39773.
82 P

TILILA SHOPING
SARL AU 

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�صى 
19)يناير)2022)بالرلاط،)قد تم وض )
تحنل) لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص التالية):)
 TILILA SHOPING (: التسنية)

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
الهدف االجتناعي :
تاجر أغذية عامة ؛

استغالل سولر ماركت ؛
توزي  املنتجات الغذائية ؛
توزي  املنتجات العضوية ؛

التجارة ؛
تاجر اللوازم املكتبية ؛

توريد متنوع ؛
توريد منتجات النظافة.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسنة 
100 درهم للحصة الواحدة موزعة 

على الشكل التالي :
السيد علي بردو 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر االجتناعي : بلوك ج رقم 82، 
حي  الحومر،  ديور  الثالث  الطابق 

يعقوب املنصور، الرلاط.
املسي2 : السيد علي بردو.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.159189

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرلاط تحت رقم)85 123 

بتاريخ) )أكتولر)2022.
83 P
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 DIGISELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

رأسنالها 100.000 درهم

العنوان: روزالي الطابق الثالث 

العنارة رقم 6 شارع االمام علي زنقة 

واد املخازن - القنيطرة

السجل التجاري: 05 51

الوحيد) شريك  قرار  بنقت�صى 

بتاريخ)23)أغسطس)2022)تم تحويل)

املقر االجتناعي للشركة):)

الدين) صالح  شارع  العنوان  من 

زنقة حنصالي وشارع محند الخامس)

مكتب) الثاني  الطابق  ب  عنارة  (5 

الطابق) روزالي  الى  القنيطرة  (8 رقم)

االمام) شارع  (6 رقم) العنارة  الثالث 

علي زنقة واد املخازن)-)القنيطرة.

النظام) من  املادة) ) تعديل 

األسا�صي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة)

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13 بتاريخ)

السجل التجاري)05 51.

84 P

INNOV COMPTA S.A.R.L.A.U

Résidence(Atlantic(Imm(k

Appt 2 c.y.m Rabat

Tel : 06 62 23 33 83

E-mail(:(innovcompta@gmail.com

ADDA ACHGHAL
S.A.R.L

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
طبقا لعقد عرفي سجل في رلاط)

وض ) تم  (2022 سبتن 2) (9 بتاريخ)

محدودة) لشركة  الخاصة  األنظنة 

املسؤولية تتنيز بالخاصيات التالية):

 ADDA شركة) (: الشركة) اسم 

محدودة) شركة  (ACHGHAL

املسؤولية.

موضوع الشركة):)وتهدف الشركة)

إلى):

أعنال مختلفة)؛

أعنال البناء)املتخصصة األررى)؛
املعامالت) جني   أعم،) وبشكل 
والحرفية) والصناعية  التجارية 
املنقولة) وغي2  واملنقولة  واملالية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)
من) التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء)
أو) توسيعها  تسهل  أن  املحتنل 

تطويرها أو جعلها أكث2 رلحية.
حسان،) الرلاط  (: الشركة) مقر 
شارع موالي أحند لوكيلي،)شقة)30،)

شقة)8.
تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)
99)سنة اعتبارا من تاريخ تسجيلها في)
السجل التجاري إال في حالة تنديد)

األجل.)
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم،) (10.000 مجنوع) في  الشركة 
موزعة على)100)سهم من100)درهم)

لكل منهنا،)مدفوعة بالكامل.
طرف) من  اإلدارة  سّي2 

ُ
ت (: اإلدارة)

غي2) ملدة  ياسنينة،) عدة  السيدة 
محدودة.

في) السنة  تبدأ  (: املالية) السنة 
الواحد) في  وتنتهي  يناير  من  الفاتح 
سنة) تنتهي  دجن 2،) من  والثالثين 
الشركة األولى في)31)ديسن 2)2022.

مال) إلنشاء) (% (5 (: توزي  األرلاح)
االحتياط القانوني من الرلح الصافي.

إلى) الرلح  تخصيص  وسيتم 
املساهم الوحيد.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكنة)
التجارية بالرلاط بتاريخ)12)أكتولر)2022 

تحت رقم)129509.
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ائتنانية ماغتا ش.م.م
12،)زنقة املوحدين،)شقة)1،)حسان،)الرلاط

SOBANET
SARL

االستثنائي) العام  للجن   تبعا 
 SOBANET الذي انعقد بنقر شركة)
قرر) (2022 بتاريخ) 1)سبتن 2) (SARL

الشركاء)ما يلي):
الزيادة في رأسنال الشركة بقينة)

1.300.000)درهم.

(: الشركة) رأسنال  أصبح  بذلك 

1.800.000)درهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرلاط تحت رقم)129553 

بتاريخ)17)أكتولر)2022.
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مقاولة هاشمي
شركة محدودة املسؤولية 
رأسنالها : 2.000.000 درهم

املقر االجتناعي : 52 شارع عثنان بن 

عفان، الحي الصناعي تابريكت، سال

املساهنين) ملداوالت  طبقا 

الغي2) العام  بالجن   املجتنعين 

العادي بتاريخ) 1)سبتن 2)2022،)قد)

تقرر ما يلي):

املصادقة على الهبة التي أنجزت)

بتاريخ) 1  عرفي  عقد  بنقت�صى 

حصة) (6000 على) (2022 سبتن 2)

بقينة)100)درهم للواحدة من ملكية)

لفائدة) هاشمي  الحق  عبد  السيد 

شقيقه السيد املصطفى هاشمي.

 7 والبند) )الحصص() (6 البند)
األسا�صي،) القانون  من  )رأسنال()

التقسيم) وأصبح  باملناسبة  تغي2  قد 

كابتي):

هاشمي) املصطفى  السيد 

1.000.000)درهم أي)10.000)حصة.

هاشمي) الوهاب  عبد  السيد 

00.000 )درهم أي)000 )حصة)؛

 100.000 هاشمي) هشام  السيد 

درهم أي)1000)حصة)؛

 100.000 السيدة سعاد هاشمي)

درهم أي)1000)حصة)؛

السيدة عائشة هاشمي)100.000 

درهم أي)1000)حصة)؛

 100.000 السيدة حنان هاشمي)

درهم أي)1000)حصة)؛

هاشمي) اسناعيل  السيد 

100.000)درهم أي)1000)حصة)؛

السيدة ليلى ابريك زوجة هاشمي)

50.000)درهم أي)500)حصة)؛

السيدة مريم ملبوق زوجة هاشمي)

50.000)درهم أي)500)حصة)؛

أي) درهم  (2.000.000 املجنوع)

20.000)حصة.

الباقي بدون تغيي2.

تم الوض  القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بسال  التجارية  املحكنة   لدى 

13)أكتولر)2022)تحت رقم)39817.
قصد النشر
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ASSISTRA MEDIA
SARL AU

الحل املسبق
الجنعية) مداوالت  إثر  على 

بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 

مساهنوا) قرر  (،2022 سبتن 2) (19

شركة)ASSISTRA MEDIA)ش.ذ.م.م)

 بشريك وحيد،)والتي يوجد مقرها ب):)

شارع بين الويدان،) (،23 عنارة رقم)

7،)الطابق الثاني،)أكدال،) شقة رقم)

الرلاط،)ما يلي):

1)-)الحل املسبق للشركة.

تعيين السيدة أمال النكادي) (- (2

للقيام بنهنة الحل النهائي للشركة.

عنارة) (: الشركة) مقر  تعيين  (- (3 

شقة) الويدان،) بين  شارع  (،23 رقم)

أكدال،) الثاني،) الطابق  (،7 رقم)

الرلاط كنقر لحلها النهائي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرلاط تحت رقم)129572 

بتاريخ)18)أكتولر)2022.
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 VAISSELLE CUISINE

ECHIHEB
S.V.C.E

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

تغيي2 تسنية الشركة
للجن ) العرفي  العقد  بنقت�صى 

العام االستثنائي بتاريخ)6)يونيو)2022 

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

 A2A (: إلى) الشركة  تسنية  تغيي2 

.TRAVAUX SARL AU



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20086

تحديث القانون األسا�صي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 9083 رقم) تحت  بتنارة  االبتدائية 

بتاريخ)13)أكتولر)2022.
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مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها):)1  .6.500)درهم

مقرها االجتناعي):)ملتقى شارع عبد املومن)

وزنقة كالفون،)الدار البيضاء

COLIS PRIVE MAROC
SARL

تفويت حصص اجتناعية للشركة
بنقت�صى محضر الجن  العام) (- (I

(،2022 أبريل) بتاريخ) ) االستثنائي 

 COLIS PRIVE شركة) شركاء) قرر 

املسؤولية) ذات  شركة  (MAROC

املحدودة،)رأسنالها)7.000.000)درهم،)

البيضاء،) بالدار  االجتناعي  مقرها 

شارع حسن الصغي2،)الطابق الثالث،)

الشقة)106،)الرقم)97،)ما يلي):

حصة) (21.000 تفويت) (- (1

 COLIS من طرف شركة) اجتناعية 

لصالح) (PRIVE INTERNATIONAL
وقبول) (HOPPS GROUP شركة)

كنشارك) (HOPPS GROUP شركة)

جديد.

 7 للفصلين) املتالزم  التغيي2  (- (2 

و8)من النظام األسا�صي.

األسا�صي) النظام  مالئنة  (- (3

للشركة.

اإلبقاء)على صالحيات السيد) (- ( 

محند بن مزورة والسيد محسن بن)

مزورة كنسي2ين للشركة.

الصالحيات من أجل) إعطاء) (- (5

القيام باإلجراءات القانونية.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

ملدينة) التجارية  باملحكنة  الضبط 

 الدار البيضاء)بتاريخ) 1)أكتولر)2022 

تحت رقم) 8 1 8.
بنقت�صى مقتطف وليان

مزار أوديب واستشارات
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مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها):)1  .6.500)درهم

مقرها االجتناعي):)ملتقى شارع عبد املومن)

وزنقة كالفون،)الدار البيضاء

SAMI GESTION
SAS

تأسيس شركة ذات أسهم مبسطة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (I

بتاريخ) البيضاء) الدار   بندنية 

تم تأسيس شركة) (،2022 يونيو) (15

أسهم مبسطة ذات الخصائص التالية):

.SAMI GESTION(:(1)-)التسنية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (- (2

أسهم مبسطة.

في) الشركة  تهدف  (: الهدف) (- (3

املغرب كنا في الخارج إلى):

املشاركات) أسهم  وإدارة   حيازة 

االستثنارات) أو  املالية  األوراق  أو 

القابلة للتحويل أو أي ضنان مكافئ في)

شركة واحدة أو أكث2 بهدف مراقبتها،)

مباشر،) غي2  أو  مباشر  بشكل  سواء)

بنفردها أو م  أطراف أررى،) سواء)

جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 

اكتتاب) أو  رعاية  أو  مساهنة   أو 

أو شراء)أوراق مالية أو حقوق شركة)

أو االندماج أو التحالف أو املشاركة)؛

من) إدارية  هيئة  أي  في  املشاركة 

الشركات املذكورة)؛

كنا أن الشركة لديها أي نشاط)

تجاري يتعلق بخدمة الشركات وعلى)

وجه الخصوص إدارة املنصات الرقنية)؛

العنليات) كل  عامة  ولصفة 

التجارية،)الصناعية،)املالية املنقولة)

أو) مباشرة  لها صلة  التي  الثابتة  أو 

 غي2 مباشرة باألهداف املعددة أعاله)

وتننية) تطوير  شأنها  من  التي  أو 

الشركة.

 )-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

5)-)املقر االجتناعي):)زنقة سومية،)

الطابق الخامس،) (،3 عنارة شهرزاد)

الرقم)22،)الدار البيضاء.

محدد) (: الرأسنال االجتناعي) (- (6
إلى) درهم مقسم  (200.000 مبلغ) في 
درهم) (100 فئة) من  حصة  (2000
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من)

طرف الشركاء):
 100 Ibrahima DIAGNE(السيد

حصة)؛
 100 حسيني) عراقي  عنر  السيد 

حصة.
7)-)السنة املالية):)تبتدئ في فاتح)
كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
8)-)التسيي2):)ستسي2 الشركة وملدة)

غي2 محددة من طرف السيد):
مغربي) حسيني،) عراقي  عنر 
سبتن 2) (25 يوم) مزداد  الجنسية،)
مقيم بشارع) بالدار البيضاء،) (1979
درج) املنار،) حدائق  إقامة  طانطان،)
بوركون،) (،3 الشقة) ط السفلي،) (10
للبطاقة) وحامل  البيضاء) الدار 

.BE7169 0(الوطنية رقم
(: اإليداع القانوني والتسجيل) (- (II
تم اإليداع القانوني وتسجيل الشركة)
لدى املحكنة التجارية ملدينة الدار)
 2022 أكتولر) بتاريخ) 1)  البيضاء)
التجاري) بالسجل  سجلت  حيث 

لنفس املدينة تحت رقم)73 558.
بنقت�صى مقتطف وليان

مزار أوديب واستشارات
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مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها):)1  .6.500)درهم

مقرها االجتناعي):)ملتقى شارع عبد املومن)

وزنقة كالفون،)الدار البيضاء

FPK RABAT
SARL AU

تحويل املقر االجتناعي للشركة
قرارات) محضر  بنقت�صى  (- (I
سبتن 2) (5 بتاريخ) الوحيد  الشريك 
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2022
شركة ذات املسؤولية) (FPK RABAT
املحدودة ذات شريك وحيد،)رأسنالها)
االجتناعي) مقرها  درهم،) (30.000
عنارة) زنقة سومية،) بالدار البيضاء،)
الطابق) (،22 الرقم) (،3 شهرزاد)

الخامس،)ما يلي):

1)-)تحويل املقر االجتناعي للشركة)
املركز التجاري رلاط) (،C2 013 (: إلى)

سانت2،)أكدال،)الرلاط.
للفصل)   املتالزم  التعديل  (- (2 

من النظام األسا�صي للشركة.
الصالحيات من أجل) إعطاء) (- (3

القيام باإلجراءات القانونية.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
ملدينة) التجارية  باملحكنة  الضبط 
 الدار البيضاء)بتاريخ)17)أكتولر)2022 

تحت رقم)1306 8.
بنقت�صى مقتطف وليان
مزار أوديب واستشارات
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STE GHERB REAL ESTATE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس املال : 100.000 درهم

الطابق السفلي، زنقة  ، إقامة 
النور، رقم 5، الحي الجديد، سيدي 

قاسم
السجل التجاري رقم : 27823

نقل املقر االجتناعي
املنعقد) العام  الجن   بنقت�صى 
 2021 نوفن 2) (11 بنقر الشركة يوم)

تم تدوين محضر مضنونة.
نقل املقر االجتناعي للشركة.

إلى العنوان الكائن بتجزئة،)طريق)
طنجة رقم)0 1،)سيدي قاسم.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط)
قاسم) بسيدي  االبتدائية  باملحكنة 
يوم)8)ديسن 2)2021)تحت رقم)611.
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 HOSSIN HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس املال : 100.000 درهم

31 زنقة زاوية زنقة أنوال ومحند 
القرى، إقامة املنار أ، مكتب رقم 5، 

القنيطرة
تصريح بالتأسيس

تأسيس شركة تحنل الخصائص)
التالية):)

.HOUSSIN HOUSE(:(التسنية
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الهدف):)منعش عقاري ومقاول في)
أشغال مختلفة.

زنقة) زاوية  (31 (: االجتناعي) املقر 
إقامة املنار أ،) أنوال ومحند القري،)

مكتب رقم)5،)القنيطرة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسنال 

100.000)درهم.
السيد امحند الناجي،) (: التسيي2)
.GN117825(بطاقته الوطنية رقم

مدة الشركة):)99)سنة.
السجل التجاري):)لقد تم اإليداع)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  القانوني 
8)نوفن 2) االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
والتسجيل) (53 8 رقم) تحت  (2022

بالسجل التجاري رقم)63103.
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FSBA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

االستثنائي) العام  الجن   إثر  على 
بتاريخ)12)سبتن 2)2022)تقرر ما يلي):
عزوزي) فريدة  السيدة  تعيين 
صالح) السيد  رفقة  للشركة  مسي2ة 

الدين بن 2يك.
مجنوع) من  حصة  (800 تفويت)
حصص السيد صالح الدين لفائدة)

السيدة فريدة عزوزي.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)
التجارية بالرلاط يوم)19)سبتن 2)2022 

تحت رقم)128919.
التسيي2
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CC GROUP
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�صى 
تم وض  القانون) (2022 سبتن 2) (26

األسا�صي للشركة):
املوضوع االجتناعي):)مقهى.

CC GROUP)شركة ذات) (: االسم)
املسؤولية املحدودة.

 1 :)تجزئة املسي2ة) املقر االجتناعي)
رقم)616،)الطابق األر�صي،)تنارة.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
حصة اجتناعية) (1000 مقسنة إلى)
100)درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
التسيي2):)السيد بنعي�صى نكادي.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  وتم 
تسجيل) تم  كنا  بتنارة  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

51 137)يوم)12)أكتولر)2022.
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AKK IMMOBILIER
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�صى 
17)أغسطس)2022)تم وض  القانون)

األسا�صي للشركة):
املوضوع االجتناعي):)منعش عقاري.
 AKK IMMOBILIER (: االسم)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 1 :)تجزئة املسي2ة)  املقر االجتناعي)
(،N2-B الثاني) الطابق  (،616 رقم)

تنارة.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
حصة اجتناعية) (1000 مقسنة إلى)
100)درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
الواحد) عبد  السيد  (: التسيي2)

الكرفطي والسيد كريم موحدي.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  وتم 
تسجيل) تم  كنا  بتنارة  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

7 1371)يوم)7)سبتن 2)2022.
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SHINE MARKET
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022)تم تأسيس) 29)سبتن 2) بتاريخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحنل الخصائص التالية):
.SHINE MARKET SARL(:(التسنية

الغذائية) املواد  بي   (: الهدف)
بالتقسيط،)اإلتجار.

العنوان التجاري):)املحل التجاري)
رقم)2،)عنارة رقم)1،)إقامة مانيوليا،)

تجزئة اوالد امطاع،)تنارة.
الرأسنال):)حدد رأسنال الشركة)
في)100.000)درهم مقسنة إلى)1000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
بن) السيدة  تعيين  تم  (: التسيي2)
زاكور رديجة كنسي2ة للشركة ملدة)

غي2 محدودة.
99)سنة) :)مدة عنر الشركة) املدة)

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
باملحكنة االبتدائية بتنارة تحت رقم)

137395)بتاريخ)5)أكتولر)2022.
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 INSTITUT SCIENTIFIQUE
 ET TECHNIQUE PRIVE DE
L’ANIMAL ET DU VEGETAL

ISTAV SARL
ولنوجب) (2022 يونيو) (26 بتاريخ)
عقد الجن  العام االستثنائي املسجل)
 2022 أغسطس) (12 بتاريخ) بالرلاط 

تقرر ما يلي):
شهبة) أسناء) السيدة  تعيين 
غي2) ملدة  للشركة  ثانية  كنسي2ة 

محدودة.
12)و13)من قانون) تعديل البنود)

الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بالرلاط) التجارية  املحكنة  لدى 
بتاريخ)17)أغسطس)2022)تحت رقم)

.116795
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 LEITH FISH 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

بتـاريخ) 1)أكتولر)2022)تـم وضـ )
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنـيزات التـالية:)

ذات) (LEITH FISH (: التسنـية)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

نقل) األسناك،) بي   (: الهـدف)

البضائ  لحساب الغي2،)تجارة عامة،)

االستي2اد و التصدير.)

)الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاألتي):

السيد املنتار رضوان)1000)حصة.

تجزئة الوحدة) (: املـقر االجـتناعـي)
مجنوعة)E398)رقم)9)العيون.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

املنتار رضوان ملدة غي2 محددة.

االيداع القانوني):)تـم بكـتابة الضـبط)

بـتاريخ) باملحكنة االبتـدائية بالـعيـون 

 1)أكتولر)2022)تحـت رقـم)3381 . 
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 ABKHYT FISH
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـ ) تـم  (28/09/2022 بتـاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنـيزات التـالية):)

التسنـية:)»ABKHYT FISH«)ذات)

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

نقل) األسناك،) بي   (: الهـدف)

البضائ  لحساب الغي2،)تجارة عامة،)

االستي2اد والتصدير.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسنال) (

 1000 إلى) مقسنة  درهم  (100.000

للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة كاألتي):

(: اللطيف) عبد  ابخيت  السيد 

1000)حصة.

املـقر االجـتناعـي):)تجزئة الوكالة)1 
بلوك)E)رقم)758)العيون.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

ابخيت عبد اللطيف ملدة غي2 محددة.
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بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 

االبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

تحـت) (29/09/2022 بالـعيـون بـتاريخ)
رقـم)3157 . 
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ENOV MACHINE
 تأسيس شركة 

 17 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وض   تم  (2022 أكتولر)

الشركة ذات املنيزات التالية):

 .ENOV MACHINE(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو رارجه):)

بي  معدات التكسي2 والبناء)؛)بي )

آالت البناء)وابالت الصناعية.)

املقر الرئي�صي):)الحي الحجري رقم)

66)العيون.

الرأسنال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

فئة)100)للواحدة في ملك السيد عبد)

العالي بن الشان .

السيد) تسيي2 من طرف  (: اإلدارة)

عبد العالي بن الشان .

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكنة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (3066/2022

. 3 15
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SALIM MULTISERVICES
 SARL

رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها : بلوك E تجزئة الوحدة الرقم 
63 العيون

تعديالت قانونية
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

 0 /09/2022 بتاريخ) االستثنائي 

تنت املصادقة على ما يلي):)

السيد سيدي علي) اثر وفاة  على 
بلوزة و الذي كان ينلك قيد حياته)
330)حصة من رأسنال الشركة،)تم)
أوال تفويت نصيب كل طرف من ورثة)
املرحوم وهم))أرملته السيدة الناجنة)
العويد وأبنائه املهدي بلوزة و حنزة)
وسهيلة) بلوزة  ملين  ومحند  بلوزة 
330)حصة) في) بلوزة وارناتة بلوزة()
لفائدة السيد أحند سالم بلوزة.)ثانيا)
تفويت)330)حصة من طرف السيدة)
الناجنة العويد لفائدة السيد أحند)
سالم) أحند  السيد  ليصبح  سالم.)
بلوزة مالكا وحيدا ملجنوع الحصص)

البالغة)1000)حصة.
باضافة) الشركة  هدف  توسي  
السنك) بي   (- (: التالية) األنشطة 
نقل) والتقسيط،) بالجنلة 
املستخدمين) نقل  املستخدمين،)

لحساب الغي2.
بلوزة) أحند سالم  السيد  تعيين 

كنسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكنة 
رقم) تحت  (30/09/2022 بتاريخ)

.2918/2022
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 SOCIETE N.H NATUREL
PRODUCT

SARL
رأسنالها : 20.000 درهم

مقرها االجتناعي : أكادير رقم 25 
شارع 20 غشت القطاع السياحي

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
عثنان) األستاذ  تلقاه  الذي  الرسمي 
بتاريخ) بأكادير  واملسجل  العيادي 
املراج ) تحت  (،2022 يونيو) (21
كناش التحصيل) (: التسجيل التالية)
األمر) (2022002205212067
وصل) (2022/18992 باالستخالص)
تحت) (202258151207 (: اإليداع)

جدول األعنال التالي):

املرحوم) وفاة  واشهاد  معاينة 

أكرواز) الخراساني  محند  السيد 

وتوزي  حصصه على الورثة وإعالن)

استنرار الشركة وفقا للقانون.

الهاللي) نادية  السيدة  استنرار 

كنسي2ة للشركة،)وكذا تعديل النظام)

األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ) 1)أكتولر)2022)تحت)
رقم)118810.

التجاري) بالسجل  تقييده  وتم 

بأكادير بتاريخ) 1)أكتولر)2022)تحت)
رقم)2 39.
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 CENTRE D’AFFAIRES DES

PROJETS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بناء)على عقد عرفي أعلن القانون)

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املنيزات التالية):

 CENTRE D’AFFAIRES«(: اإلسم)

شركة ذات) (»DES PROJETS SARL

مسؤولية محدودة.

املوضوع):)توطين الشركات.

ردمة االحتضان،)وتقديم الدعم)

ملنشئي األعنال في مشروعهم.

الناشئة) باملشاري   الت2حيب 

ودعنها.

 22 :)»مكتب رقم) املقر االجتناعي)

الطابق األول تجزئة رولة عين عتيق)

أوالد سالمة تنارة«.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
الرأسنال): 100.000)درهم مكون)

واحدة) كل  قينة  حصة  (1.000 من)

منها)100)درهم):

السيد ابراهيم زراد)0 3)حصة.

السيد رالد زراد):)300)حصة.

السيد حسن زراد):)300)حصة.

تسيي2 الشركة وإدارتها) (: التسيي2)
زراد) ابراهيم  السيد  تصرف  تحت 
للشركة) األسا�صي  للقانون  طبقا 
الكاملة وذلك ملدة غي2) م  السلطة 

محدودة.
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2.
القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)
بتاريخ بتنارة  االبتدائية   باملحكنة 
السجل) تحت  (2022 أكتولر) (1  

التجاري رقم)73 137.
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NEDLE TEX MADE
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (1
2022،)قد تم) 28)يوليو) بالرلاط يوم)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحنل الخصائص التالية):
 NEDLE TEX MADE« (: اإلسم)

.»SARL
رأسنال الشركة): 100.000)درهم)
 100 1.000)حصة بثنن) مقسم على)

درهم للحصة الواحدة):
(: بلعباس) ادريس  موالي  السيد 

500)حصة.
 500 (: امنزو) مصطفى  السيد 

حصة.
: عنارة 30 شقة  املقر االجتناعي)

8 شارع موالي احند لوكيلي الرلاط.
الجاهزة،) املالبس  تاجر  (: الهدف)

النسيج،)األحذية،)تاجر مستورد.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)
الحامل) بلعباس،) ادريس  موالي 
 AB328327 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غي2 محدودة.
االندراج في السجل التجاري) (- (2
التجاري) بالسجل  سجلت الشركة  (:

بالرلاط تحت رقم)162257.
لإلشارة والنشر

املسي2):)السيد موالي ادريس بلعباس
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SOCIETE YARA T.D
SARL AU
تأسيس

مؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�صى 
تم) بالرلاط  (2022 أكتولر) (3 بتاريخ)
وض  القانون األسا�صي للشركة ذات)
الخصائص) تحنل  التي  املسؤولية 

التالية):
 SOCIETE YARA T.D«(:(التسنية

.»SARL AU
املوضوع : مقاول أعنال متنوعة 

أو للبناء منعش عقاري.
أبو  21 ساحة   : االجتناعي  املقر 

بكر الصديق رقم 8 أكدال الرلاط.
في  حدد   : االجتناعي  الرأسنال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة ذات قينة 100 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل التالي :
 1000 لعوامي2  سعيد  السيد 
حصة ذات قينة 100 درهم للحصة 

أي ما قينته 100.000 درهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
املسي2 : السيد سعيد لعوامي2 ملدة 

غي2 محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكنة التجارية بالرلاط 
تحت السجل التجاري رقم 163289 

بتاريخ 6 أكتولر 2022.
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SOCIETE AMC SERVICES
SARL AU
تأسيس

مؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�صى 
بالرلاط تم) (2022 20)سبتن 2) بتاريخ)
وض  القانون األسا�صي للشركة ذات)
الخصائص) تحنل  التي  املسؤولية 

التالية):
 SOCIETE AMC« (: التسنية)

.»SERVICES SARL AU
تركيبات  مقاول   : املوضوع 
متعددة  صيانة  ردمات  كهرلائية 

التقنية.

أبو  21 ساحة   : االجتناعي  املقر 

بكر الصديق رقم 8 أكدال الرلاط.

في  حدد   : االجتناعي  الرأسنال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة ذات قينة 100 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل التالي :

اعلي  محند  اد  جنال  السيد 

1000 حصة ذات قينة 100 درهم 

للحصة أي ما قينته 100.000 درهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اد  جنال  السيد  السيد   : املسي2 

محند اعلي ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكنة التجارية بالرلاط 

تحت السجل التجاري رقم 15 163 

بتاريخ 27 سبتن 2 2022.
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 MAJESTIC FITNESS
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

 رأسنالها 100.000 درهم.

املقر االجتناعي : املرأب الكائن 

بتجزئة العبادي رقم 1 تنارة

تأسيس 
بتاريخ) عرفي  عقد  بنوجب 

املصادقة) تنت  (2022 28)سبتن 2)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون  على 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص ابتية):

 MAJESTIC (: التجارية) التسنية 

.FITNESS

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تلقي دروس في الثقافة) (: الهدف)

البدنية أو الرقص أو فنون الت2فيه.

العنليات) جني   عامة  بصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)

غي2 مباشرة بنشاط الشركة.

الكائن) املرأب  (: االجتناعي:) املقر 

بتجزئة العبادي رقم)1)تنارة.

رأس املال):)100.000)درهم))مائة)

ألف درهم()مقسنة إلى)1.000))ألف()

درهم) )مائة() (100 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

السيد البشي2ي محند) (: التسيي2)

ملدة غي2 محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)

أكتولر) (17 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم س.ت87 137.
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CONCASSAGE EL KHEIR
SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بنقت�صى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد والتي تحنل)

الخصائص التالية):

 CONCASSAGE EL« (: التسنية)

.»KHEIR

.SARL AU(:(الصيغة القانونية

إنشاء) (: االجتناعي) الهدف 

بابالت) املحاجر  واستغالل 

امليكانيكية.

درهم) (10.000 (: رأسنال الشركـة)

مقسنة إلى)100)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل التالي):

السيد فؤاد قازوز):)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال) (23 (: املقر اإلجتناعي)

إقامة فلوري)11)مكتب رقم) )مينوزة)

القنيطرة.

املسي2):)فؤاد قازوز.

رقم السجل التجاري):)1 669.

110 P

ORTHOPROTECH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ملساهم وحيد برأسنال 1.800.000 

درهم

املقر الرئي�صي : رقم 3 زنقة حنص 

رقم الشقة 6 الطابق الثاني الرلاط 

السجل التجاري : 50757

 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بنوجب 

2022)ومسجل بالرلاط بتاريخ) يوليو)

فاتح سبتن 2)2022)قرر شركاء)شركة)

 »ORTHOPROTECH SARL AU«

املوافقة على ما يلي):

حصة من الشركة من) (100 بي )

طرف السيد عراقي حسين محند بن)

عراقي) بثينة  السيدة  لصالح  فاطمي 

حسيني ولالتالي تصبح املالك الوحيد)

 18.000 »أي) الشركة) أسهم  لجني  

حصة«)100)درهم لكل حصة.

تعديل الشكل القانوني للشركة،)

إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

بنساهم) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

سبتن 2) (26 التجارية بالرلاط بتاريخ)

2022)تحت رقم)129136.

111 P

OKALM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك واحد

الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 288 تجزئة 

االزدهار سيدي بوزكري مكناس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تأسست) بنكناس  (2022 7)يونيو)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد منيزاتها كابتي):

.OKALM SARL AU(:(التسنية

الرأسنال : 100.000 درهم.
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علوي  امراني  السيد   : الشركاء 
يونس الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.D5 0766
املقر االجتناعي : رقم 288 تجزئة 

االزدهار سيدي بوزكري مكناس.
الهدف االجتناعي : منون - منظم 

مناسبات - وكيل عقاري.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل)

التجاري.
:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
الحامل) يونس  علوي  امراني  السيد 
 D5 0766 رقم) الوطنية  للبطاقة 
ثالث) ملدة  للشركة  وحيد  كنسي2 
بنحض) للتجديد  قابلة  سنوات 

إرادتها.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
بتاريخ) بنكناس  التجارية  باملحكنة 

21)يونيو)2022)تحت رقم)9 23.
رقم السجل التجاري):)50871.

112 P

RAZRANI TRAV
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
واحد

الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : رقم 8 3 تجزئة 
االزدهار سيدي بوزكري مكناس

 5 بنقت�صى عقد عرفي املؤرخ في)
تأسست) بنكناس  (2022 سبتن 2)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد منيزاتها كابتي):
 RAZRANI TRAV (: التسنية)

.SARL AU
الرأسنال : 100.000 درهم.

الخ زي  نادية  السيدة   : الشركاء 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.D525319
املقر االجتناعي : رقم 8 3 تجزئة 

االزدهار سيدي بوزكري مكناس.
الهدف االجتناعي : وكيل عقاري - 

أعنال مختلفة - تجارة.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل)

التجاري.

من) الشركة  تسي2  (: التسيي2)
طرف السيدة نادية الخ زي الحاملة)
 D525319 رقم) الوطنية  للبطاقة 
كنسي2ة وحيدة للشركة ملدة رنس)
بنحض) للتجديد  قابلة  سنوات 

إرادتها.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
 9 باملحكنة التجارية بنكناس بتاريخ)

سبتن 2)2022)تحت رقم)3286.
رقم السجل التجاري):)57151.

113 P

 BTR BATIMENT TRAVAUX
RENOVATION
ارتتام التصفية

وانعقاد) الخاص  العقد  حسب 
يوم) االستثنائي  العام  الجن  
االجتناعي) باملقر  (2022 2)أغسطس)
للشركة):)حومة ادزيري زنقة)5)جام )

مكراع،)تقرر ما يلي):
املوافقة على تقرير املصفي.

إرالء)ذمة املصفي.
اإلعالن عن ارتتام التصفية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
سبتن 2) (6 يومه) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 25711.
114 P

WINOUTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها 10.000 درهم
املقر االجتناعي : 79 شارع ابن سينا 
الطابق الثاني الشقة رقم 6 أكدال 

الرلاط
السجل التجاري : 150703

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
يوم) املنعقد  وينوتي  لشركة 

8)أغسطس)2022)تقرر ما يلي):
لكراكيبي) عادل  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

377339)أ مسي2ا للشركة.
غوزا) أوريل  إيزولد  والسيدة 
ديسلوفر الحاملة لبطاقة التسجيل)
ب أ بصفتها مسي2ة) (02303 رقم ب)

مساعدة.

لصالح) التوقي   سيتم  وعليه 
الشركة في جني  املعامالت الخاصة)
مسي2ي) األطراف  أحد  طرف  من 
الشركة وذلك من طرق املسي2 عادل)
لكراكيبي أو مساعدته السيدة إيزولد)
أوريل غوزا ديسلوفر توقيعا مفت2قا)

بينهنا.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (2022 سبتن 2) (19 بتاريخ)

.112106
115 P

شركة بيس اوطو الفضل
ش.ذ.م.م

بتاريخ) االستثنائي  للنحضر  تبعا 
لشركة بيس اوطو) (2022 يونيو) (27
بتجزئة) الكائنة  ش.ذ.م.م  الفضل 
 1 رقم) (12 رقم) عنارة   بندحنان 

حي كرينة سال،)تقرر ما يلي):
اجتناعية) حصة  (500 بي ) (- (1
السيد) إلى  توفيق  ال زاز  السيد  من 

اموادني فؤاد.
2)-)بي )500)حصة اجتناعية من)
السيد ال زاز أحند إلى السيد اموادني)

فؤاد.
استقالة السيد ال زاز توفيق) (- (2
املسي2 للشركة وتعيين السيد اموادني)
فؤاد مسي2ا وحيدا لشركة بيس اوطو)

الفضل ش.ذ.م.م.
3)-)املسي2 والتوقي .

من) االجتناعي  مقر  تحويل  (- ( 
تجزئة بندحنان عنارة رقم)12)رقم)1 
حي كرينة سال إلى كراج أ)-)1)حي واد)
الدهب زنقة الكويت رقم) 10)قطاع)

البدر العيايدة سال.
5)-)التزام املشت2ي.

من) القانوني  الشكل  تحويل  (- (6
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وشريك وحيد.
األسا�صي) القانون  تحيين  (- (7

للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 39807 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ)12)أكتولر)2022.

116 P

MARIBAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 25.000.000 درهم
املقر العام : املجن  الصناعي 

للنواصر »SAPINO« الدار البيضاء
غي2) العام  الجن   قرار  بنقت�صى 
العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)
فاتح يونيو)2022،)قرر شركاء)شركة)

»MARIBAT SARL«، ما يلي :
بالتفويت  واملوافقة  اإلقرار   -  1
الشركاء،  بين  صدقة  شكل  على 
الجديد  التقسيم  وتحديث 
وافق  كنا  االجتناعية.  للحصص 
جني   تحويل  على  الشركة  شركاء 
الحصص االجتناعية، املنلوكة من 
)بصفتها  العسري  فاطنة  السيدة 
التفويت(  من  املستفيدين  أم 
والسيدة مزون سهام )بصفتها أرت 
املستفيدين من التفويت( إلى السيد 
أيوب  مزون  السيد  ياسين  مزون 
شكل  على  الياس  مزون  والسيد 

صدقة بحصص متساوية.
من   8 و   7 البندين  تعديل   -  2

القانون األسا�صي للشركة.
األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.
  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
 1 يوليو 2022 تحت رقم 831306.

117 P

MOUZOUNE FRERES
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 1.500.000 درهم

املقر العام : 10، زنقة رقم 2 حي 
التيسي2 2 الدار البيضاء

بنقت�صى محضر الجن  العام غي2)
العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)
فاتح يونيو)2022،)قرر شركاء)شركة)
(،»MOUZOUNE FRERES SARL«

ما يلي):
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بالتفويت  واملوافقة  اإلقرار   -  1

الشركاء،  بين  صدقة  شكل  على 

الجديد  التقسيم  وتحديث 

وافق  كنا  االجتناعية.  للحصص 

جني   تحويل  على  الشركة  شركاء 

الحصص االجتناعية، املنلوكة من 

)بصفتها  العسري  فاطنة  السيدة 

التفويت(  من  املستفيدين  أم 

والسيدة مزون سهام )بصفتها أرت 

املستفيدين من التفويت( إلى السيد 

أيوب  مزون  السيد  ياسين  مزون 

شكل  على  الياس  مزون  والسيد 

صدقة بحصص متساوية.

من   8 و   7 البندين  تعديل   -  2

القانون األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.

  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

 5 أكتولر 2022 تحت رقم 0068 8.

118 P

PLANET BATTERY
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 5.000.000 درهم

املقر العام : 627، شارع أبا شعيب 

الدكالي، ادريسية 2، الدار البيضاء

غي2) العام  الجن   قرار  بنقت�صى 

العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)

فاتح يونيو)2022،)قرر شركاء)شركة)

،»PLANET BATTERY SARL« 

 ما يلي: 

بالتفويت  واملوافقة  اإلقرار   -  1

الشركاء،  بين  صدقة  شكل  على 

الجديد  التقسيم  وتحديث 

وافق  كنا  االجتناعية.  للحصص 

جني   تحويل  على  الشركة  شركاء 

الحصص االجتناعية، املنلوكة من 

)بصفتها  العسري  فاطنة  السيدة 

التفويت(  من  املستفيدين  أم 

والسيدة مزون سهام )بصفتها أرت 

املستفيدين من التفويت( إلى السيد

أيوب  مزون  السيد  ياسين  مزون   

شكل  على  الياس  مزون  والسيد 

صدقة بحصص متساوية.

من   8 و   7 البندين  تعديل   -  2

القانون األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.

  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

 1 يوليو 2022 تحت رقم  83130.

119 P

 LA MAROCAINE DE

 RECYCLAGE ET DE

L’ENVIRONNEMENT
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسنالها 100.000 درهم

املقر العام : 7 2، شارع أبا شعيب 

الدكالي، الطابق 1، حي فرح، 

ادريسية، الدار البيضاء

العام) الجن   قرار  بنقت�صى 

الشركة) بنقر  املنعقد  العادي  غي2 

قرر) (،2022 يونيو) فاتح  بتاريخ 

 LA MAROCAINE« شركة) شركاء)

 DE RECYCLAGE ET DE

(،»L’ENVIRONNEMENT SARL 

ما يلي):

بالتفويت  واملوافقة  اإلقرار   -  1

الشركاء،  بين  صدقة  شكل  على 

الجديد  التقسيم  وتحديث 

وافق  كنا  االجتناعية.  للحصص 

جني   تحويل  على  الشركة  شركاء 

الحصص االجتناعية، املنلوكة من 

)بصفتها  العسري  فاطنة  السيدة 

التفويت(  من  املستفيدين  أم 

والسيدة مزون سهام )بصفتها أرت 

املستفيدين من التفويت( إلى السيد 

أيوب  مزون  السيد  ياسين  مزون 

شكل  على  الياس  مزون  والسيد 

صدقة بحصص متساوية.

من   8 و   7 البندين  تعديل   -  2

القانون األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.

  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

 1 يوليو 2022 تحت رقم 831307.

120 P

ROSEMARY AFRICA
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 100.000 درهم

املقر العام : 0 ، زنقة  2، الدريسية 

2، الدار البيضاء

غي2) العام  الجن   قرار  بنقت�صى 

العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)

فاتح يونيو)2022،)قرر شركاء)شركة)

ما) (،»ROSEMARY AFRICA SARL«

يلي):

بالتفويت  واملوافقة  اإلقرار   -  1

الشركاء،  بين  صدقة  شكل  على 

الجديد  التقسيم  وتحديث 

وافق  كنا  االجتناعية.  للحصص 

جني   تحويل  على  الشركة  شركاء 

الحصص االجتناعية، املنلوكة من 

)بصفتها  العسري  فاطنة  السيدة 

التفويت(  من  املستفيدين  أم 

والسيدة مزون سهام )بصفتها أرت 

املستفيدين من التفويت( إلى السيد 

أيوب  مزون  السيد  ياسين  مزون 

شكل  على  الياس  مزون  والسيد 

صدقة بحصص متساوية.

من   8 و   7 البندين  تعديل   -  2

القانون األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.

  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

 1 يوليو 2022 تحت رقم 831305.

121 P

MARIBAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 25.000.000 درهم
املقر العام : املجن  الصناعي 

للنواصر »SAPINO« الدار البيضاء
غي2) العام  الجن   قرار  بنقت�صى 
العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)
قرر شركاء)شركة) (،2022 سبتن 2) (6

»MARIBAT SARL«، ما يلي :
بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف    -  1
من  لينتقل  درهم   5.000.000
25.000.000 درهم إلى 30.000.000 
 50.000 إصدار  طريق  عن  درهم 
درهم   100 بقينة  جديدة  حصة 
للحصة الواحدة حررت كلها بواسطة 

الدف  نقدا.
من   8 و   7 البندين  تغيي2   -  2

القانون األسا�صي للشركة.
األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.
  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 
 3 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

أكتولر 2022 تحت رقم 839901.
122 P

BLINKIT SOLUTIONS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 1.000.000 درهم

 ROMANDIE« املقر العام : مبنى
A« الطابق الثامن، شقة رقم 117، 
تقاط  شارع بي2 أنزران وزنقة ليبيا - 

الدار البيضاء
بنقت�صى محضر الجن  العام غي2)
العادي املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)
7)يونيو)2022،)قرر الشريك الوحيد)
(،»BLINKIT SOLUTIONS« شركة)

ما يلي):
االجتناعي  املقر  تحويل   -  1
للشركة إلى العنوان التالي : شقة رقم 
نيس،  شارع   II نورماندي  إقامة   6

بوركون - الدار البيضاء.
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القانون  من  البند    تغيي2   -  2

األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديث   -  3

للشركة.

  - إعطاء الصالحيات.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة 

بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 

20 يوليو 2022 تحت رقم 831789.

123 P

N.G.M SERVICES 

ET SOLUTIONS 
SARL AU

تأسيس
املؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تأسيس) تم  (2022 سبتن 2) (23 في)

 N.G.M SERVICES ET« شركة)

: »SOLUTIONS SARL AU

الدراسات  مكتب   : الهدف 

واألبحاث.

العنوان التجاري : الحي املحندي 

 33 رقم  عنارة   2 زنقة   38 بلوك 

الشقة رقم 8 أكادير.

رأسنالها 100.000 درهم موزعة 

إلى 1000 حصة قينة كل حصة 100 

درهم اكتتبت من طرف السيد عبد 

املولى األصفر.

املولى  عبد  السيد  تعيين  تم 

غي2  ملدة  للشركة  كنسي2  األصفر 

محدودة.

تم اعتناد توقي  السيد عبد املولى 

والوثائق  العقود  جني   في  األصفر 

اإلدارية.

املدة : مدة عنر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.53187

باملحكنة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر   17 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 118832.

124 P

INTER OIL
 SARL

 Société(à(Responsabilité(Limitée

Au(capital(de 4.440.000,00 DH

 Siège(social : 95 RUE(DU 2

AOUT, BERKANE

 IF: 5340036 // RC: 105-

-BERKANE

تعــديل
بنقت�صى قرار الجن  العام الغي2)

العادي املنعقد بتاريخ)09/09/2022 

شركاء) قرر  ب 2كان،) للشركة  بنقر 

شركة)»INTER OIL SARL«)ما يلي):

للحصص) النهائي  التفويت 

االجتناعية التي تنلكها شركة أولييو)

في) واملتنثلة  (OLEOMARSA مارسا)

 (11.080( إحدى عشر ألف وثنانين)

حصة اجتناعية كنا يلي):

  .305 (: فطينة) بشي2ي  للسيدة 

ورنسة( وثالثنائة  آالف  )أربعة 

حصة اجتناعية.

  .305 (: رضوان) بشي2ي  للسيد 

ورنسة( وثالثنائة  آالف  )أربعة 

حصة اجتناعية.

 2. 70 (: جنال) بشي2ي  للسيد 

حصة) وسبعون() وأربعنائة  )ألفين 

اجتناعية.

للحصص) النهائي  التفويت 

السيدة) تنلكها  التي  االجتناعية 

عشرة) في  واملتنثلة  نزيهة  قنطاري 

 (10.560( وستين) ورنسنائة  آالف 

حصة اجتناعية كنا يلي):

للسيد بشي2ي جنال)6.275))ستة)

وسبعون() ورنسة  ومائتين  آالف 

حصة اجتناعية.

لآلنسة بشي2ي نور):)285. ))أربعة)

وثنانون( ورنسة  ومائتان  آالف 

حصة اجتناعية.

للحصص) النهائي  التفويت 
االجتناعية التي ينلكها السيد بشي2ي)

نور الدين واملتنثلة في مائة ورنسة)

)135()حصة اجتناعية كنا) وثالثين)

يلي):

)مائة) (135 نور) بشي2ي  لآلنسة 
ورنسة وثالثون()حصة اجتناعية.

للحصص) النهائي  التفويت 
السيد) ينلكها  التي  االجتناعية 
 JESUS أوريا) كونيسا  ريسوس 
في) واملتنثلة  (CONESA URREA
اجتناعية كنا) حصة  ()20( عشرين)

يلي):
لآلنسة بشي2ي نور)20))عشرون()

حصة اجتناعية.
من القانوني) (7 و) (6 تغيي2 املادتين)

األسا�صي للشركة.
تحديث القانون األسا�صي للشركة
للشركــــة) القانوني  اإليداع  تم 
(: بتاريــــخ) ب 2كان  االبتدائية  باملحكنة 

17/10/2022)تحت رقــــم):)5 5.
125 P

FOURNITRAV HM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 FOURNITRAV(تم تأسيس شركة
HM)والتي تحنل الخصائص التالية):
الهدف االجتناعي):)1)-)بي  وشراء)

لوازم وأدوات املكتب واملعلوميات.
2)-)مفاوض.

3)-)أشغال مختلفة والبناء.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسنة 
100)درهم للحصة الواحدة مقسنة)

كالتالي):
 750 (: دهي2ي) الحق  السيد عبد 

حصة.
السيدة هنية ناجم):)250)حصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتناعي):)عنارة)58،)شقة)

ا3،)زنقة واد سبو،)أكدال،)الرلاط.
املسي2):)السيدة هنية ناجم.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.163385

125Pمكرر

MHAREZ IMMO
ش.م.م

رأسنالها االجتناعي : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء، 

بامليي، شارع سنية، إقامة شهرزاد 

3، الطابق الخامس، رقم 22

بنقت�صى عقد توثيقي محرر) (- (1

البهجة،) منية  األستاذة  طرف  من 

أغسطس) (11 موثقة بالرلاط بتاريخ)

مزيان) سعاد  السيدة  فوتت  (2022

الحصص) مجنوع  أي  حصة  (200

هكو) محند  للسيد  لها  املنلوكة 

والسيدة) السويطي  حسن  والسيد 

سارة بنسلينان.

 6 وتبعا لذلك تم تغيي2 الفصلين)

و7)من النظام األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (2

بالدار) التجارية  باملحكنة  التجاري 

 2022 أكتولر) (12 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)55 33.
مقتطف وليان

126 P

 AUDIT ET QUALITY

PROGRESS OFFICE
SARL

الشريك) محضر  لقرار  تبعا 

الوحيد املسجل بالرلاط بتاريخ فاتح)

 AUDIT ET لشركة) (2022 أغسطس)

 QUALITY PROGRESS OFFICE

SARL،)عنوانها التجاري رقم)15)شارع)
األبطال،)رقم) ،)أكدال،)الرلاط.

تقرر ما يلي):

السيدة) حصص  من  (%50 بي )

علي) السيد  لفائدة  رجاء) بلعباس 

التايب.

لشركة) القانوني  الشكل  تغيي2 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

رجاء) بلعباس  السيدة  تعيين 

والسيد علي التايب املسي2ين الجدد)

للشركة.
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تحديث القانون األسا�صي لشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتولر) (12 بتاريخ)

.129509

السجل التجاري رقم)59  15.

127 P

ديوان األستاذة رتيبة السقاط

موثقة

2 ،)زنقة أبو ذر،)أكدال

الهاتف):)053767.06.31/32/68

الفاكس):)0537.67.11.29

 JINAN AL AMAL LIL

ACHGHAL
ش م م

محضر الجن  العام االستثنائي
تلقته) رسمي  عقد  بنقت�صى 

موثقة) السقاط  رتيبة  األستاذة 

(،2022 يوليو) (21 بتاريخ) بالرلاط 

ملالكي) االستثنائي  العام  للجن  

 JINAN AL AMAL بشركة) االسهم 

LIL ACHGHAL)ش م م،)قرر على إثر)

هذا الجن  العام للشركة ما يلي):

استقالة السيدة بلحاج سنية من)

منحها) م   للشركة  كنسي2ة  مهامها 

ابراء)شامل إلدارتها للشركة.

عين السيد صقلي حسيني رشيد)

كنسي2 للشركة م  السيد أبو طالب)

الطيفور والسيد أبو طالب لحسن.

بشكل) ملزمة  الشركة  ستكون 

وليس) املشت2ك  بالتوقي   صحيح 

حسيني) صقلي  للسيد  املنفصل 

رشيد والسيد أبو طالب الطيفور أو)

بتوقي  السيد صقلي حسيني رشيد)

الذين) لحسن  طالب  ابو  والسيد 

غي2) ملدة  املطلقة  الصالحيات  لهم 

محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (6 بتاريخ)

.129 1 

128 P

STE OIL AL ABBASSIA
SARL AU

راسنالها : 1.600.000 درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتناعي دوار الهنامدة والد 

بوعزيز الجديدة
سجلها التجاري رقم 9707
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

توثيقي) رسمي  عقد  بنقت�صى 
أعطت) (،2022 أكتولر) (17 مؤرخ في)
بصفتها) بلعباس  وديعة  السيدة 
مسي2ة وحيدة لشركة وال العباسية)
املسجلة بالسجل التجاري باملحكنة)
االبتدائية بالجديدة تحت رقم)9707.
حق التسيي2 الحر ألصل التجاري)
بوعزيز) والد  الهنامدة  دوار  الكائن 
الجديدة رقم السجل التجاري)9707 
للبطاقة) الحاملة  بيار  زينب  للسيدة 
الوطنية رقم)T196667)ملدة)36)شهر)
تبتدئ من)30)سبتن 2)2022،)وتنتهي)
في)30)سبتن 2)2025،)قابلة للتجديد)
 25.000 قينته) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.
129 P

STE SAANIZA TRAVAUX 
ET NEGOCE

SARL
رقم السجل التجاري : 162713
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 
بتاريخ)12)أغسطس)2022،)تم وض )
القوانين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املنيزات التالية):
أو) متنوعة  أعنال  (: الهدف)

إنشاءات))مقاول(.
التجارة.

منعش العقاري.
املقر):)عنارة رقم)30)شقة رقم)8 
شارع موالي احند الوكيلي،)حسان،)

الرلاط.
بنا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):
رشيدي سعد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

بتاريخ)13)سبتن 2)2022.
تحت رقم)128687.

130 P

STE ALL PRINT
SARL AU

رقم السجل التجاري : 162609
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 
تم وض ) (،2022 أغسطس) (5 بتاريخ)
القوانين االساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املنيزات التالية):
الهدف):)مطبعة.

التجارة.
مقاول الخدمات.

30،)شقة رقم) عنارة رقم) (: املقر)
8)شارع موالي احند الوكيلي،)حسان)

الرلاط.
راس املال):)حدد بنا قدره)50.000 

درهم.
غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):
فاطنة الجهجوكي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (،2022 سبتن 2) (7 بتاريخ)

.128573
131 P

 STE ENERGIE
RENOUVELABLE 

ET TELECOMMUNICATION
SARL AU

رقم السجل التجاري : 163355
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 

تم وض ) (،2022 سبتن 2  (20 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املنيزات التالية):

إنشاءات) أو  أعنال  (: الهدف)

متنوعة))مقاول(.

الطاقة املتجددة واالتصاالت.

استي2اد وتصدير.

املقر):)عنارة رقم)30)شقة رقم)8 

شارع موالي احند الوكيلي،)حسان،)

الرلاط.
قدره) بنا  حدد  (: املال) راس 

1.000.000)درهم.

غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):

املختار العطار.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

.129537

132 P

 STE VISION OFFSPRING

GROUP
SARL

تأسيس شركة
(،2022 أغسطس) (10 بتاريخ) تم 

ذات) لشركة  منظم  قانون  وض  

املسؤولية املحدودة باملنيزات ابتية):

 STE VISION (: التسنية)

.OFFSPRING GROUP SARL

النشاط االجتناعي):

مقاول في انتاج،)تثنين ولي  املواد)

الفالحية.

املشاري ) دراسة  في  مقاول 

الفالحية.

تسركات) مزارع  (: االجتناعي) املقر 

ترناتة زاكورة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

 100.000 (: االجتناعي) الراسنال 

سهم من) (1000 درهم مقسنة على)

فئة)100)درهم موزعة كابتي):

السيد رالد اليزيدي)500)حصة.

السيد عنارد بوشحا)500)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.
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السيد) طرف  من  تسي2  (: اإلدارة)

رالد اليزيدي.
التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 

بكتابة الضبط للنحكنة االبتدائية)

(،2022 29)أغسطس) بزاكورة بتاريخ)

تحت رقم)3931.

133 P

 BRAHIM EXTRA BETON

MAROC
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بنقت�صى 

وض ) قد  بتنارة  (،2022 أكتولر) (6

تحنل) لشركة  االسا�صي  القانون 

الخصائص التالية):

 BRAHIM EXTRA (: التسنية)

.BETON MAROC SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجتناعي):

مواد البناء))تاجر()بالتفصيل.

متنوعة) إنشاءات  أو  أعنال 

)مقاول(.

االستي2اد والتصدير.
درهم) (3.000.000 (: املال) راس 

حصة من فئة) (30.000 مقسنة إلى)

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 3.000.000 الفياللي) ابراهيم 

درهم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

سنة،) كل  من  ديسن 2  (31 إلى)

من تاريخ) ما عدا السنة األولى تبتدء)

التسجيل.

 8 بريدية) عين  (: االجتناعي) املقر 

زعي2) يحيى  سيدي  املعاكلة  بدوار 

تنارة.

املسي2):)ابراهيم الفياللي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.137503

134 P

SYNYERAZ
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
النظام) 2022،)تم إنشاء) 26)سبتن 2)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ورصائصها كنا يلي):
.SYNYERAZ SARL AU(:(االسم

غرض الشركة هو):
توفي2 املوارد البشرية.

تحديد مصادر التشكيالت.
تعيين مالمح.

توفي2 ملفات تعريف للشركات.
املرافقة في األعنال التجارية ألي)
جودة أو موارد بشرية أو نهج اداري أو)
تنثيل م  االدارات العامة والخاصة.

تنرين.
وتنظيم) املتحركة  الرسوم 

األحداث املهنية.
تدريب منهي في مجال األعنال.

مشورة واستشارة البعثة.
املعامالت) جني   عامة  ولصفة 
املالية أو  التجارية  أو   الصناعية 
)أو املدنية أو املنقولة،)أو غي2 املنقولة)
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
أو غي2 مباشر بأحد األشياء)املشار إليها)
ذات) أو  مناثلة  أشياء) بأي  أو  أعاله 

صلة.
فرنسا) شارع  ( 5 (: الرئي�صي) املقر 

الشقة)8،)أكدال،)الرلاط.
درهم) (100.000 هو) املال  رأس 
 100 بقينة) سهم  (100 إلى) مقسم 
النحو) على  موزع  سهم  لكل  درهم 

التالي):
ب) سهم  (100 نجوى) العنقوش 

100.000)درهم.
تم تعيين السيدة العنقوش نجوى)

كنسي2 وحيد للشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2.
التجارية) باملحكنة  تسجيل  تم 

بالرلاط برقم)163383.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) (7988 التجارية بالرلاط برقم)

18)أكتولر)2022.
135 P

TERRASSE DE MAAMORA
SARL AU

العادي) الغي2  العام  الجن   قرر 
 2022 أغسطس) (20 بتاريخ) املنعقد 
 STE LA TERRASSE DE لشركة)

.MAAMORA SARL AU
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 راسنالها) وحيد،) بشريك 

درهم.
:)إقامة معنورة) مقرها االجتناعي)
سال،) حصين  (55 محل) (18 بناية)

الجديدة سال،)ما يلي):
بعد املوافقة على تقرير املصفي،)

تقرر إنهاء)عنلية التصفية.
إقامة) (: تحديد مقر التصفية ب)
حصين) (55 محل) (18 بناية) معنورة 

سال الجديدة،)سال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)39815.
136 P

STE BROSTARS
SARL

العادي) الغي2  لعام  ا  الجن   قرر 
 2022 سبتن 2) (25 بتاريخ) املنعقد 
 STE BROSTARS SARL لشركة)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

راسنالها)10.000)درهم.
زرلية) شارع  (: االجتناعي) مقرها 
تجزئة وافا رقم)  3)حصين سال،)ما)

يلي):
بعد املوافقة على تقرير املصفي،)

تقرر إنهاء)عنلية التصفية.
شارع) (: التصفية ب) مقر  تحديد 
حصين) وافا رقم)  3) زرلية تجزئة 

سال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)39801.
137 P

MIELLEUX
تاسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تأسيس) تم  قد  (،2022 8)سبتن 2)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحنل الخصائص)

التالية):

.MIELLEUX(:(التسنية

الهدف االجتناعي):)كافيت2يا.
 100.000 (: الشركة) راسنال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

رقم) الرلاط  (: االجتناعي) املقر 

يعقوب) حي  املسي2ة  (5 أمل) (12 8

املنصور.
ووفاء) تواتي  رمضان  (: التسيي2)

الشكدالي.

أكتولر) (17 في) (: القانوني) اإليداع 

.2022
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرلاط) التجارية  باملحكنة 

.163357

138 P

MICRO COMPTA

مكتب الحسابات واالستشارة

عنارة)11،)شقة رقم)1)شارع املجد،)الحي)

الصناعي،)يعقوب املنصور

)الرلاط

STE ACH EPICIER
SARL AU

تم) بنقت�صى عقد عرفي بالرلاط،)

الخصائص) تحنل  شركة  تأسيس 

التالية):

 ACH EPICIER SARL (: التسنية)

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجتناعي):

بي  التبغ ومستلزماته.

بالتقسيط،) غذائية  مواد  بي  

التغذية العامة.
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املعامالت) جني   في  عام  وبشكل 
والصناعية) والتجارية  املالية 
مباشر) بشكل  واملتعلقة  والعقارات 
األغراض) من  أي  إلى  مباشر  غي2  أو 
املذكورة أعاله أو أي ذات الصلة أو ما)

شابه ذلك.
عنارة بدر شقة) (: املقر االجتناعي)
5)الطابق الثاني شارع الحسن الثاني)

ديور جام  الرلاط.
املدة):)99)سنة.

رأس املال):)100.000)درهم مقسم)
إلى)1000)حصة من فئة)100)درهم.

الشباني) احند  السيد  (: التسيي2)
ملدة غي2 محدودة.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)
إلى)31)ديسن 2.

لفائدة) (%5 بعد رصم) (: األرلاح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

به الشريك الوحيد.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

3106)بتاريخ)28)أبريل)2022.
139 P

KAZINEUF
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2)سبتن 2)2022،)بالرلاط تم تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
.KAZINEUF SARL(:(التسنية

اإلنت2نت) ع 2  التجارة  (: الهدف)
املستعنلة) السل   في  املتجر  في  أو 

والجديدة،)استي2اد وتصدير.
املقر االجتناعي):)االقامة رقم)30،)
الشقة)8)شارع موالي احند الوكيلي،)

حسان،)الرلاط.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الراسنال):)حدد راسنال الشركة)
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
درهم) (100 بقينة) اجتناعية  حصة 
وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

)كنا يلي):

 500 (: املجاهد) سعاد  السيدة 

حصة.

السيدة مروة االحنر):)500)حصة.

السيدة) الشركة  تدير  (: التسيي2)

محدودة) غي2  ملدة  االحنر،) مروة 
القانون) توقي   تاريخ  من  ابتداء)

األسا�صي للشركة م  اعتناد توقيعها)

اإلدارية) والوثائق  العقود  جني   في 

والبنكية.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

ديسن 2 من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

من) (%5 يخصم ما قدره) (: األرلاح)

في) القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدودة)1/5)من الرأسنال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكنة)

التجارية بالرلاط تحت رقم)163303 

بتاريخ)11)أكتولر)2022.

140 P

GREEN WAYS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تقرر) الشركاء) قرار  بنوجب 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
تتكون) فإنها  لذلك  وتبعا  محدودة،)

والسيد) الكالطي  سني2  السيد  من 

بنيونس الحراتي.

نشاط الشركة):

مطعم تنظيم مختلف التظاهرات)

والحفالت.

منون حفالت.

السفلي) الطابق  (: الشركة) مقر 
رقم)252)سكتور)2)تجزئة رياض والد)

مطاع،)تنارة.

 GREEN WAYS تسنية الشركة):)

.SARL

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
 100.000 في) حدد  (: املال) راس 

درهم مقسم على)1000)حصة بقينة)

100)درهم للواحدة.

الكالطي) سني2  السيد  (: التسيي2)
تسيي2) الحراتي  بنيونس  والسيد 

مزدوج وتوقي  فردي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
أكتولر) بتاريخ) 1) بتنارة  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)69 137.
141 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
املوق ) العرفي  العقد  بنقت�صى 
 2022 أغسطس) (7 بتاريخ) بسال 
أغسطس) (11 بتاريخ) واملسجل بسال 
أعطى السيد بلعباس رشيد) (،2022
الوطنية) التعريف  بطاقة  حامل 
بالسجل) املسجل  (،A577 29 رقم)
التجاري تحت رقم) 226 )باملحكنة)
الحر) التسي2  حق  سال  االبتدائية 
بسوق) الكائن  التجاري  األصل 
السيد) لفائدة  سال  (2 الحرارين رقم)
بلعباس فهد حامل بطاقة التعريف)
مدة) (،AE120733 رقم) الوطنية 
التسيي2 الحر في ثالث سنوات ابتداء)
من)7)أغسطس)2022)إلى)6)أغسطس)
قينته) شهري  مبلغ  مقابل  (،2025

2.000)درهم.
142 P

رشكة إنيفريسال مات
ش ذ م م لشريك الوحيد

س ت : 66913
رأسنالها : 10.000 درهم

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
(،2022 29)سبتن 2) بالقنيطرة بتاريخ)
تم حصر القانون االسا�صي للشركة ذ)

م م أهدافها كالتالي):
الهدف):)بائ  عقاقي2.

:)شركة إنيفي2سال مات) التسنية)
ش ذ م م للشريك الوحيد.

 2 إقامة الكوثر) (: املقر االجتناعي)
متجر رقم)3)بئ2 الرامي القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
 10.000 :)حدد في مبلغ) راس مال)
100)حصة قينة) درهم،)موزعة على)
كل واحدة)100)درهم موزعة كالتالي):

 100 املهدي) الحسني  السيد 

حصة.

السيد) عين  (: الشركة) تسيي2 

ملدة) للشركة  مسي2  املهدي  الحسني 

غي2 محدودة.

السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

غلى نهاية ديسن 2.

األرلاح) من  (%5 تقتط ) (: األرلاح)

ويوزع) القانوني  االحتياط  لتشكيل 

الباقي على الشريك الوحيد.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة في)13)أكتولر)2022،)تحت)
رقم)52889.

143 P

ائتنانية السفياني

22)شارع محند الخامس

عنارة السنتي�صي رقم)71)مكناس

الهاتف):)035515507/52

الفاكس):)035528816

DOOBLE BLACK
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
االسا�صي) القانون  بنقت�صى 

لشركة) (2022 يونيو) (10 املؤرخ يوم)

DOOBLE BLACK)ش م م راسنالها)

االجتناعي) ومقرها  درهم  (100.000
زنقة أبو الحسن املريني م ج) (،2 رقم)

مكناس.

 DOOBLE شركة) (: التسنية)

BLACK)ش م م.

إعداد) الشراء،) البي ،) (: املوضوع)

الغذائية،) املواد  جني   وتوزي  

استهالك املشرولات الغي2 الكحولية)

واستغالل) منارسة  املكان،) عين  في 

واملقاهي،) املطاعم  أنشطة  جني  

الخدمة بجني ) قاعة الشاي الخ....،)

أنواعها،)تنظيم الحفالت.

مطعم،) الحفالت،) منون  نشاط 

عامة) ولصفة  االستقبال،) منظم 

الغذائية) املنتجات  وتسويق  صناعة 

واملؤتنرات) الحفالت  وتنظيم 

واملهرجانات.
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الحلويات وجني ) صناعة الخ ز،)

الدقيق) تحويل  منتجوجات املخ زة،)

ومشتقاته،) الغذائية  واملنتوجات 

إستي2اد) عنليات  أو  أنشطة  جني  

السل ) جني   وتوزي   وتصدير 

ومنتجات املخابز.

ولصفة عامة كل عنلية تجارية،)

مالية أو عقارية لها عالقة) صناعية،)

بنوضوع) مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

الشركة وكذلك جني  املجاالت التي)

ينكنها أن تساعد على تننية الشركة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

الشركة في)100.000)درهم.

التسيي2):)عين السيد علي هاشمي)

علوي والسيدة بتينة جعيدر كنسي2)

ومسي2ة مساعدة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكنة التجارية بنكناس)

رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (13 يوم)

.3737

السجل التجاري رقم)11 57.

144 P

 STE SISTEMAS AVNZADOS

DE TECNOLOGIA MAROC
شركة مساهنة

رأسنالها : 13.736 درهم

املقر : املنطقة الصناعية الشية، 

املسي2ة، تنارة

السجل التجاري رقم 0275 

استدراك رطا وق  بالجريدة 
الرسنية

عدد)5716)بتاريخ)18)ماي)2022،)

إعالن رقم)179)صفحة)8659.

بدال من):

تم اإليداع القانوني باملحكنة) (....

التجارية بالرلاط....

.....)سيتم اإليداع القانوني) (: يقرأ)

باملحكنة التجارية بالرلاط....

)الباقي بدون تغيي2(.

145 P

STE AZAR OPTICIEN
SARL AU

رأسنالها : 568.500 درهم

املقر االجتناعي : شارع املقاومة زنقة 

382 رقم 1 الخيام 2، أكادير

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

 7 يوم) بأكادير  املنعقد  العادي  غي2 

على) املصادقة  تنت  (،2022 أكتولر)

ما يلي):

الوحيد) الشريك  استقالة  قبول 

مهامه) من  الحسين  جكاني  السيد 

جكاني) السيدة  وتعيين  التسيي2  في 

للشركة) جديدة  كنسي2ة  السعدية 

ملدة غي2 محدودة.

التوقي ):

السيدة) املسي2ة  توقي   (: إداريا)

جكاني السعدية.

للشريك) منفصل  توقي   (: البنك)

أو) الحسين  جكاني  السيد  الوحيد 

السيدة جكاني السعدية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (،2022 أكتولر) (18 بتاريخ)

.1188 7

146 P

ART-BATI
ارتتام التصفية

وانعقاد) الخاص  العقد  حسب 

الجن  العام االستثنائي يوم)2)سبتن 2)

(: للشركة) االجتناعي  باملقر  (،2022

الغافيقي عنارة) زنقة عبد الرحنان 

 2 مدرل أ شقة) (،5 املنظر الجنيل)

الرلاط،)تقرر ما يلي):

املوافقة على تقرير املصفي.

إرالء)ذمة املصفي.

اإلعالن عن ارتتام التصفية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 يومه) بالرلاط  التجارية 

2022،)تحت رقم)69 129.

147 P

AVENTUS
SARL AU

رأسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : عنارة 30، الشقة 

8 زنقة موالي احند لوكيلي، حسان، 
الرلاط

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
12)سبتن 2)2022،)تم تأسيس شركة)
تحنل اسم)AVENTUS)ش ذ م م ش)

و،)تتوفر على املنيزات التالية):
املقر االجتناعي):)عنارة)30)الشقة)
زنقة موالي احند لوكيلي حسان،) (8

الرلاط.
مكتب) (: االجتناعي) الهدف 

الدراسات واألبحاث.
مقاول البناء.

مقاول األشغال املختلفة أو البناء.
مدة االستنرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) راس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كنا يلي):
السيد عزيز الفقي2)1000)حصة.

تم تعيين السيد عزيز) (: التسيي2)
زمنية) ملدة  للشركة  كنسي2  الفقي2 

غي2 محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرلاح)
يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بالرلاط  التجارية 

التجاري رقم)163367.
148 P

FLEXY STORE
SARL

راسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : تجزئة األبطال

رقم 1 شارع طارق ابن زياد، تنارة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
26)سبتن 2)2022،)تم تأسيس شركة)
FLEXY STORE)ش ذ م) تحنل اسم)

م،)تتوفر على املنيزات التالية):

االبطال) تجزئة  (: االجتناعي) املقر 
رقم)1)شارع طارق ابن زياد،)تنارة.

الهدف االجتناعي):
مقاول أشغال مختلفة أو البناء.

كروم) أواعها  بشتى  الطباعة 
الصور) طريق  عن  أو  النقش  في 

الننوذجية.
األلومنيوم) نجارة  في  مقاول 

واملعدن.
مدة االستنرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املال) راس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كنا يلي):
 500 باكر) انوار  محند  السيد 

حصة.
السيد ياسين النيفر)500)حصة.

تم تعيين السيد محند) (: التسيي2)
النيفر) ياسين  والسيد  باكر  انوار 
غي2) زمنية  ملدة  للشركة  كنسي2ين 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرلاح)
يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) تحت  بتنارة  االبتدائية 

التجاري رقم)97 137.
149 P

KOSTO SERVICE
SARL AU

راسنالها : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : تجزئة الركراكي 

محل رقم 1، عين عتيق، تنارة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تأسيس شركة) تم  (،2022 3)أكتولر)
تحنل اسم)SERVICE KOSTO)ش ذ)
م م ش و تتوفر على املنيزات التالية):

املقر االجتناعي):
التجاري) االستثنار  في  مقاول 

والصناعي واألغذية الزراعية.
االستشارة والتكوين.

مقاول االشغال املختلفة أو البناء.
مدة االستنرارية):)99)سنة.
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درهم) (100.000 (: املال) راس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كنا يلي):

السيد محند املنور)1000)حصة.

تم تعيين السيد محند) (: التسيي2)

املنور كنسي2 للشركة ملدة زمنية غي2)

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرلاح)

يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتنارة  االبتدائية 

التجاري رقم)95 137.
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 SOCIETE BOUHAYAT

TRAV SNC

مقرها االجتناعي: 383 إقامة 

البساتين 7 مكناس

التعريق الضريبي : 15299857

السجل التجاري :0251 

التصفية املسبقة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

 2022 6)سبتن 2) الغي2 العادي بتاريخ)

.BOUHAYAT TRAV(لشركة

تم التقرير واملصادقة على ما يلي:

التصفية املسبقة للشركة.

فؤاد) بوحيات  السيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

كنقر) الشركة  مقر  تعيين 

للتصفية.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 

أكتولر) (11 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت عدد)951.
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 SOCIETE NARACTECH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسنالها 10000.00 درهم

مقرها اإلجتناعي: رقم 77 مكرر 
شارع 2 قطاع د بساتين مكناس

 RC 50161
IF 45877539
إغالق التصفية

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
الغي2 العادي بتاريخ)13)سبتن 20222 
تم) (NARACTECH SARL لشركة)

التقرير واملصادقة على ما يلي:
-اإلغالق النهائي والتصفية الكاملة)
اإلجتناعي) املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوان التصفية.
السيد) للنصفي  اإلبراء) -إعطاء)

سلطاني عبد اللطيف كنصفي.
وجاء) التصفية  تقرير  تقديم  (-
ال) والخصوم  �صيء) ال  األصول  فيها:)
�صيء)وحساب التصفية يقدم رصيد)

يساوي صفر.
باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 
أكتولر) بتاريخ) 1) بنكناس  التجارية 

2022)تحت عدد)981.
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ائـتنـانـية تكـنيك أسـيسـطـانس

111،)شـارع ولـي الـعـهـد

طـنـجـة

 شركة ماتينزا 
ش.ذ.م.م 

 SOCIETE MATINSA SARL 
تأسيس الشركة

بـنـوجـب عـقــد عـرفـي بـطـنـجـة) (- أ)
وض ) تـم  سبتن 20222،) (29 بـتـاريـخ)
ذات) للشركـة  األسـاسـي  الـقانـون 
والـخصـائـص) مــحــدودة  مـسـؤولـيـة 

الـتالـية):
الـتـسـنـية):)ماتينزا.

مـسـؤولـيـة) ذات  شركة  (: الـشـكل)
مـحـدودة.

:)التننية العقارية بجني ) الـهــدف)
األرا�صي) تقسيم  عنليات  أشكالها،)
املباني لإلستعنال السكني،) أو إنشاء)
بهدف) اإلداري  أو  املنهي  (، التجاري)

البي ،)التأجي2.

 20 طنجة،) (: اإلجتناعـي) الـنـقر 
شارع القا�صي عياض،)الطابق األول،)

شقة رقم)2.
)الـنـدة):)99)سنة.)

الرأسنال) حدد  (: الرأسـنال)
درهم،) (100.000,00 في) اإلجتناعي 
1000)حصة إجتناعية) مقسنة على)
للحصة) درهم  (100,00 فئة) من 
وتسديدها) تحريرها  تم  (، الواحدة)

برمتها عند اإلكتتاب.)
الشركاء):)

 800 -السيد نبيل الناصر الشيخ)
حصة إجتناعية).

-السيدة نزهة الناصر الشيخ)200 
حصة إجتناعية).

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
الشيخ وذلك ملدة غي2) الناصر  نبيل 

محدودة.
في) تبتدئ  (: اإلجتناعية) السنة 
ديسن 2 مـن) (31 فاتح يناير وتنتهي في)
كل سنة عدا السنة األولى تبتدأ عند)

التأسيس.)
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
 12 املحكنة التجارية بطنجة بتاريخ)
(،258199 رقم) تحت  أكتولر2022)

سجل تجاري عدد)131197.
مـقـتـطـف و بـيـان للـــنــشــر)

ائـتنـانـية تكـنيك أسـيسـطـانس
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ائتنـانيـة تكنيـك أسيسطـانـس
)ش.ذ.م.م.

111),)شـارع ولـي العهـد)
طنجـــة

 CIT- كلينيك أنترناسيونال 
طنجة

ش.ذ.م.م. 
 CIT-CLINIQUE 

 INTERNATIONALE DE TANGER
 SARL

رأسنالها : 100.000,00 درهم
مقرها اإلجتناعي : طنجة، شارع 

حريري، إقامة حلينة، فوق الطابق 
األر�صي رقم 16

س.ت. رقم: 69923 
تـصفيـة مسبقة للـشركــة

أ-)بـنـوجـب قـرارات محـضـر الجـن )

بطنجة) إستثنائيا  الـنـنـعقد  العام 

للـشركـة) سبتن 20222) (28 بـتـاريـخ)

CIT-)كلينيك أنت2ناسيونال) املسناة)»)

رأسـنـالـهـا) ش.ذ.م.م.) طنجة 

مــقـرهـا) درهـم،) (100.000,00

حريري،) شارع  بطنجة،) اإلجــتـنـاعـي 

الطابق األر�صي) فوق  إقامة حلينة،)

رقم)16،)تقرر ما يـلي):

للشركــة) مسبقة  -تـصفيـة 

طنجة) أنت2ناسيونال  كلينيك  (-CIT

ش.ذ.م.م.)

فـي) للـشـركـة  مـصـفي  -تـعـيـيـن 

شخص الـسـيـد حسن النظي2.)

تحديد مقر التــصـفيــة بالعنوان) (-

إقامة) شارع حريري،) طنجة،) (: التالي)

رقم) األر�صي  الطابق  فوق  حلينة،)

 .16

لــدى) الـقانوني  اإليداع  تم  (- ب)

بـطـنـجـة) التجارية  الـنـحـكـنـة 

رقـم) تـحـت  أكتولر2022) (13 بـتـاريخ)

 .25829 
مقتطف وليان النشر)

ائتنانية تكنيك أسيسطانس
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MAROAPP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها : 650.000.  درهم

املقر اإلجتناعي : زنقة اروز رقم 

33 الطابق األول سيكتور 11 حي 

الرياض-الرلاط

السجل التجاري رقم : 8339 1

العام) الجن   محضر  بنوجب 

فاتح) بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

سبتن 2)2022)تقرر ما يلي):

رف  رأسنال الشركة نقدا بنقدار)

بخلق) وذلك  درهم  (1.500.000

15.000)حصة إجتناعية جديدة.

بعد رف  رأسنال الشركة أصبحت)

الحصص كنا يلي):
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السيد دادي محند جواد)37.200 

حصة.

 9.300 يوسف) جعايدي  السيد 

حصة.

مجنوع الحصص الكلي):)6.500 .

تعديل املادة):)السادسة والسابعة)

من القانون األسا�صي للشركة.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  وتم 

يوم بالرلاط  التجارية   باملحكنة 

رقم) تحت  (2022 سبتن 2) (22  

.1290 9
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 WITHCOM
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�صى 

تم) قد  بالرلاط  (2022 أبريل) (20  

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحنل الخصائص التالية):)

.WITHCOM SARL(:(التسنية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اإلجتناعي :

أعنال التصنيم.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسنة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس لنهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي   259 رقم   : اإلجتناعي  املقر 

النهضة 1 إضافي الرلاط.

التسيي2 : السيدة سعدي آمل.

التجارية  باملحكنة  التقييد  رقم 

بتاريخ   160675 رقم  تحت  بالرلاط 

فاتح يونيو 2022.
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SOCIETE TRIFA SOLAIRE
SARL A.U

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تــأسيس شـركة)  1)سبتن 20222)
 SOCIETE ذات املسؤوليــة املحــدودة)
على) (TRIFA SOLAIRE SARL A.U

الشكل التالي:
 TRIFA (: الشركــة) تسنية 

 . SOLAIRE SARL A.U
ذات) شركة  (: الشركــة) شكل 
شريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد).
غرض الشركــة):

األشغال املختلفة.
اإلستي2اد والتصدير.

الشنسية) األلواح  ولي   تركيب 
وملحقاتها.

الكائن) املحل  اإلجتناعي:) املــقـر 
حي) القطاف  زنقة  ( 2 رقم) بالعنارة 

املسي2ة بركان.
مدة) تحديد  تم  الشركــة:) مــدة 
أق�صى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التنديد والكل وفقا للقوانين)

السارية املفعول.
رأس مال الشركة:)تم تحديد رأس)
مال الشركة في)100000.00)درهم تم)

تقدينها نقدا.
الشـريكة الوحيدة):

االدري�صي،) رديجة  -السيدة 
بتــاريخ) مــزدادة  الجنسية،) مغرلـية 
الحامــلة لبطـاقــة) نوفنن 19722،) (25
 C61 201 رقــم) الوطنية  التعريف 
الطابق) (12 رقم) بالشقة  القاطنة 
حي) االهرام  شارع  راليد  عنارة  (0 
الوحدة بركان شريكة ومسي2ة وحيدة)

في الشركة.
وتلزم) الشركة  :تسي2  التسيي2)
االدري�صي) رديجة  السيدة  بإمضاء)
القانونية) باملسائل  يتعلق  ما  كل  في 
عدا) وما  للشركة  واملالية  واإلدارية 

ذلك.)
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليـــــداع)
اإلبتدائية) املحكنة  ضبط  بكتابة 

سبتن 20222  (28 بتاريخ  ب 2كان،)

تحت رقم):)518/2022.
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SPEED INDUSTRIE

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اإلجتناعي
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

 SPEED INDUSTRIE SARL AU

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املسناة  للشركة  الوحيد  الشريك 

 SPEED INDUSTRIE SARL AU

درهم   1.  5.000.00 رأسنالها 

باملحكنة  التجاري  بالسجل  املقيدة 

رقم  تحت  باملحندية  اإلبتدائية 

12231 بتاريخ 22 مارس 2021 تقرر 

ما يلي :

للشركة  اإلجتناعي  املقر  تحويل 

من 188 حي صناعي غرب املحندية 

الكولين  شارع   5 رقم  إلى  املحندية 

سيدي معروف الدارالبيضاء.

القانون  من  البند    تعديل 

األسا�صي للشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

اإلبتدائية  املحكنة  لدى  الضبط 

بتاريخ   2205 رقم  تحت   باملحندية 

3 اكتولر 2022.
اإلدارة
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STE. LANA STORE 

SARL AU

 AVENUE MOULAY RACHID 

 HAY(AL(AMAL(SECTEUR 4 N°

21 BIS(KARIA(SALE

إعالن عن زيادة في الرأسنال 

اإلجتناعي للشركة

اإلستثنائي) املحضر  بنقت�صى 

 2022 سبتن 2) (23 بتاريخ) املؤرخ 

بالرلاط) أكتولر  (3 بتاريخ) واملسجل 

 RE202200 281720 6 تحت رقم)

وOR33099/2022وCA 1889قرر)

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):

اإلجتناعي) الرأسنال  في  زيادة 

بإدماج مديونية الشريك الوحيد في)
الرأسنال بنا يقدر ب)900.000)درهم)
ليصبح الرأسنال اإلجتناعي للشركة)
 100.000 درهم عوض) (1.000.000

درهم تحديث أصول الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ عدد) 3982) تحت   بسال 

 13)أكتولر)2022.
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STE FISH HOT
S.A.R.L.AU

 N°17 LOT(SIDI(ABELLAH
 SECTEUR AL FATH LAAYAYDA

SALE
 STE FISH إعالن عن تأسيس شركة

HOT S.A.R.L.AU
العرفي) العقد  بنقت�صى 
 2022 سبتن 2) (8 بتاريخ) املؤرخ 
 2022 سبتن 2) (9 بتاريخ) واملسجل 
و (CA38385 رقم) تحت  بالرلاط 
تم) قد  (RE202200392  20 6
ذت) لشركة  األسا�صي  النظام  وض  

الخصائص التالية):
 STE(:(التسنية والصفة القانونية
شركة ذات   FISH HOTS.A.R.L.AU
وحيد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 
تجزئة   17 رقم   : اإلجتناعي  املقر 
سيدي عبد هللا قطاع الفتح العيايدة 

سال.
حرة  تجارة   : اإلجتناعي  الهدف 

صن  الحلويات املنزلية وكل ما يتعلق 

بننون الحفالت ولالطبخ عامة.

واإلستي2اد والتصدير.

 : اإلجتناعي  الرأسنال 

إلى  مقسنة  درهم   100.000.00

1000 حصة ينتلكها السيد عثنان 

مهام  إليه  أسندت  الذي  الغابة 

التسيي2 ملدة غي2 محددة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  وقد 

بسال  اإلبتدائية  باملحكنة  الضبط 

تحت عدد 39683 بتاريخ 27 سبتن 2 

السجل  رقم  تحت  وقيدت   2022

التجاري رقم 36799 سال.
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 BARKO RESTAURANT

PIZZERIA
املنعقد يوم) إثر قرار اإلدارة  على 

 BARKO لشركة) (2022 يونيو) (27

قرر) (RESTAURANT PIZZERIA

شركاء)الشركة ما يلي):

للشركة) واملسي2  الشريك  وفاة 

وتوزي  األسهم على الورثة.

محند) سعيدي  السيد  تعيين 

كنسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

تغيي2 في القانون املؤسس للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكنة  الضبط 

رقم  تحت   2022 أكتولر   5 بتاريخ 

.39760
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STE.SONALOCA
SARL

تأسيس شركة
بنقت�صى عقد عرفي بسال بتاريخ)

26)أغسطس)2022)تم وض  القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات) (SARL SONALOCA املحدودة)

الخصائص التالية):

الهدف اإلجتناعي):)

كراء)السيارات.

)ورشات البناء.

شارع) رقم) 2) (: اإلجتناعي) املقر 

الرشاد) حي  محند  سيدي  األمي2 

القرية سال.

املدة اإلجتناعية):)99)سنة.

(: اإلجتناعي) الرأسنال 

على) موزعة  درهم  (100.000.00

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة وزعت كنا يلي):

السيد البالط محند)500)حصة.

السيد ورحنان مروان)500)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السادة البالط)

كنسي2ين) مروان  ورحنان  محند 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

36621 تم  رقم السجل التجاري)

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 

بتاريخ بسال  اإلبتدائية   باملحكنة 

 6 سبتن 2 2022 تحت رقم 39508.

163 P

 SOCIETE: SOLEVATRA

 LOGISTICS & SERVICES
سجل تجاري رقم 28507

التغيي2) تم  عرفي  عقد  بنقت�صى 

باملنيزات التالية:

1.بي  الحصص:)بي )1000)حصة)

 100 من السيد عبد هللا لختي2ي ب)

درهم للحصة الى السيدة زينب عازم).

اإلجتناعي:) واإلمضاء) 2.التسيي2 

مسي2ة) بصفتها  عازم  زينب  تسنية 

للشركة وملدة غي2 محدودة.

زينب) السيدة  إلى  اإلمضاء) يعهد 

عازم)

باملحكنة) تم  القانوني:) 5.اإليداع 

 19 بتاريخ) بالعيون  اإلبتدائية 

أكتولر2022)تحت رقم)3080/2022.

164 P

ESTRELLA AGRICOLA
 SARL AU 

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

21)سبتن 20222)تـم وضـ ) بتاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املنـيزات التـالية:)

 ESTRELLA التسنـية:)

املسؤولية) ذات  (AGRICOLA

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الهـدف:

)استغالل األرا�صي الفالحية.

)الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كابتي:)

 1000 حنية) امبارك  السيد 

حصة.

الخليج) تجزئة  (: اإلجـتناعـي) املـقر 

فيال رقم)9)الدارلة.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

امبارك حنية ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) تـم  القانوني:) اإليداع 

اإلبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

سبتن 20222  (26 بـتاريخ) بالـدارلة 

السجل) (2022/  1555 رقـم) تحـت 

التجاري)22589 .

165 P

 NATURE CULTIVA

 SARL AU

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

21)سبتن 20222)تـم وضـ ) بتاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املنـيزات التـالية:)

 NATURE CULTIVA التسنـية:)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

الهـدف:

)استغالل األرا�صي الفالحية).

)الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاالتي:)

 1000 السيد الغيالني حرمة هللا)

حصة.

املـقر اإلجـتناعـي:)شارع الوالء)فيال)

حرمة هللا الدارلة.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

الغيالني حرمة هللا ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) تـم  القانوني:) االيداع 

اإلبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

سبتن 20222  (26 بـتاريخ) بالـدارلة 

السجل) (2022/  1556 رقـم) تحـت 

التجاري)22591 .

166 P

 DAHAB PLANET
 SARL AU

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

27)سبتني20222)تـم وضـ ) بتاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املنـيزات التـالية:)

التسنـية:)DAHAB PLANET)ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهـدف:

)استغالل األرا�صي الفالحية).

)الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاالتي:)

 1000 السيد محند سالم حنية)

حصة.

التون�صي) ام  اإلجـتناعـي:حي  املـقر 
رقم) 5)الدارلة.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

محند سالم حنية ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) تـم  القانوني:) اإليداع 

اإلبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

أكتولر2022  (12 بـتاريخ) بالـدارلة 

السجل) (2022/  1670 رقـم) تحـت 

التجاري)22729 .

167 P

 PHYTOO DAK
 SARL AU

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

21)سبتن 20222)تـم وضـ ) بتاريخ)

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املنـيزات التـالية:)

ذات) (PHYTOO DAK التسنـية:)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهـدف:

)استغالل األرا�صي الفالحية).
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)الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسنة 

درهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كابتي:)

السيد لحسن ملجيد)1000)حصة.

املـقر اإلجـتناعـي:حي األمل)1)شارع)

السناميط فيال)02)الدارلة.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)

لحسن ملجيد ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) تـم  القانوني:) االيداع 

اإلبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

سبتن 20222  (26 بـتاريخ) بالـدارلة 

السجل) (2022/  1557 رقـم) تحـت 

التجاري)22593 .

168 P

SOCIETE M-STINDE
SARL A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 
رأسنالها : 100.000،00 درهم

مقرها اإلجتناعي: حي املخيم، 

الوطية، طانطان

 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تأسيس شركة ذات) تم  يونيو2022)

مسؤولية محدودة باملنيزات التالية:

M-STINDE(التسنية):)شركة

ش م م ش و).)

املخيم،) حي  (: اإلجتناعي) املقر 

الوطية،)طان طان.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100)دراهم.

الهدف):

إنشاء)وكراء)القاعات املتنقلة.)

استي2اد وتصدير.)

وكيب) السيد  (: واملسي2) الشريك 

يوسف مسي2 وشريك وحيد للشركة.)

املدة:)99)سنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ طان  بطان   اإلبتدائية 

رقم) تحت  أكتولر2022) (17  

.176/2022

169 P

 SOCIETE MAGIC BAY SURF

CAMP
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 
رأسنالها : 100.000،00 درهم

مقرها اإلجتناعي: حي املخيم، 

الوطية، طانطان

 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

سبتن 20222)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة باملنيزات التالية:

 MAGIC BAY شركة) التسنية:)

SURF CAMP)ش م م).)

املخيم،) حي  (: اإلجتناعي) املقر 

الوطية،)طان طان.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100)دراهم.

الهدف):)

الرياضات) سياحية،) قرية 

البحرية.

)استي2اد وتصدير.)

الشركاء)واملسي2ين):)السيد املهدي)
الجاملي،)السيد جي2وم لوك سهيون)

ديفالندر) سباستيان  جان  والسيد 

مسي2ين وشركاء)في الشركة الشركة.)

املدة:)99)سنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ طان  بطان   اإلبتدائية 

رقم) تحت  (2022 سبتن 2) (29

.163/2022

170 P

 STE DAKHLA FARM FOOD
SARL 

تأسيس شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة ذات) تم إنشاء) سبتن 20222)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية:)

 DAKHLA FARM (: التسنية)

. FOOD

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب ولالخارج ب:

-الفالحة.

وتوزي ) وشراء) وتصدير  استي2اد 

وجني ) والخضر  الفواكه  ولي  

املنتجات الفالحية.

العركوب) شارع  اإلجتناعي:) املقر 

الرقم)05)الدارلة.)

تاريخ) من  ابتدءا  سنة  (99 املدة:)

التأسيس).
مبلغ) في  حدد  املال:) رأس 

 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.

توزي  رأس املال:

)-)السيد عبد الرحيم ساعد)500 

حصة.

 500 ساعد) اسناعيل  السيد  (-

حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  التسيي2:)

ملدة) للشركة  كنسي2  ساعد  الرحيم 

غي2 محددة.

من) تبتدئ  اإلجتناعية:) السنة 

ديسن 2. (31 في) وتنتهي  يناير  فاتح 

باملحكنة) تم  القانوني:) اإليداع 

بتاريخ الذهب  بواد   اإلبتدائية 

 11)أكتولر2022)تحت)1636/2022 

ولالسجل التجاري تحت رقم)22697.

171 P

 STE VETABLE SUD
SARL

تأسيس شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة ذات) تم إنشاء) سبتن 20222)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية:)

 .  VETABLE SUD (: التسنية)

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب ولالخارج ب:

-الفالحة،)استي2اد وتصدير وشراء)

وتوزي  ولي  الفواكه والخضر وجني )

املنتجات الفالحية.

 2 املسي2ة) حي  اإلجتناعي:) املقر 

اعطار) عنارة  باحنيني  أحند  شارع 

الرقم)01)الدارلة.)

تاريخ) من  ابتدءا  سنة  (99 املدة:)
التأسيس).

مبلغ) في  حدد  املال:) رأس 
 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
توزي  رأس املال:)

)-)السيد عبد الرحيم ساعد)500 
حصة.

-)السيد حنزة اعطار)500)حصة.
السيد حنزة) تعيين  تم  التسيي2:)
غي2) ملدة  للشركة  كنسي2  اعطار 

محددة.
من) تبتدئ  اإلجتناعية:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
باملحكنة) تم  القانوني:) اإليداع 
 12 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 
 1650/2022 تحت) أكتولر2022)
ولالسجل التجاري تحت رقم)22721.
172 P

 HICHAS
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـ ) تـم  أكتولر2022) بتـاريخ) )
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املنـيزات التـالية:)
ذات) (HICHAS التسنـية:)
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهـدف:

)إنتاج املواد الفالحية.
)نقل البضائ  لحساب الغي2.

تجارة عامة.
اإلستي2اد والتصدير).

في) حدد  الرأسنال:)
إلى) مقسنة  درهم  مبلغ2.000.000)
20000)حصة من فئة)100.00)درهم)

للواحدة موزعة كابتي):
العينين محند حسن) السيد ماء)

20000)حصة.
الوحدة) تجزئة  اإلجـتناعـي:) املـقر 
العيون. شقة) 0) (06 رقم) د  بلوك 
السـيـد) طـرف  مـن  تـسي2  اإلدارة:)
غي2) ملدة  محند حسن  العينين  ماء)

محددة.
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بكـتابة) تـم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتـدائية) باملحكنة  الضـبط 

بالـعيـون بـتاريخ)6)أكتولر2022)تحـت)

رقـم)3265 . 

173 P

BRATIF TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم وض ) بالصخي2ات،) (222 سبتن 2)

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.

 BRATIF TRAVAUX (: التسنية)

.SARL

الهدف اإلجتناعي):)مقاول ألعنال)

متنوعة أو إنشاءات مقاول لزراعة أو)

والطرق) والحدائق  املنتزهات  صيانة 

وما إلى ذلك.

تاجر.

املقر اإلجتناعي ك الطابق الثالث)

 1 210)عين الحياة) رقم) (6 شقة رقم)

الصخي2ات تنارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

(: اإلجتناعي) الرأسنال 

إلى) مقسنة  درهم  (100.000.00

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة الواحدة اكتتبت وحررت كلها)

من طرف):

السيد عبد اللطيف الصوفي)500 

حصة.

 500 الخياط) ابراهيم  السيد 

حصة.

التسيي2):

)السيد عبد اللطيف الصوفي).

والسيد ابراهيم الخياط.

السنة اإلجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاريخ) بتنارة  اإلبتدائية 

2022)تحت رقم)137515.

174 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

 SARL

AU CAPITAL DE : 90.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASIRA IMM.

MAJID(APPT(N°3(TIFLET

 STE. M ARCHI
SARL AU

املقر اإلجتناعي : حي م 2وكة رقم 0  

تيفلت

السجل التجاري رقم 26383

حل مسبق للشركة
اإلستثنائي) العام  الجن   قرر 

 2022 أغسطس) (28 بتاريخ) املنعقد 

الحل املسبق للشركة وتعيين السيد)

للشركة) كنصفي  حدوشان  محند 

بالعنوان) التصفية  مقر  تحديد  وتم 

التالي حي م 2وكة رقم)0 )تيفلت.

باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتـدائية بتفليت بـتاريخ)23)سبتن 2)
رقم السجل) (355 تحـت رقـم) (2022

التجاري)26383.

175 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

 SARL

AU CAPITAL DE : 90.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASIRA IMM.

 MAJID(APPT(N°3(TIFLET

ADDOHA SUPER MARCHE
املقر اإلجتناعي : 8  شارع عنر ابن 

الخطاب 2 أكدال الرلاط

السجل التجاري رقم : 100115

حل نهائي للشركة
اإلستثنائي) العام  الجن   قرر 

 2018 ديسن 2) (28 بتاريخ) املنعقد 

الحل النهائي للشركة وتعيين السيد)

وتم) للشركة  كنصفي  زراد  ابراهيم 

تحديد مقر التصفية بالعنوان التالي)

8  شارع عنر ابن الخطاب 2 أكدال 

الرلاط.

السجل التجاري رقم)100115.

باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بـتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحـت رقـم)5390.

176 P

STE. GER.MA B&B
SARL

مركز الحد ابو حسوسن رنيفرة

غي2) اجتناع  محضر  بنقت�صى 

2022)تم) عادي بتاريخ) 2)أغسطس)

اتخاذ القرارات التالية):

حصة) (2 0 تفويت) (: (1 القرار)

من حصص السيد احند الدومي2ي)

و0 2  للحصة  درهم  (100 بقينة)

حصة من حصص السيد عبد الحق)

100)درهم للحصة لفائدة) الدومي2ي)

السيد الدومي2ي بن عي�صى.

لكي يصبح رأسنال الشركة موزع)

كابتي):

السيد بن عي�صى الدومي2ي)1000 

حصة.

الكامل) اإلنسحاب  (: (2 القرار)

للسيد الدومي2ي) والغي2 قابل لإللغاء)

الحق) الدومي2ي عبد  والسيد  احند 

من كل ما يتعلق بالشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكنة 

 2022/ 07 2022)تحت) 19)سبتن 2)

السجل التجاري رقم)2901.

177 P

STE. AMAZNOUR CAR
ش.م.م

كراء السيارات بدون سائق

زنفة 27 رقم 16 حي الفتح رنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 21)سبتن 2)2022)تم تأسيس شركة)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية.

 SKY AMAZNOUR (: التسنية)

.CAR

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتناعي):)زنقة)27)رقم)16 

حي الفتح رنيفرة.

بدون) السيارات  كراء) (: الغرض)

سائق.

 100.000.00 الرأسنال):)حدد في)

1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):

 1000 امزنور) حناني  السيد 

حصة.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيدة نهيلة فنيقي وذلك ملدة غي2)

محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكنة 

 2022/  7 تحت) (2022 أكتولر) (6

السجل التجاري رقم)583 .

178 P

STE CITE ATLAS CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتناعي : الدكان 1، جام  

لال فاطنة الزهراء حي االرز رنيفرة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 22)سبتن 2)2022،)تم تاسيس شركة)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 STE CITE ATLAS (: التسنية)

.CLUB SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املقر االجتناعي):)الدكان)1،)جام )

لال فاطنة الزهراء)حي االرز رنيفرة.

االستي2اد) نادي ريا�صي،) (: الغرض)

وتصدير ومنعش عقاري.

 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)

1000)حصة موزعة) درهم موزع الى)

على الشكل التالي):

(..... بوعزى) �صي  بور زى  السيد 

1000)حصة.

التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

السيد بور زى �صي بوعزى وذلك ملدة)

غي2 محددة.
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تم االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

(،2022 اكتولر) (13 بتاريخ) بخنيفرة 

السجل) (،2022/ 51 رقم) تحت 

التجاري رقم)589 .

179 P

STE AOUIR CASH

SARL

مقرها االجتناعي : حي اعوير مركز 

سيدي يحيى والساعيد رنيفرة

تاسيس شركة
 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تاسيس  تم  (،2022 سبتن 2)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 STE AOUIR (: شركة) التسنية 

.CASH

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

حي اعوير مركز) (: املقر االجتناعي)

سيدي يحيى والساعيد رنيفرة.

االموال) تحويل  وكالة  (: الغرض)

تقديم الخدمات.

 100.000 في) حدد  (: الرأسنال)

1000)حصة موزعة) درهم موزع الى)

على الشكل التالي):

 1000 (..... السيد ادريس لوكدالي)

حصة.

التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)

السيد ادريس لوكدالي وذلك ملدة غي2)

محددة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

(،2022 اكتولر) (6 بتاريخ) بخنيفرة 

السجل) (،2022/  6 رقم) تحت 

التجاري رقم)581 .

180 P

STE YOUSFI CLINIC AUTO 
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتناعي : طريق موالي 
بوعزة اجلنوس رنيفرة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 
تاسيس) تم  (،2022 أغسطس) (17  
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
 STE YOUSFI CLINIC التسنية):)

.AUTO
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
موالي) طريق  (: االجتناعي) املقر 

بوعزة اجلنوس رنيفرة.
الغيار،) قط   بي   (: الغرض)
محرك) ذات  االالت  وصيانة  اصالح 
تصدير) عجالت() كهرلاء،) )ميكانيك،)

واستي2اد.
الرأسنال):)حدد في)50.000)درهم)
على) موزعة  حصة  (500 الى) موزع 

الشكل التالي):
 250 (..... يوسفي) راليد  السيد 

حصة.
 250 (.... بنتهامي) هللا  عبد  اليد 

حصة.
التسيي2):)تسيي2 الشركة من طرف)
السيد عبد هللا بنتهامي وذلك ملدة غي2)

محددة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
(،2022 اكتولر) (5 بتاريخ) بخنيفرة 

السجل) (،2022/  1 رقم  تحت 

التجاري رقم)573 .

181 P

STE L50 TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : زنقة احند بنعلي 

باسو عنارة  1، الشقة رقم 2 حي 

اشناعو سال

يوم) حرر  عرفي  عقد  بنقت�صى 

2022)بسال،)تم تاسيس) 16)سبتن 2)

املحدودة) املسوؤلية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):

 STE L50 (: التسنية)

.TRANSPORT

نقل) البضائ ،) نقل  (: الهدف)

املعامالت) وجني   االشخاص 

التجارية.

راسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة مقسنة)

كاالتي):

(... خحنيندي) مروان  السيد 

1000)حصة.

احند) زنقة  (: االجتناعي) املقر 

بنعلي باسو عنارة) 1،)الشقة رقم)2 

حي اشناعو سال.

التسيي2):)مروان خحنيندي.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكنة االبتدائية بسال)،)تحت رقم)

.36875
بنثابة مقتطف وليان

182 P

STE 3S SKY SEA SUPPLY

تاسيس شركة
 STE 3S SKY SEA(:(اسم الشركة

.SUPPLY

واصالح) بي   (: االجتناعي) الهدف 

أجزاء)الطائرات،)تصنيم الطائرات)،)

صيانتها وتأجي2 الطائرات.

شارع نولاليا) ( (: املقر االجتناعي)

قطاع)17)بلوك)1)فيال) )حي الرياض)

الرلاط.

راسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000... عزوز) سلينان  السيد 

حصة من فئة)100)درهم للحصة.

التسيي2):)سلينان عزوز.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرلاط):)163015.

183 P

STE 3S SKY SEA SUPPLY
تعديل بالشركة

 STE 3S SKY SEA(:(اسم الشركة

.SUPPLY

تغيي2 االسم القانوني للشركة من)

 MALAK الى) (3S SKY SEA SUPPLY

.AVIATION
رقم االيداع القانوني لدى كتابة)

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

.12956 

184 P

 STE INTERNATIONALE 

DU BIEN ETRE 

ET DE LA NUTRITION 
SIBEN » GIE«

مقرها االجتناعي : بالدارالبيضاء 10 
زنقة الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5

تاسيس شركة 
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تاسيس  تم  (،2022 سبتن 2)

فينا) تتوفر  اقتصادي،) نف   ذات 

الخصائص التالية):

 STE (: التسنية)

 INTERNATIONALE DU BIEN

(،ETRE ET DE LA NUTRITION

.SIBEN GIE(املختصرة تسنيتها

بالدارالبيضاء) (: االجتناعي) املقر 
10)زنقة الحرية الطابق)3)الشقة رقم)

.5

القيام سواء) (: الغرض االجتناعي)

وتسيي2) بتنظيم  بالخارج  او  باملغرب 

واملظاهرات) الفعتليات  جني  

الصعيد) على  وامللتقيات  واملعارض 

الوطني والدولي.

ويدير) يسي2  (: املجنوعة) تسيي2 

االقتصادي) النف   ذات  املجنوعة 

شركة) محدودة،) غي2  ملدة 

مسؤولية) ذات  شركة  TOPZENن 
راسنالها) وحيد،) بشريك  محدودة 

االجتناعي) مقرها  درهم،) (100.000
الحرية) زنقة  (10 بالدارالبيضاء)

مسجلة في (.5 الشقة رقم) (3 الطابق)
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)السجل التجاري بالدارالبيضاء)تحت)
رقم)31 399،)منثلة بالسيدة فتيحة)

جنسية) مرشد،) صفريوي  الخي2 

 7 بالدارالبيضاء،) الساكنة  مغرلية،)
لبطاقة) والحاملة  انفا،) ليي2،) زنقة 

(،C60070 رقم) الوطنية  التعريف 

شركة) (،ARTS COUNTER وشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم،) (100.000 راسنالها) واحد،)
ص 2ي) زنقة  (12 االجتناعي) مقرها 

الشقة رقم) الطابق االول،) بوجنعة،)

6،)الدارالبيضاء.
التجاري) السجل  في  املسجلة 

 387783 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

تاجنوعتي،) ابتسام  بالسيدة  منثلة 

الساكنة) مغرلية،) جنسية 

بوالر) تجزئة  (12 بالدارالبيضاء)

والحاملة) الدارالبيضاء) السندباد،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE 8 061

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

بالسجل) املجنوعة  تسجيل  تاريخ 

ديسن 2) (31 بتاريخ) وتنتهي  التجاري 

من نفس السنة.

املدة):)99)سنة.
للنسخ والنشر

185 P

 STE SITY POLYMERE

MAROC
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

2011،)قد) 11)مارس) بالرلاط بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة.

 STE SITY POLYMERE(:(التسنية

.MAROC SARL

االشغال) (: االجتناعي) الهدف 

الطبوغرافية.
درهم) (50.000 (: راسنال الشركة)

مقسنة الى)500)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

 375 (... السيد بي2تراند غريغوري)

حصة.

االدري�صي) باح�صي  السيد 
اسناعيل...)125)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتبدئ من تاريخ التسجيل.
شقة) (2 عنارة) (: االجتناعي) املقر 
رقم)3)زنقة ضاية عوا اكدال الرلاط.
املسي2):)السيد بي2تراند غريغوري.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكنة التجارية بالرلاط)669 8.

186 P

 STE ASSURANCES
 MGOUNA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

السجل التجاري رقم : 36827
بنقت�صى عقد مساهنة باالصول)
موالي) الطبيعي  للشخص  الفردية 
ماي) (27 بتاريخ) العنراني،) لحسن 
الحسابات) مدقق  وتقرير  (،2022
(،MHM AUDIT SARL AU املكتب)
منثل بالسيد محند محفوظ،)ربي2)
تم) فقد  قانوني،) ومراج   محاسب 
الى) تحويل الشخص الطبيعي أعاله 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
شريك فريد،)وتتنثل رصائصها فنا)

يلي):
(: الشركة)  اسم 
 STE ASSURANCES MGOUNA

.SARL AU
السجل التجاري):)36827 .
راسنال):)500.000)درهم.

للسيد) (% (100 (: راسنال) توزي  
موالي لحسن العنراني.

شارع اللة اسناء) (: املقر الرئي�صي)
تابريكت) (3 اقامة ادريس االزهر رقم)

سال.
تأمين) وسيط  (: الشركة) غرض 

تجاري.

لحسن) موالي  السيد  (: املسي2)

(، (PA7 21 ب.ت.و.) رقم  العنارني،)

ملدة غي2 محدودة.

كاتب) لدى  محفوظ  امللف  هذا 

الضبط باملحكنة االبتدائية بسال.

امللف لدى كاتب) تقديم هذا  تم 

الضبط بالسجل التجاري باملحكنة)

أكتولر) (3 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)39707.

187 P

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Expertise(–(Conseil(–(Fiscalité

» The(Best(Financial(Advice(«

STE SN INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

SARL

السجل التجاري رقم : 63 137

تأسيس شركة 
األسا�صي) القانون  بنقت�صى 

تقرر) شتن 20222) (23 بتاريخ) املؤرخ 

 SN (« اسم) تحنل  شركة  تأسيس 

ذات) (» (INVESTMENT S.A.R.L

مسؤولية محدودة راصيتها كالتالي):

 SN INVESTMENT« التسنية:)

مسؤولية) ذات  شركة  (»S.A.R.L

محدودة.

نشاطها) تنارس  الشركة  الهدف:)

باملغرب ورارجه،

املشاركات) وإدارة  وتنلك  اقتناء)

وفي) املغرب  في  التابعة  الشركات  في 

الخارج;

تطوير وتنفيذ سياسة إست2اتيجية)

ومراقبة الشركات التابعة;

متنوعة) إدارية  ردمات  تقديم 

واملشت2يات) ورارجًيا،) دارلًيا 

والخدمات) والنقل  والتوريدات،)

والتسويق) واملبيعات،) اللوجستية،)

املعلومات،) وتكنولوجيا  واالتصال،)

واالستشارات) والتوزي ،) والتنثيل 

القانونية واملحاسبية واملالية;

في) أنشطة  عدة  منارسة 

القطاعات التالية:

الزراعة) (; واإلنت2نت) االتصاالت 

الصناعة;) (; الزراعية) واألغذية 

التننية) (; والت2فيه) السياحة 

املستدامة);

الطاقة);)التجارة);)التدريب);)املالية)

(; املباني واألشغال العامة) (; الصحة) (;

(; الرياضة) (; النقل واإلمداد) البحث.;)

التنويل والتأمين البحث.);)التعدين.

األرا�صي) وتأجي2  وتطوير  إنشاء)

والعقارات) والصناعية  الزراعية 

الزراعية) واملصان   والسقائف 

والصناعية;

جني  العنليات املالية والتجارية)

مرتبطة) تكون  قد  التي  والصناعية 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالغرض)

املوضح أعاله وأي أغراض مناثلة أو)

ذات صلة قد تعزز نشاط الشركة.

الطابق) (،1 رقم) االجتناعي:) املقر 

األول،)مسي2ة)1)حي الفردوس تنارة

تأسست الشركة) املدة القانونية:)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

رأسنال) االجتناعي:) الرأسنال 

درهم) مليون  مبلغ  في  الشركة حدد 

 10.000 إلى) قسنت  (1.000.000

حصة من)100)درهم لكل حصة):)

 (%70( سعد) الحاجي  السيد 

700.000)درهم.

السيدة نرجس املهادي))%30) 

300.000)درهم.

بصفة) الشركة  يسي2  التسيي2:)

منفصلة السيد الحاجي سعد حامل)

 AB813629 رقم) الوطنية  للبطاقة 

حاملة) املهادي  نرجس  السيدة  و 

AD2 1858(للبطاقة الوطنية رقم

القانوني) التقييد  و  اإليداع  تم 

املحكنة) لدى  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بتنارة تحت رقم)63 137.

188 P
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STE MAROC FARINE
.S.A

CAPITAL : 150.000.000 DHS
 SIEGE : KM 6.3 BLV(MLY(ISMAIL

AIN SEBAA CASABLANCA
RC(N° : 127555
I.F(N° : 1642145

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 
(،2021 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقدة 
تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهنا):
السيد الهاشمي بوتكراي.
السيد ابراهيم بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)
انعقاد الجنعية العامة العادية التي)
ستصادق على حسابات سنة)2026.

املنعقد) االدارة  مجلس  قرر 
بتاريخ)30)يونيو)2021،)تجديد مهام)
عام) مدير  بوتكراي  الهاشمي  السيد 
سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)
انعقاد الجنعية العامة العادية التي)
ستصادق على حسابات سنة)2026.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجاري 
رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (17  

.8 1320
ملخص من أجل النشر

189 P

STE SOUSS WHEAT FLOUR
SWF
.S.A

CAPITAL : 46.000.000 DHS
 SIEGE : AIT(MELOUL 647 ZONE

INDUSTRIELLE INZEGANE
RC(N° : 7497 INZEGANE

IF(N° : 1686088
ICE(N° : 002137243000030
تجديد مهام متصرفين بالشركة

لعام) الجن   محضر  هلى  بناء)
بتاريخ املنعقد  السنوي   العادي 
 30)يونيو)2021،)قرر مساهنو شركة)

.SOUSS WHEART FLOUR S.A

السيد) من  كل  مهام  تجديد 
ابراهيم) والسيد  بوتكراي  الهاشمي 

بوتكراي.
 6 ملدة) بالشركة  كنتصرفين 
أي الى حين انعقاد الجن ) سنوات،)
العام املدعو للبث في حسابات السنة)
املالية املنتهية في)31)ديسن 2)2026.

االدارة) بناءا على محضر مجلس 
قرر) (2021 يونيو) (30 املنعقد بتاريخ)

ما يلي):
الهاشمي) السيد  تعيين  تجديد 
بلقب) االدارة  ملجلس  رئيسا  بوتكري 
وذلك طوال فت2ة) رئيس مديرا عاما،)
الى) أي  متصرفا،) وكالته  ملدة  وكالته 
حين انعقاد الجن  العام املدعو للبث)
في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)ديسن 2)2026.
السجل) في  القانوني  االيداع  تم 
اكتولر) (5 بتاريخ) النزكان  التجاري 

2022،)تحت رقم)1955/2022.
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس االدارة

190 P

STE FANDY
.S.A

CAPITAL : 300.000 DHS
 SIEGE : BLV(BOURGONE

 RUE JAAFAR IBNOU HABIB
 RASIDENCE AL MACHRIK II
1ER(ETAGE(N°3 CASABLANCA

RC(N° : 410423
IF(N° : 26103478

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 
(،2021 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقدة 
تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):
السيد الهاشمي بوتكراي.
السيد ابراهيم بوتكراي.
السيد حسن بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)
انعقاد الجنعية العامة العادية التي)
ستصادق على حسابات سنة)2026.

املنعقد) االدارة  مجلس  قرر 

بتاريخ)30)يونيو)2021،)تجديد مهام)

عام) مدير  بوتكراي  الهاشمي  السيد 

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2026.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ) بالدارالبيضاء)  التجاري 

رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (17

.8 1321
ملخص من أجل النشر
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STE DENREES TRADE

.S.A

CAPITAL : 35.000.000 DHS

 SIEGE : CASABLANCA(KM 6.3

BLV MY ISMAIL AIN SEBAA

RC(N° : 142237

IF(N° : 1680688

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 

(،2021 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقدة 

تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):

السيد الهاشمي بوتكراي.

السيد ابراهيم بوتكراي.

 GRAIN HOUSE شركة)

INTERNATIONAL S.A.،)منثلة من)

طرف السيد الهاشمي بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2026.

املنعقد) االدارة  مجلس  قرر 

بتاريخ)30)يونيو)2021،)تجديد مهام)

عام) مدير  بوتكراي  الهاشمي  السيد 

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2026.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجاري 

رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (17

.8 1323
ملخص من أجل النشر
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STE FOOD EXCELLENCE
.S.A

CAPITAL 300.000 DHS

 SIEGE : BLV(BOURGONE

 RUE JAAFAR IBNOU HABIB

 RASIDENCE AL MACHRIK II

1ER(ETAGE(N°3 CASABLANCA

RC(N° : 445007

IF(N° : 37580594

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 

(،2022 يونيو) (29 بتاريخ) املنعقدة 

تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):

السيد الهاشمي بوتكراي.

السيد ابراهيم بوتكراي.

 AGROFOOD MAROC شركة)

السيد) طرف  من  منثلة  (،.S.A

الهاشمي بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

املنعقد) االدارة  مجلس  قرر 

بتاريخ)29)يونيو)2022،)تجديد مهام)

عام) مدير  بوتكراي  الهاشمي  السيد 

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجاري 

رقم) تحت  (،2022 أكتولر) (17  

.8 1322
ملخص من أجل النشر
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STE ANOUAR INVEST
.S.A

CAPITAL : 2.500.000.000 DHS

 SIEGE : 92 BLV(DE(LA

RESIDENCE CASABLANCA

RC(N° : 171461

IF(N° : 1107050

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 

(،2022 يونيو) (29 بتاريخ) املنعقدة 

تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):

السيد الهاشمي بوتكراي.

السيد ابراهيم بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

املنعقد) االدارة  مجلس  قرر 

بتاريخ)29)يونيو)2022،)تجديد مهام)

عام) مدير  بوتكراي  الهاشمي  السيد 

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجاري 

  )أكتولر)2022،)تحت رقم)0232 8.
ملخص من أجل النشر
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STE MEDIMMOB
.S.A

CAPITAL : 1.250.000 DHS

 SIEGE : 92 BLV(DE(LA

RESIDENCE CASABLANCA

RC(N° : 59705

IF(N° : 02520160

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 

(،2022 يونيو) (29 بتاريخ) املنعقدة 

تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):

السيد الهاشمي بوتكراي.

السيد ابراهيم بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

قرر مجلس االدارة املنعقد بتاريخ)

29)يونيو)2022،)تجديد مهام السيد)

الهاشمي بوتكراي كرئيس مدير عام)

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2027.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجاري 

 5)أكتولر)2022،)تحت رقم) 003 8.
ملخص من أجل النشر

195 P

STE CAHISMA
.S.A

CAPITAL : 50.000.000 DHS

 SIEGE : ZONE(INDUSTRIELLE

DE SELOUANE NADOR

RC(N° : 2331

IF(N° : 05370041

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 

(،2021 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقدة 

تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):

السيد الهاشمي بوتكراي.

السيد ابراهيم بوتكراي.

(،.STOCK PRALIM S.A شركة)

الهاشمي) السيد  طرف  من  منثلة 

بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2026.

قرر مجلس االدارة املنعقد بتاريخ)

30)يونيو)2021،)تجديد مهام السيد)

الهاشمي بوتكراي كرئيس مدير عام)

سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)

انعقاد الجنعية العامة العادية التي)

ستصادق على حسابات سنة)2026.

القانوني) االيداع  تم 
املحكنة) لدى  التجاري  بالسجل 
بتاريخ) بالناضور   االبتدائية 

7)أكتولر)2022،)تحت رقم)522 .
ملخص من أجل النشر
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 STE LES GRANDS MOULINS
NAHDA

CAPITAL : 100.000.000 DHS
 SIEGE : AIN(DALIA(LAKBIRA

 COMMUNE RURALE AL
OUAMA Q.I TANGER

RC(N° : 36847
IF(N° : 1642182

تجديد انتداب أعضاء مجلس 
االدارة

العادية) العامة  الجنعية  قررت 
(،2021 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقدة 
تجديد انتداب أعضاء)مجلس االدارة)

اللذين انتهت واليتهم وهم):
السيد الهاشمي بوتكراي.
السيد ابراهيم بوتكراي.

6)سنوات تنتهي عند) وذلك لفت2ة)
انعقاد الجنعية العامة العادية التي)
ستصادق على حسابات سنة)2026.

قرر مجلس االدارة املنعقد بتاريخ)
30)يونيو)2021،)تجديد مهام السيد)
الهاشمي بوتكراي كرئيس مدير عام)
سنوات تنتهي عند) (6 للشركة لفت2ة)
انعقاد الجنعية العامة العادية التي)
ستصادق على حسابات سنة)2026.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجاري 
 3)أكتولر)2022،)تحت رقم)257936.

ملخص من أجل النشر
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STE MARDESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
 الرأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي: مراكش، اقامة 
ريحانة 3، عنارة A، شقة 2 طابق 

أر�صي أبواب كليز
بنقت�صى عقد عرفي لقرار الشريك)
 »MARDESIGN« لشركة) الوحيد 
شتن 2) (23 بتاريخ) ش.م.م.ش.و،)

2022،)قرر الشريك ما يلي):

نقل املقر االجتناعي للشركة):

(،3 ريحانة) اقامة  مراكش،) (: من)
عنارة)A،)شقة)2)طابق أر�صي أبواب)

كليز
إقامة (6 متجر رقم) مكناس،) (: إلى)
أيت) تجزئة مرجان هولدين،) (،72  I

والل.
تفويض السلط.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بنراكش،)بتاريخ)18)اكتولر)

2022)تحت رقم)87 0 1. 
198 P

STE TAZA MESSAGERIE
SARL AU

راسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : رقم 90 شارع 

محند الخامس تازة
تاسيس شركة

توقي ) ذي  عرفي  عقد  بنوجب 
تم) (2022 سبتن 2) (15 بتاريخ) راص 
وض  القانون االسا�صي لشركة ذات)

املنيزات التالية):
 STE TAZA (: التسنية)

.MESSAGERIE SARL AU
الوطني) الطرقي  النقل  (: الهدف)

والدولي للبضائ  االرساليات.
شارع) (90 رقم) (: االجتناعي) املقر 

محند الخامس تازة.
99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تاسيسها النهائي.
راسنالها):)100.000)درهم مقسم)
بقينة) واحدة  كل  حصة  (1000 الى)
لفائدة) نقدا  محررة  دراهم  (100
مسي2ا) املنعم  عبد  بوحبال  السيد 

للشركة ملدة غي2 محددة.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.
 %  5 تخصم من االرلاح) (: االرلاح)
ويوزع) القانوني  االحتياطي  لتكوين 
احتياطي) لتكوين  او يخصص  الباقي 

اضافي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتازة،) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 
اكتولر) (5 بتاريخ) ( 67 رقم) تحت 

.2022
بنثابة مقتطف وليان)

199 P
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 STE NIV DEVELOPPEMENT
SARL AU

راسنالها : 10.000 درهم
 مقرها االجتناعي : مراكش شارع 

عبد الكريم الخطابي، اقامة جواد 
109 الطابق الثالث شقة رقم 3  

كليز مراكش
سجل) موثق  عقد  بنقت�صى 
بنراكش بتاريخ)12)اكتولر)2022،)تم)
 NIV وض  القانون االسا�صي لشركة)
ش.م.م.) (، (DEVELOPPEMENTS
الشكل) على  الوحيد  الشريك  ذات 

التالي):
 STE NIV (: التسنية)
DEVELOPPEMNTS)،)ش.م.م.)ذات)

شريك الوحيد.
االنعاش) (: االجتناعي) الهدف 

العقاري.
شارع  مراكش   : االجتناعي) املقر 
جواد  اقامة  الخطابي،  الكريم  عبد 
  3 رقم  شقة  الثالث  الطابق   109

كليز مراكش.
راسنال) حدد  (: الشركة) راسنال 
درهم،) (10.000 مبلغ) في  الشركة 
مقسنة الى)100)حصة اجتناعية من)
فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)من)

قبل الشريك الوحيد وبشكل كامل.
 100.... حرشاوي) سني2  السيد 

حصة اجتناعية.
مجنوع)100)حصة اجتناعية.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تقييدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري بنراكش.
الشركة) تسيي2  (: الشركة) تسيي2 
حرشاوي) سني2  السيد  طرف  من 
مسي2 شريك وحيد للشركة ملدة غي2)

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 
يناير) فاتح  من  االجتناعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسن 2 من كل سنة.
وقد تم االيداع القانوني للشركة)
التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 
 2022 اكتولر) (19 بتاريخ) بنراكش 
رقم) وتحت  (1 0525 رقم) تحت 

129903)من السجل التجاري.
200 P

شركة او لونش
شركة ذات مسوؤلية محدودة

 SARL
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : الطابق االر�صي 
رقم 39 شارع محند الفا�صي حي 

السالم اكادير

العام) الجن   قرار  بنقت�صى 

االستثنائي املؤرخ في)5)أكتولر)2022،)

على) املصادقة  تم  لونش  او   لشركة 

ما يلي):

اجتناعية) 1000حصة  بي )

املنلوكة لكل من السيد رالف هشام)

ة) (100 و السيدة رالف سني2ة) (700

والسيدة لفكيه ميلودة)100)والسيدة)

مورا) لشركة  (100 رشيد) الناصي2ي 

دليس.

قبول شركة مورا دليس كشريك)

جديد.

قبول عنليات التفويت.

رشيد) الناوي  السيدين  تعيين 

كنسي2ين) مني2  محند  ولننسعود 

للشركة بعد استقالة املسي2 السابق)

السيد رالف هشام.
تغيي2 البنود)6،)7)و3 )من القانون)

االسا�صي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة التجارية باكادير،)

رقم) تحت  (2022 اكتولر) (19 بتاريخ)

 .118877
بنثابة مقتطف وليان

املسي2
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 STE POINT BUREAU
SARL

 SIEGE : N°4 REZ(DE(CHAUSSE

 DE IMM AV HASSAN II

IMPASSE ALABDARI RABAT

بنقت�صى قرار الجن  العام الغي2)

بتاريخ بالرلاط  املنعقد   العادي 

الشركاء) قرر  (،2022 اكتولر) (5  

(،POINT BUREAU SARL الشركة)

ما يلي):

حصة) (250 بي ) على  التصديق 
مجنوع الحصص التي ينتلكها السيد)
حصة) (125 لفائدة) علي  ايت  جواد 

لفائدة السيد سعيد موساف.
عبد) السيد  لفائدة  حصة  (125

الرحنان ميال.
الحصص) توزي   يصبح  ولالتالي 

على الشكل التالي):
 375 (... مساعف) سعيد  السيد 

حصة.
السيد عبد الرحنان مال).....)625 

حصة.
املجنوع)....)1000)حصة.
تحيين النظام االسا�صي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت) (،2022 اكتولر) (18 بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (،129577 رقم)

.1 9161
202 P

STE DALITECH
SARL

تاسيس شركة 
 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
وض ) تم  بتنارة  (،2022 اكتولر)
ذات) لشركة  االسا�صي  القانون 
تحت) وذلك  محدودة  مسؤولية 

املعطيات التالية):
 STE DALITECH (: التسنية)

.SARL
ورارج) دارل  (: الشركة) غرض 

املغرب.
دراسة) توزي   وتصدير  استي2اد 
الطاقة) وتركيب املعدات الكهرلائية،)
واالرسال،) الراديو  الشنسية،)

االلياف البصرية.
(،1 الطابق) رقم) ) شقة  (: املقر)

اقامة قادر مرس الخي2 تنارة.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بنبلغ) حدد  (: الشركة) راسنال 
 1000 مقسنة الى) درهم،) (100.000
للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة ومحررة وموزعة كالتالي):

 500 (... الجوهري) زكرياء) السيد 
حصة.

السيد صالح مغيت)...)500)حصة.
املجنوع)......)1000)حصة.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
الحامل) الجوهري  زكرياء) السيد  (:
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 
 6 قطاع) ب  والساكنة  (A689968
زنقة الريحان حي) (16 بلوك س رقم)

الرياض الرلاط.
الحامل) مغيت  صالح  السيد  أو 
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 
دوار) (38 ب) والساكنة  (AA159 6

زيرارة االوداية الرلاط.
لنظام) القانوني  االيداع  تم 
بتنارة) االبتدائية  باملحكنة  الشركة 
وذلك بتاريخ)18)اكتولر)2022،)تحت)

رقم)9112.
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)137505.
مقتطف قصد االشهار

203 P

 STE GIE PLASTIQUE
راسنالها : 888.900 درهم

مقرها االجتناعي :56 شارع ابن 
الونان حي السنارة عين الب  

الدارالبيضاء
بنقت�صى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
27)يوليو)2022،)تنت املصادقة على)
القانون االسا�صي ملجنوعة املصالح)

االقتصادية):
.STE GIE PLASTIQUE(:(التسنية

السجل التجاري):
ابن) شارع  (56 (: االجتناعي) املقر 
السب ) عين  السنارة  حي  الونان 

الدارالبيضاء.
مجنوعة) (: االجتناعي) النشاط 
متخصص) قطاع  وهيكلة  تطوير 

الدارة النفايات.
راسنال) حدد  (: الراسنال)

املجنوعة في مبلغ)888.900)درهم.
من) املجنوعة  تسي2  (: التسيي2)
طرف السيد منصف شرعي الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.BJ61886
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مدة الشركة):)99)سنة.

يجب ان يتم االيداع القانوني لدى)

املحكنة التجارية بالدارالبيضاء.
بنوجب مقتطف وليان

204 P

4S-NEGOCE شركة
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رقم 212 إقامة الصحراء كلنيم
رقم السجل التجاري : 3573

تعديالت قانونية
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

الشركة) بنقر  املنعقد  االستثنائي 

2022)قرر شركاء) 20)سبتن 2) بتاريخ)
رأسنالها) نيكوص،) (- شركة) س)

مقرها) والكائن  درهم  (100.000

3س) شركة) لدى  توطين  االجتناعي 

إقامة) (212 رقم) برقم  -طرافل 

القيام بالتعديالت) كلنيم،) الصحراء)

التالية):

 1000 الحصص) جني   تفويت 

حصة من الحصص االجتناعية التي)

لفائدة) سعيد  مرزي  السيد  ينلكها 

السيدة سلمى أومغار.

أومغار) سلمى  السيدة  تعيين 

مسي2ة وحيدة للشركة.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 االبتدائية بكلنيم بتاريخ)

2022)تحت رقم)02 .

205 P

STE K.I.G.A TRANS
SARL AU

Société(à(Responsabilité(Limitée

à(Associé(Unique

Au(Capital(de 20.000 Dhs

 Siège(Social : 44 RUE(IMAM

MALIK OUJDA

RC(N° 36825

بنوجب محضر الشريك الوحيد)

 2022 سبتن 2) (29 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):

في) اجتناعية  حصة  (200 بي )

ملكية سيد ايناو احند لفائدة سيد)

بلقاسمي مصطفى.

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 

من العنوان القديم):)11)تجزئة بولو)

العنوان) إلى  وجدة.) بالرحنون  درب 

الجديد):)  )شارع إمام مالك وجدة.)

كنا تم تعيين السيدبلقاسمي ادريس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

F276 13)مسي2 للشركة.

إضافة النشاط):

مقاول أعنال متنوعة أو البناء.

تجارة.

أعنال التطوير في األماكن العامة)

)الحدائق،)املساحات الخضرات)...(.

مقاول التشجي2 والغابات.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

أكتولر) (7 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1558.
عن املتصرف الشركة

206 P

STE CASH SALLAMI

ILEC 
SARL A.U

تم بتاريخ)26)سبتن 2)2022)وض )

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

باملنيزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):

 STE CASH SALLAMI(:(التسنية

ILEC SARL A.U

تحويل) عنليات  إجراء) (: الهدف)

األموال.

162،)منارة) :)رقم) املقر االجتناعي)

3،)قلعة السراغنة.

املدة):)99.

 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)درهم موزع كابتي):

(: السالمي) الرحيم  عبد  السيد 

1000)حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسن 2.

تسي2 من طرف السيدة) (: اإلدارة)
وعبد الرحيم) زينب السالمي مسي2ة،)

السالمي مسي2 مساعد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13

. 22/2022
رقم السجل التجاري):)65 5.

207 P

SOCIETE H.SERTRAV
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

بعض) تغيي2  تم  (،2022 سبتن 2) (15

 H.SERTRAV الشركة) رصائص 

SARL AU)كالتالي):

استقالة السيد يوسف الحطاب)

من منصبه كنسي2 للشركة.

السيدة رديجة عوكشة،) تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 AE12739،)مسي2ة جديدة للشركة)

ملدة غي2 محدودة.
القانون) من  الفصل) 1) تغيي2 

األسا�صي للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال تحت رقم)39803.
قصد النشر واإلعالن

208 P

TOWN BAT
SARL

67 حي العيون الطابق 2 الشقة 3 

املحندية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
حرر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

باملحندية في تاريخ)27)سبتن 2)2022 

لشركة) األسا�صي  القانون  إنشاء) تم 

رصائصها) املسؤولية  محدودة 

كالتالي):

التسنية):)تاون بات.

تشييد) مقاول  العقاري  املطور 

متنوع.

األشغال العامة في جني  هيئات)

الدولة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  (: الشركة) رأسنال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم للحصة.

 500 لكتاوي) الحبيب  للسيد 

حصة.

للسيد يوسف اهدون)500)حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

يوسف) والسيد  لكتاوي  الحبيب 

اهدون كنسي2ين للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

باملحندية يوم)6)أكتولر)2022)تحت)
رقم)1966.

208 P

ONE LOFT FAMILY RACING
O.L.F.R SARL

67 حي العيون الطابق 2 الشقة 3 

املحندية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
حرر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

أغسطس) (17 تاريخ) في  باملحندية 

األسا�صي) القانون  إنشاء) تم  (2022

املسؤولية) محدودة  لشركة 

رصائصها كالتالي):

فاملي) لوفت  وان  (: التسنية)
راسينغ.

التفاوض.

رالل) من  الوساطة  أو  التجارة 

استي2اد والتصدير.

الغذائية) املواد  أو  األعالف  تجار 

املركبة أو منتجات التغذية الحيوانية)

األررى بالتفصيل.

البي  بالتجزئة والتسويق بالجنلة)

من) لالستخدام  املعدة  للننتجات 

قبل الحنام الراحل.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  (: الشركة) رأسنال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم للحصة.
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للسيد أحند لطرش)330)حصة.

للسيد كريم الور�صي)330)حصة.

للسيد زكرياء)بنيحيى)0 3)حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  إدارة 

أحند لطرش كنسي2 وحيد للشركة)

وكريم الور�صي كنسي2 مساعد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

باملحندية يوم) )أكتولر)2022)تحت)

رقم)6 19.

209 P

KEY MIND SET

SARL

الرأسنال : 10.000 درهم

67 حي العيون الطابق 3 الشقة 5 

املحندية

بنقت�صى القرار املتخذ في) )أبريل)

2022)تقرر ما يلي):

إلى) الضي   هند  السيدة  باعت 

  0 العراقي) اإلينان  نور  السيدة 

درهم للحصة أي) (100 حصة بثنن)

تشطيب) درهم  ( .000 مجنوعه) ما 

القانون) من  الضي   هند  السيدة 

األسا�صي للشركة.

تم تغيي2 الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

تم تعديل البند)6)و7)من القانون)

األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط 

باملحندية بتاريخ)16)أغسطس)2022 

تحت رقم)1616.

210 P

 SOCIETE MAROCAINE

 D’AMENAGEMENT,

 TRAVAUX ET SERVICES

INDUSTRIELLES
MATSI SARL AU

رأسنالها : 100.000 درهم

67 حي العيون الطابق 2 الشقة 3 

املحندية

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

أغسطس) (15 تاريخ) في  باملحندية 

تنت املصادقة باإلجناع على) (2022

ما يلي):

 MAROCAINE الشركة) حل 

 D’AMENAGEMENT, TRAVAUX

 ET SERVICES INDUSTRIELLES

وتصفيتها) (- MATSI SARL AU

الطوعية.

السيد) للشركة  كنصفي  تعيين 

محند الزواوي القاطن ب حسنية)1 

رقم)152)املحندية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 سبتن 2) (20 باملحندية بتاريخ)

تحت رقم)1815.

211 P

 SOCIETE TORIDOR DE

NETTOYAGE
SARL AU

برأسنال : 10.000 درهم

301، املدينة الجديدة للتنشيف

رريبكة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

(: املسناة) للشركة  االستثنائي 

 TORIDOR DE NETTOYAGE

 26 في) بخريبكة  مؤرخ  (SARL AU

2022)على الساعة العاشرة) سبتن 2)

صباحا،)قررت شريكتها الوحيدة):

 100 ل) املالكة  الدوري  ثورية 

ومسي2( )شريك  اجتناعية)  حصة 

ما يلي):

الحل السابق ألوانه للشركة):

 TORIDOR DE NETTOYAGE

 10.000 رأسنال) ذات  (SARL AU

درهم والواق  مقرها االجتناعي ب):)

للتنشيف،) الجديدة  املدينة  (،301

رريبكة.

تسنية املصفي):

االستثنائي) العام  الجن   قرر 

تعيين):

ثورية الدوري هي):

 TORIDOR DE(:(املصفية لشركة

 NETTOYAGE SARL AU

(: للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 

للتنشيف،) الجديدة  املدينة  (،301

رريبكة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائية بخريبكة)

(: تحت رقم) (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

(: ولالسجل التجاري تحت رقم) (502

.6829

212 P

ALGO DEV
SARL

برأسنال : 100.000 درهم

رقم 1016، شارع محند السادس

رريبكة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

 ALGO (: االستثنائي للشركة املسناة)

في بخريبكة  مؤرخ  (DEV SARL 

الساعة) على  (2022 أكتولر) (11

العاشرة صباحا،)قرر شركاؤها):

 200 ل) املالك  الفائز  النظيفي 

حصة اجتناعية))شريك ومسي2(.

احند متعليم املالك ل)200)حصة)

اجتناعية))شريك(.

200)حصة) محند نجار املالك ل)

اجتناعية))شريك(.

هند الحينر املالكة ل)200)حصة)

اجتناعية))شريكة(.

200)حصة) نعينة نجار املالكة ل)

اجتناعية))شريكة(.

ما يلي):
الحل السابق ألوانه للشركة):

ALGO DEV SARL)ذات رأسنال)
مقرها) والواق   درهم  (100.000
شارع) (،1016 رقم) ب):) االجتناعي 

محند السادس،)رريبكة.
تسنية املصفي):

االستثنائي) العام  الجن   قرر 
تعيين):

النظيفي الفائز هو):
 ALGO DEV (: لشركة) املصفي 

SARL
(: للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 
شارع محند السادس،) (،1016 رقم)

رريبكة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بخريبكة)
(: تحت رقم) (2022 أكتولر) (19 بتاريخ)
(: ولالسجل التجاري تحت رقم) (506

.7291
213 P

DEGENTLE
SARL

برأسنال : 100.000 درهم
رقم 1016، شارع محند السادس

رريبكة
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
(: املسناة) للشركة  االستثنائي 
بخريبكة) مؤرخ  (DEGENTLE SARL
الساعة) على  (2022 أكتولر) (11 في)

العاشرة صباحا،)قرر شركاؤها):
 500 عبد الكبي2 رويليد املالك ل)

حصة اجتناعية))شريك ومسي2(.
سعيد الغزالي املالك ل)500)حصة)

اجتناعية))شريك(.
ما يلي):

الحل السابق ألوانه للشركة):
DEGENTLE SARL)ذات رأسنال)
مقرها) والواق   درهم  (100.000
شارع) (،1016 رقم) ب):) االجتناعي 

محند السادس،)رريبكة.
تسنية املصفي):

االستثنائي) العام  الجن   قرر 
تعيين):
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عبد الكبي2 رويليد هو):
 DEGENTLE (: لشركة) املصفي 

SARL
(: للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 
شارع محند السادس،) (،1016 رقم)

رريبكة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بخريبكة)
(: تحت رقم) (2022 أكتولر) (19 بتاريخ)
(: ولالسجل التجاري تحت رقم) (505

.7297
214 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable(Agréé(Par(l’Etat
 N°(48(Rue(Mohamed(El(Amraoui

Résidence(Nizar
Tél.(06.61.22.00.99(&(05.37.37.87.81

Fax : 05.38.90.39.26
KENITRA

CENTRE OCCASION شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتناعي : شارع موالي ادريس
األول، رقم  3، حي أحند الزهي2ي

مشرع بلقصي2ي
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
 CENTRE لشركة) االستثنائي 
املنعقد) ش.ذ.م.م،) (OCCASION
أكتولر) (13 بتاريخ) بنشرع بلقصي2ي،)

2022،)تقرر ما يلي):
تحويل مقر الشركة من العنوان)
بلقصي2ي،) بنشرع  الكائن  القديم 
محند) شارع  عائشة،) لال  ساحة 

الخامس،)إلى العنوان الجديد):
رقم) األول،) ادريس  موالي  شارع 
مشرع) الزهي2ي،) أحند  حي  (،3 

بلقصي2ي.
النظام) من  الفصل) ) تعديل 

األسا�صي.
تحيين النظام األسا�صي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) االبتدائية  باملحكنة  املحضر 
أكتولر) (19 بتاريخ) الغرب،) أربعاء)
2022،)تحت رقم)2022/570)بنلف)

السجل التجاري رقم)391 2.
215 P

STE 3LAB
SARL

بندينة) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 

تم) (2022 ف 2اير) (22 بتاريخ) الرلاط 

تغيي2 بعض قوانين الشركة وحدد ما)

يلي):

: الجديد) العنوان  إلى  املقر   نقل 

 5)شارع النجاح طريق مهدية عنارة)

5)الشقة)529)بوشوك املحيط سال.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  (2022 يونيو) (25 بتاريخ)

.125895

216 P

 PF CASA GAUTHIER ZONE

M1
SARL

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  تحت 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 يوليو)

باملواصفات التالية):

 PF CASA GAUTHIER(:(التسنية

ZONE M1 SARL

شارع) ( 9 (: االجتناعي) املقر 

 3 أحند بركات الطابق األر�صي رقم)

معاريف،)الدار البيضاء.

أنواع) جني   (: االجتناعي) الهدف 

أنواع) جني   املتنوعة،) األعنال 

أو) لألفراد  والنظافة  التنظيف 

ردمات) الصناعات،) أو  الشركات 

أنواعها) بجني   واإلرشاد  االستقبال 

للشركات واألفراد.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

التسيي2):)السيد مجيد بن سلينان)

القصابي.

الرأسنال):)200.000)درهم.

املحكنة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري):)558819.
قصد النشر واإلعالن

217 P

SH PRINT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري رقم : 163369 الرلاط

تأسيس
بنقت�صى عقد عرفي املؤرخ بسال)
2022)تم تأسيس) 16)سبتن 2) بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالخاصيات التالية):
SH PRINT SARL(:(التسنية

أدوات) بي   (- الطباعة) (: املوضوع)
ومعدات املكتب واإلعالميات.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.

2)الطابق الثاني) املقر):)شقة رقم)
الثاني) الحسن  شارع  ابداري  زنقة 

الرلاط.
الشركاء):

السيدة الحران صباح)50)حصة.
السيد الحران فتح هللا)50)حصة.
 10.000 محدودة في) (: رأس املال)

درهم.
التسيي2):)السيدة الحران صباح.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري للنحكنة التجارية بالرلاط)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

.129555
218 P

A.L OUEZZANE شركـة
تأسيس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بتاريـخ) عرفـي  عقـد  بنقت�صى 
القانـون) وض   تـم  (03/10/2022
مسؤوليـة) ذات  لشركـة  األسا�صي 

محدودة التي رصائصها كالتالـي):
 A.L« شركـة) (: التسنيـة)

OUEZZANE«)ش.م.م.
الهدف):)

ردمة التنظيف.
أمن املباني العامة أو الخاصة.
مقاولة أشغال البناء)املختلفة.

أسجن) مركز  (: االجتنــاعي) املقـر 
اقليم وزان.

99)سنـة ابتـداء)من تـاريـخ) (: املـــــدة)

تأسيسهـا.)

رأس املـــال):)90.000)درهم مجزأ إلى)

900)حصة من فئـة)100)درهم محررة)

كلها وموزعة على الشكل التالي):

السيدة ليلى املياح)50 )حصة.)

  50 رريفو) عواطف  السيدة 

حصة.

املجنوع):)900)حصة.

السنــة املاليــة):)من فــاتح ينـــاير إلى)

31)ديسن 2 من كل سنـــة.)

التسييـــــــر):)تسي2 الشركة من طرف)

ليلى املياح وعواطف رريفو ملـدة غي2)

محددة م  جني  الصالحيات لتسيي2)

الشركة.

األرلـاح) تحديـد  بعد  (: األرلـــــــاح)

لتكوين) (%5 تقتط ) الصافية 

االحتياطي القانونـي.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

رقم) تحـت  (1 /10/2022 بتـاريخ)

3777)السجل التجاري رقم)2009.

219 P

KOUBI CASH شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة بشريك وحيد
بتاريـخ) عرفـي  عقـد  بنقت�صى 

القانـون) وض   تـم  (23/09/2022

مسؤوليـة) ذات  لشركـة  األسا�صي 

التي) وحيد  بشريك  محدودة 

رصائصها كالتالـي):

 KOUBI« شركـة) (: التسنيـة)

CASH«)ش.م.م بشريك وحيد.

الهدف):)

وكالة تحويل االموال.)

االداء)االلكت2وني للفواتي2.

املقـر االجتنــاعي):)حي العدير شارع)

مكرر) ( 7 عبد الخالق الطريس رقم)

وزان.)

99)سنـة ابتـداء)من تـاريـخ) (: املـــــدة)

تأسيسهـا.)
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درهم مجزأ) (90.000 (: رأس املـــال)

درهم) (100 حصة من فئـة) (900 إلى)

محررة كلها في اسم):

السيدة كرينة قوبي)900)حصة.)

السنــة املاليــة):)من فــاتح ينـــاير إلى)

31)ديسن 2 من كل سنـــة.)

من) الشركة  تسي2  (: التسييـــــــر)

طرف السيـدة كرينة قوبي ملـدة غي2)

محددة م  جني  الصالحيات لتسيي2)

الشركة.

األرلـاح) تحديـد  بعد  (: األرلـــــــاح)

لتكوين) (%5 تقتط ) الصافية 

االحتياطي القانونـي.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

عـدد) تحـت  (1 /10/2022 بتـاريخ)

3776)السجل التجاري رقم)2007.

220 P

STOP PRO شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بتاريـخ) عرفـي  عقـد  بنقت�صى 

القانـون) وض   تـم  (15/09/2022

مسؤوليـة) ذات  لشركـة  األسا�صي 

محدودة التي رصائصها كالتالـي):

STOP PRO شركـة) (: التسنيـة)

ش.م.م.

الهدف):)

مقاولة أشغال البناء)املختلفة.

منعش عقاري.

فلسطين) حي  (: االجتنــاعي) املقـر 
زنقة)3)رقم)13)وزان.

99)سنـة ابتـداء)من تـاريـخ) (: املـــــدة)

تأسيسهـا.)

درهم مجزأ) (90.000 (: رأس املـــال)

درهم) (100 حصة من فئـة) (900 إلى)

الشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي:

السيد محند استيتو)50 )حصة.

  50 بنحنزة) العزيز  عبد  السيد 

حصة.

املجنوع):)900)حصة.

السنــة املاليــة):)من فــاتح ينـــاير إلى)

31)ديسن 2 من كل سنـــة.)

من) الشركة  تسي2  (: التسييـــــــر)

طرف السيـد عبد العزيز بنحنزة ملـدة)

الصالحيات) جني   م   محددة  غي2 

لتسيي2 الشركة.

األرلـاح) تحديـد  بعد  (: األرلـــــــاح)

لتكوين) (%5 تقتط ) الصافية 

االحتياطي القانونـي.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

عـدد) تحـت  (18/10/2022 بتـاريخ)

3778)السجل التجاري رقم2011.

221 P

NORDWI TRAV شركة
ش.م.م بشريك وحيد 

تحويل املقر االجتناعي للشركة
توسي  نشاط الشركة

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

 08/09/2022 بتاريـخ) املنعقد 

 NORDWI TRAV املسناة) للشركـة 

رأسنالهـا) وحيد  بشريك  ش.م.م 

90.000)درهـم ومقـرها االجتناعي حي)

العدير)1)تجزئة املنضر الجنيل شارع)

188)وزان) السالم الطابق األول رقم)

تقرر ما يلي):

نقل مقر الشركة من)»حي العدير)

1)تجزئة املنظر الجنيل شارع السالم)

الطابق األول رقم)188)وزان«)إلى حي)

العدير)1)تجزئة املنظر الجنيل شارع)

السالم رقم)188)وزان.

باإلضافة) الشركة  نشاط  توسي  

بي  مواد البناء)بالجنلة.

تحيين ومالئنة القانون األسا�صي)

للشركة.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بوزان) االبتدائيـة  باملحكنـة  الضبـط 

رقم) تحـت  (07/10/2022 بتـاريخ)

.377 

222 P

 MALAHIBA شركـة

IMMOBILIER
ش.م.م 

رأسنال : 00.000  درهم

املقر اإلجتناعي : حي العدير تجزئة 

النهضة رقم  27 وزان

فسخ الشركة
تسنية مصفي

االستثنائي) العـام  الجن   إن 

املنعقد بتاريـخ)27/09/2022)قد قرر)

ما يلي):

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من هذا التاريخ.)

محند) صوفي  السيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

رقم) تحـت  (13/10/2022 بتاريخ)

.3775

223 P

TRANS KOUDSI شركـة
ش.م.م بشريك وحيد

رأسنال : 80.000 درهم

املقر اإلجتناعي : تجزئة كرينة 1 

شارع الحرية عنارة  9 الطابق الثاني 

الشقة رقم 08 وزان

فسخ الشركة
تسنية مصفي

االستثنائي) العـام  الجن   إن 

بتاريـخ) املنعقد  الوحيد  للشريك 

29)سبتن 2)2022)قد قرر ما يلي):

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من هذا التاريخ.)

قد�صي) عادل  السيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

عـدد) تحـت  (0 /10/2022 بتاريخ)

.3770

224 P

ESD MEDIA شركـة

ش.م.م 

رأسنال : 90.000 درهم

املقر اإلجتناعي: حي العدير تجزئة 

إكرام شارع الشفشاوني رقم 23 

وزان

فسخ الشركة
 تسنية مصفي

االستثنائي) العـام  الجن   إن 

املنعقد بتاريـخ)26/09/2022)قد قرر)

ما يلي):

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من هدا التاريخ.)

تعيين السيد محند بقالي كنصفي)

للشركة.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

رقم) تحـت  (29/09/2022 بتاريخ)

.3769

225 P

 HUILERIE QALLAT شركـة

BOUQARRA

ش.م.م بشريك وحيد

رأسنال : 100.000 درهم

املقر اإلجتناعي : مركز قلعة بوقرة

إقليم وزان

فسخ الشركة
تسنية مصفي

االستثنائي) العـام  الجن   إن 

2022)قد) 27)سبتن 2) املنعقد بتاريـخ)

قرر ما يلي):

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء)

من هذا التاريخ.)

الحضري) حنزة  السيد  تعيين 

كنصفي للشركة.

بكتـابـة) القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان) الضبـط باملحكنـة االبتدائيـة 

بتاريخ) )أكتولر)2022.

226 P
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COOPER MANAGEMENT
Comptable(Agrée(par(L’Etat

 N°48(Rue(Mohamed(El(Amraoui,

Résidence(Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax : 0537 90 12 20

KENITRA

 TIGHIT ASSURANCE
ش.ذ.م.م ش.و

املقر االجتناعي : شارع الحسن 
الثاني، رقم 2، سيدي قاسم

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
 TIGHIT بشركة) االستثنائي للشركاء)
املنعقد) ش.ذ.م.م،) (ASSURANCE
بسيدي قاسم بتاريخ)22)سبتن 2)2022،)
وتبعا لعقد بي  الحصص االجتناعية)

الذي سبقه،)تقرر ما يلي):)
جني ) بي   على  املوافقة  (- (1
الحصص االجتناعية أي)500)حصة)
اجتناعية من السيد لعسل هشام،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد) لفائدة  (GN1008  (رقم
لبطاقة) الحامل  سلينان،) حينر 
.GN6 673(التعريف الوطنية رقم

2)-)تعيين مسي2 للشركة في شخص)
الحامل) سلينان،) حينر  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GN6 673
3)-)إعادة صياغة النظام األسا�صي)
ش.ذ.م.م) إلى  ش.ذ.م.م  من  للشركة 

ش.و.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحضر باملحكنة االبتدائية بسيدي)
2022)تحت) قاسم بتاريخ)18)أكتولر)
السجل) بنلف  (2022/516 رقم)

التجاري رقم)26029.
227 P

STE ANOUD BATIMENTS
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد 

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بندينة) ومسجل  (2022 أكتولر) (19
تم) (2022 اكتولر) (19 بتاريخ) تزنيت 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
محددة) وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كنا يلي):

 STE ANOUD (: التسنية)
.BATIMENTS S.A.R.L AU

العيون) دوار  (: االجتناعي) املقر 
ازدار دائرة انزي تزنيت.

أو) املختلفة  االشغال  (: الغرض)
البناء،)اإلنعاش العقاري.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها.

املسي2):)الحسن حامى.
رأس املال):)100.000)درهم مقسم)
الى)1000)حصة بنا قدره)100)درهم)

لكل حصة موزعة كنا يلي):
الحسن) السيد  ل  حصة  (1000

حامى.
:)من) السنة االجتناعية أو املالية)

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
االبتدائية بتزنيت تحت رقم)2022/319 

بتاريخ)20)أكتولر)2022. 
228 P

 DREAM TRAVEL CAR
ش.م.م

رأسنالها االجتناعي : 100.000 درهم
 مقرها االجتناعي : عنارة ياقوت 
رقم 53، شارع محند الخامس 

- ورزازات -
تــأسيـــس 

1)-)بنقت�صى عقد مؤرخ بورزازات)
وض ) تم  (2022 سبتن 2) (21 يوم)
محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية ذات السنات التالية):
 DREAM TRAVEL (: التسنية)

CAR)ش.م.م.)
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املـدة)

تأسيسها النهائي.
 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 
درهم مقسم)1000)حصة اجتناعية)
واحدة،) لكل  درهم  (100 فئة) من 
مقابل) ومنحت  بكاملها  حررت 

الشريك الوحيد):
(: ب) مساهم  هكو  محند  السيـد 

1000)حصة.

تم تعيين السيد محند) (: التسيي2)
هكو مسي2 للشركة وملدة غي2 محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2).
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائيـة) املحكنـة  لـدى  القانوني 
 2022 أكتولر) (13 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)01 .
ملخص قصد النشر
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شــركـة سـوجـيـفـيـكـوم

STE OUADRESS PHARMA
SARL

الجنعية) قرار  بنقت�صى 
يوم) املنعقدة  العادية  الغي2  العامة 
 STE لشركة) (2022 سبتن 2) (22
 OUADRESS PHARMA SARL
االزدهار) جنعية  االجتناعي  ومقرها 
راس املا عين الشقف موالي يعقوب)

فاس.
1)-)التصفية النهائية للشركة.

2)-)املصادقة على تقرير املصفية.
السيدة) املصفية  ذمة  إبراء) (- (3

وضريس مريم.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ( 
رقم) تحت  بفاس  التجارية  املحكنة 
239/2022 )بتاريخ)17)أكتولر)2022.
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STE ALLIANCE SANITAIRE
SARL

 2022 سبتن 2) (27 بتاريخ) تم 
اجتناع عام استثنائي حدد بنوجه)

النقاط ابتية):
تم رالل الجن  االستثنائي املصادقة)
 STE ALLIANCE(على فتح فرع لشركة
(: بالعنوان التالي) (SANITAIRE SARL 
دكان) (119 عنارة) (2 عباد)  سيدي 

رقم)1،)الطابق األر�صي،)مراكش.
يوم القانوني  اإليداع   تم 
املحكنة) لدى  (2022 أكتولر) (19  
رقم) تحت  بنراكش  التجارية 

.1 05 1
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AIN BOUSSALEF 

 DE LOCATION DE 

VOITURES
SARL

رأسنال : 0.000  درهم

املقر االجتناعي : 211 شقة 6 بئ2 

انزران، تازة

تشطيب
راص) توقي   ذي  عقد  بنوجب 

شركاء) قرر  (2022 يوليو) (21 بتاريخ)

شركة عين بوسالف لكراء)السيارات)

الفسخ املسبق للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتازة تحت رقم) االبتدائية  باملحكنة 

53 )بتاريخ)27)سبتن 2)2022.
بنثابة مقتطف وليان
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شركة أفريكاسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 2، زاوية شارع 

 أيت باها، شارع شياظنا، عنارة 
رقم 73، إنزكان

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

لشركة) (2022 سبتن 2) (23 املؤرخ في)

»أفريكاسيس«)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 
(،2 رقم) (: من املقر السابق الكائن ب)
زاوية شارع أيت باها،)شارع شياظنا،)

عنارة رقم)73،)إنزكان.

(: ب) املوطنة  الحالي  العنوان   إلى 
قيسارية) األول،) الطابق  (،20 رقم)

الفتح،)إنزكان.

للشركة) األسا�صي  القانون  تعديل 

)البند رقم) )املتعلق باملقر االجتناعي(.

أسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائية بإنزكان)

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (20 بتاريخ)

.2072
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شركة ميسم ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : شارع 7 2 رأس 
أوسفور، حي تقدوم، رقم 3-  

القليعة، أيت ملول
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
لشركة) (2022 أكتولر) (13 في) املؤرخ 

»ميسم ديزاين«)تقرر ما يلي):
للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 
: شارع  ب) الكائن  السابق  املقر  من 
7 2 رأس أوسفور، حي تقدوم، رقم 

3-  القليعة، أيت ملول.
(: ب) املوطنة  الحالي  العنوان   إلى 
حي) مالك،) إمام  شارع  (،7 7 تجزئة)

تليال،)تكوين،)أكادير.
للشركة) األسا�صي  القانون  تعديل 

)البند رقم) )املتعلق باملقر االجتناعي(.
أسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بإنزكان)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (20 بتاريخ)

.2073
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MINI SAHARA 
Sarl

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�صى 
شركة) إنشاء) تم  (2022 سبتن 2) (26

ذات الخصائص التالية):
 MINI SAHARA شركة) (: االسم)

ش.م.م.
القبلة) تكمي  (: االجتناعي) املقر 

دوار ايت ودرن،)رسنوكة تزنيت).)
الهدف االجتناعي):)إنشاء)وتشغيل)
املخينات،) وإدارة الفنادق الصغي2ة،)
أو أي أنشطة ترويج سياحي أررى،)
وتنظيم زيارات إلى األماكن الثقافية،)
الرياضة،) الطبيعية:) واألنشطة 
التسوق،)الرحالت،)عروض وأنشطة)

فولكلورية)؛
املهنية،) أو  العائلية  االحتفاالت 

النقل السياحي)؛

واملتحركة) الثابتة  املعدات  تأجي2 
)الدراجات) الت2فيهية) لألنشطة 
الرلاعية)-)الدراجات النارية)......)إلخ(

في) واألنشطة  والطعام،) اإلقامة،)
املوق  أو رارج املوق ).

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري).

الرأسنال):)حدد رأسنال الشركة)
في)100.000)درهم مقسنة إلى)1000 
للحصة) 100درهم  بقينة) حصة 

الوحيدة مقسنة كالتالي):)
السيد عاله الحسن)500)حصة)؛
 500 الواحد) السيد شفقي عبد 

حصة.
التسي2 والتوقي ):)عين السيد عاله)
الحسن مسي2ا وموقعا للشركة ودلك)

ملدة غي2 محدودة).)
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسن 2.
5%)لالحتياط االجتناعي) (: األرلاح)
تبعا) الشركاء) على  مقسم  والباقي 
لحصص كل شريك في رأسنال الشركة.
الشركة) (: التجاري) السجل 
مسجلة بالسجل التجاري باملحكنة)
االبتدائية بتزنيت تحت رقم)5317.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 
القانوني باملحكنة االبتدائية بتزنيت)
بتاريخ) )أكتولر)2022)تحت رقم) 30.
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LAC RASMOUKA 
Sarl

إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�صى 
2)سبتن 2)2022)تم إنشاء)شركة ذات)

الخصائص التالية):
 LAC RASMOUKA(االسم):)شركة

ش.م.م.
دوار ايت ودرن) (: املقر االجتناعي)
رسنوكة) أربعاء) القروية  الجناعة 

تزنيت.)
الهدف االجتناعي:)إنشاء)وتشغيل)
املخينات،) وإدارة الفنادق الصغي2ة،)
أو أي أنشطة ترويج سياحي أررى،)
وتنظيم زيارات إلى األماكن الثقافية،)
الرياضة،) الطبيعية:) واألنشطة 
التسوق،)الرحالت،)عروض وأنشطة)

فولكلورية)؛

املهنية،) أو  العائلية  االحتفاالت 

النقل السياحي؛

واملتحركة) الثابتة  املعدات  تأجي2 

)الدراجات) الت2فيهية) لألنشطة 

الرلاعية)-)الدراجات النارية)......)إلخ(

في) واألنشطة  والطعام،) اإلقامة،)

املوق  أو رارج املوق ).

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري).

الرأسنال):)حدد رأسنال الشركة)

في)100.000)درهم مقسنة إلى)1000 

للحصة) 100درهم  بقينة) حصة 

الوحيدة مقسنة كالتالي):)

السيد عاله الحسن)500)حصة)؛)

 500 الواحد) السيد شفقي عبد 

حصة.

التسي2 والتوقي ):)عين السيد عاله)

الحسن مسي2ا وموقعا للشركة ودلك)

ملدة غي2 محدودة).)

فاتح) من  (: االجتناعية) السنة  (

يناير إلى)31)ديسن 2.

5%)لالحتياط االجتناعي) (: األرلاح)

تبعا) الشركاء) على  مقسم  والباقي 

لحصص كل شريك في رأسنال الشركة.

الشركة) (: التجاري) السجل 

مسجلة بالسجل التجاري باملحكنة)

االبتدائية بتزنيت تحت رقم)5303.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكنة االبتدائية بتزنيت)

بتاريخ)9)سبتن 2)2022)تحت رقم)280.
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STE RENOUV AGADIR
 SARL

بنـقت�صى محضر اجـتناع املـنعقد)

 STE(بتاريـخ) 1)سبتن 2)2022)لشركة

RENOUV AGADIR)ش.م.م الكائـن)

مقـرها رقم)12)طريق املسجد تال 2جت)

الجديدة أكادير تقرر ما يلــي):

انحالل مسبق للشركة م  تعيين)

مصفية) حسن  بوشيشت  السيد 

للشركة).

تعيين مقر الشركة مكان التصفية.
تـم اإليـداع القانـوني بكـتابة الضـبط)
بتاريخ) بأكادير  التجارية   باملـحكنة 
18)أكتولر)2022)تـحت رقم)118865.
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 BARAKAT FINANCE
SOLUTION

 ش.م.م بشريك واحد
الرأسنال االجتناعي : 100.000 درهم
املقر االجتناعي : 183 شارع ولي 

العهد، مركز NREA رقم 13، طنجة
بتاريخ) املؤرخ  القرار   بنقت�صى 
الشريك) قرر  (2022 سبتن 2) (26
 BARAKAT لشركة) الوحيد 
ش.م.م) (FINANCE SOLUTION

بشريك واحد ما يلي):
لشركة) التجاري  املقر  نقل 
 BARAKAT FINANCE SOLUTION
ش.م.م بشريك وحيد من):)183 شارع 
 ،13 رقم   NREA مركز  العهد،  ولي 
طنجة، إلى :   زنقة واد زيز، الطابق 
الثالث، شقة رقم 7، أكدال، الرلاط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
التجارية بالرلاط بتاريخ)7)أكتولر)2022 

تحت رقم)163297.
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 PRESTIGE PATISSERIE
 ش.م.م

الرأسنال االجتناعي : 10.000 درهم
املقر االجتناعي : 378، حي النهضة 1 

إضافي، الرلاط
بتاريخ) املؤرخ  القرار   بنقت�صى 
22)أغسطس)2022)قرر شركاء)شركة)
ش.م.م) (PRESTIGE PATISSERIE 

ما يلي):
 PRESTIGE شركة) تصفية  نهاية 
PATISSERIE)ش.م.م اتباعا للنسطرة)

القانونية الجاري بها العنل.
تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
سبتن 2) (15 التجارية بالرلاط بتاريخ)

2022)تحت رقم)128867.
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TEMPS VERT
شركة مساهنة في طور التصفية

رأسنالها االجتناعي : 89.850.000 
درهم

املقر االجتناعي : مركب الفخار 
بالولجة

إعالن تصفية شركة
بنقت�صى محضر الجنعية العامة)
 TEMPS VERT الشركة) لشركاء)
التصفية والتي تنت) في طور  شركة 
تم) وقد  (2021 نوفن 2) (26 بتاريخ)

التقرير على ما يلي):
مجلس) تقرير  على  املصادقة 

اإلدارة)؛
الحل املسبق للشركة)؛

فيزازي) الشركة  املصفي  تعيين 
السيد) طرف  من  منثلة  وشركاؤه 

رالد فيزازي وتحديد صالحياته)؛
الكائن) التصفية  مقر  تحديد 
سال،) (- بالولجة) الفخار  بنركب 

املغرب)؛
توقي  الشركة حصريا من طرف)
وشركاؤه) فيزازي  الشركة  املصفي 
منثلة من طرف السيد رالد فيزازي.

أسئلة متنوعة.
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكنة  لدى  القانوني 
تحت) (2022 يونيو) (16 بتاريخ) بسال 

رقم)39095.
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KZ HEALTHCAR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

I)-)بنقت�صى عقد عرفي أبرم بالدار)
 2022 أغسطس) (5 بتاريخ) البيضاء)
وض ) تم  املدينة،) بنفس  املسجل 
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات مدير مفرد لها املنيزات التالية):
1)-)الشركاء):)السيدة عواد مريم.

2)-)االسم):)
3)-)الهدف):)تستهدف الشركة):

والتشغيلية) االست2اتيجية  اإلدارة 
للعيادات الخاصة.

 )-)املقر االجتناعي):)5 )زنقة عبد)
القادر مفتقر،)الطابق)2،)الشقة رقم)

 ،)الدار البيضاء.
5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
6)-)السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
درهم) (100.000 (: الرأسنال) (- (7
مجزأة إلى)1000)حصة من فئة)100 
مسددة) الواحدة،) للحصة  درهم 
بأكنلها ومننوحة للسيدة عواد مريم.
8)-)اإلدارة):)تم تعيين السيدة عواد)
مريم كنديرة تأسيسية للشركة ملدة)
ورولت لها السلطات) غي2 محدودة،)
الواسعة للتصرف باسم الشركة في)
إثبات) واجب  بدون  الحاالت  جني  

سلطات راصة.
األرلاح) تحديد  بعد  (: األرلاح) (- (9
الصافية تقتط )5%)لتكوين االحتياطي)
مغاير) قرار  عدا  ما  الباقي  القانوني،)
للشركاء)يوزع عليهم حسب نصيب كل)

منهم في الرأسنال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
 2022 أغسطس) (23 بتاريخ) البيضاء)
تحت رقم)835362)السجل التجاري)

رقم)553397.
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MADISEM
ش.م.م

استقالة مسي2
تغيي2ات قانونية

االستثنائي) الجن   رالل  (- (I
 2022 املنعقد بتاريخ فاتح أغسطس)
شركة) ش.م.م،) (MADISEM لشركة)
رأسنالها) محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها) الكائن  درهم،) (3.000.000
االجتناعي بالدار البيضاء)113،)شارع)

يعقوب املنصور،)تقرر ما يلي):
الغوشيت) السيد  استقالة  (- (1
محند من منصب مدير مسي2 للشركة.

الغوشيت) السيدة  إبقاء) (- (2
رشيد) الغوشيت  والسيد  فاطنة 
كنسي2ين تأسيسيين للشركة ملدة غي2)

محدودة.

الفصل) التعديل على  أدرل  (- (3

2 )من القوانين النظامية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 

 2022 أغسطس) (23 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)835365.
بيان مختصر
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D5
SARL

رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : رقم 3، تجزئة 3233 

ملكية، الوفاق، تنارة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (I 

 2)سبتن 2)2022،)تم تأسيس شركة)

5D)ش.ذ.م.م تتوفر على) تحنل اسم)

املنيزات التالية):
تجزئة) (3 رقم) (: االجتناعي) املقر 

3233)ملكية الوفاق،)تنارة.

الهدف االجتناعي):

1)-)مخ زة)؛

2)-)منون الحفالت)؛

3)-)التصدير واالستي2اد.

مدة االستنرار):)99)سنة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كنا يلي):

الدرفوفي) سني2  رمضان  السيد 

500)حصة)؛

السيد عنر بوعالم الدرفوفي)500 

حصة.

السيد عنر) تعيين  تم  (: التسيي2)

بوعالم الدرفوفي كنسي2 للشركة ملدة)
زمنية غي2 محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.

لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرلاح)

يوزع) القانوني،) االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتنارة  االبتدائية 

التجاري رقم)137509.
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MIS SUENOS
التصفية النهائية للشركة

1)-)بنقت�صى املحضر املؤرخ بسال)

2022،)صادق املساهم) يناير) (5 يوم)

الوحيد لشركة)MIS SUENOS)ش.م.م)

تصفية() )في  الوحيد) الشريك  ذات 

بسال) التجاري  بالسجل  املسجلة 

حسابات) على  (29971 رقم) تحت 

التصفية وعلى تقرير املصفي،)أعطى)

للنصفي) والنهائية  الكاملة  ال 2اءة 

لعنليات) النهائي  باإلغالق  نطق  ثم 

التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

ضبط املحكنة االبتدائية بسال يوم)

12)أكتولر)2022)تحت رقم)39805.
لإلشارة والنشر

الشريكة املسي2ة الوحيدة):

)السيدة لشهب أحالم
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COOPER MANAGEMENT

Comptable(Agrée(par(L’Etat

 N°48(Rue(Mohamed(El(Amraoui,

Résidence(Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax : 0537 90 12 20

KENITRA

 SUREXPORT- FRUIT
ش.ذ.م.م

املقر االجتناعي : دوار الحيايدة، 

قيادة العوامرة، القصر الكبي2

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

شركة) في  للشركاء) االستثنائي 

ش.ذ.م.م،) (SUREXPORT - FRUIT

املنعقد بالعوامرة بتاريخ) 2)أغسطس)

2022،)تقرر ما يلي):)

الشركة) رأسنال  في  الزيادة  (- (1

من) لرفعه  درهم،) (1.900.000 ب)

  .000.000 إلى) درهم  (2.100.000

19.000)حصة) درهم،)وذلك بإصدار)

اجتناعية من فئة)100)درهم للواحدة.

رأسنال) في  الزيادة  تنت  (- (2

في) األرلاح  دمج  طريق  عن  الشركة 
 1.900.000 بنبلغ) الشركة  رأسنال 
حقوق) على  الحفاظ  م   درهم 

االكتتاب التفضيلية لجني  الشركاء.
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من) و7) (6 الفصلين) تعديل  (- (3
النظام األسا�صي.

 )-)تحيين النظام األسا�صي للشركة.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحضر باملحكنة االبتدائية بالقصر)
2022)تحت) 18)أكتولر) الكبي2 بتاريخ)
السجل) بنلف  (2022/278 رقم)

التجاري رقم)1583.
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صوكوويت ش.م.م
1،)ملتقى شارع محند الديوري وجنال الدين)
األفغاني،)الطابق األول،)شقة رقم)2،)القنيطرة

سجل تجاري رقم)25983)القنيطرة

BOULINEG 
شركة ذات املسؤولية

رأسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : 6  شارع عقبة 

شقة 2 أكدال، الرلاط
سجل تجاري رقم : 133581 الرلاط

إقفال حسابات تصفية الشركة
-)بنقت�صى محضر الجن  العام) أ)
تم) (2021 ماي) (31 بتاريخ) املنعقد 

تقرير ما يلي):
على) املصادقة  وإقرار  فحص 

حسابات التصفية)؛
من) وإبراؤه  املصفي  ذمة  إرالء)

املهنة التي كلف بها)؛
إقفال عنلية التصفية.)

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (- ب)
ضبط املحكنة التجارية بالرلاط بتاريخ)

6)أكتولر)2022)تحت رقم)  78.
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شركة املخازن املينائية 
 STE(des(Silos(Portuaires

SOSIPO SA
السجل التجاري بالدار البيضاء 

35079
تغيي2 نظام تسيي2 وإدارة الشركة

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 

للشركة
سبتن 2) (9 وفقا ملحضر بتاريخ) (- (I
2022)للجن  العام غي2 العادي لشركة)
 STE( des( Silos املينائية«) »املخازن 
Portuaires SOSIPO SA)وهي شركة

)مساهنة رأسنالها)2.125.000)درهم،)
ويق  مقرها الرئي�صي في الدار البيضاء)
 Espace( sans( Pareil إقامة) (،20190
تجزئة التوفيق،)قط )22-20،)الطابق)
الخامس،)سيدي معروف واملسجلة في)
السجل التجاري بالدار البيضاء)تحت)

الرقم)35079،)تقرر ما يلي):
تغيي2 نظام تسيي2 الشركة ليديره)
مجلس اإلدارة واملدير العام بدال من)
ومجلس) الجناعية  اإلدارة  مجلس 

الرقابة.
الوحيد) العام  املدير  والية  إنهاء)
الرقابة) مجلس  أعضاء) وجني  
وتعيين) الرقابة  مجلس  ورئيس 
السيد) (: اإلدارة) مجلس  أعضاء)
 FEDERATION سبكي،) محند 
 NATIONALE DE LA MINOTERIE
عبد) موالي  بالسيد  منثلة  ((FNM(
 GRAIN شركة) العلوي،) القادر 
 HOUSE INTERNATIONAL (GHI(
شركة) ضافر،) شرف  السيد  ينثلها 
FINAGRAIN)ينثلها السيد املصطفى)
جنال الدين،)السيدة فتيحة بلغيتي،)
السيد صالح) السيد البشي2 عرلاني،)
السيد نور الدين الدريوشو) شيمي،)

السيد املصطفى رجالي.
9)سبتن 2) II)-)وفقا ملحضر بتاريخ)
الفصل) اإلدارة  مجلس  قرر  (،2022
العامة وتعيين) الرئاسة واإلدارة  بين 
ملجلس) رئيسا  سبكي  محند  السيد 
اإلدارة والسيد نجيب فالح مديرا عاما.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (III
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
تحت) (2022 أكتولر) (10 في) البيضاء)

رقم)0857 8.
املدير العام
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شركة املخازن املينائية 
 STE(des(Silos(Portuaires

SOSIPO SA
السجل التجاري بالدار البيضاء 

35079
زيادة رأس املال عن طريق املساهنة 

العينية
I)-)وفقا ملحضر بتاريخ) 2)ديسن 2)
العادي) غي2  العام  للجن   (2021
 STE(des »املخازن املينائية«) لشركة)

Silos Portuaires SOSIPO SA)وهي

)شركة مساهنة رأسنالها)1.000.000 

درهم،)ويق  مقرها الرئي�صي في الدار)

 Espace إقامة) (،20190 البيضاء)

قط ) التوفيق،) تجزئة  (sans( Pareil

سيدي) الخامس،) الطابق  (،20-22
معروف واملسجلة في السجل التجاري)

(،35079 بالدار البيضاء)تحت الرقم)

تقرر ما يلي):
طريق) عن  املال  رأس  زيادة 

بنوجبها) والتي  العينية  املساهنة 

للحبوب) الوطني  املكتب  ساهم 

بالوضعية) ()ONICL( والقطاني)

لفائدة) املينائية  للنخازن  الصافية 

.(SOSIPO((»شركة)»املخازن املينائية

9)سبتن 2) II)-)وفقا ملحضر بتاريخ)

العادي) غي2  العام  للجن   (2022

لشركة)SOSIPO SA)تقرر ما يلي):

املساهنة) اتفاقية  على  املوافقة 

 ONICLو(SOSIPO(العينية امل 2مة بين

بتاريخ)27)يوليو)2022)واملودعة لدى)

كتابة ضبط املحكنة التجارية بالدار)

البيضاء)في)18)أغسطس)2022)تحت)

الرقم)895 83.

املساهنة) استكنال  معاينة 

العينية وزيادة رأس املال بنساهنة)

درهم) (1.125.000 بنبلغ) عينية 

ولالتالي زيادتها من)1.000.000)درهم)

رالل) من  درهم  (2.125.000 إلى)

أسهم جديدة مدفوعة) (2250 إنشاء)

 L’ONICL إلى) ومخصصة  بالكامل 

بقينة) العينية،) مساهنتها  مقابل 

منها وعالوة) لكل  درهم  (500 اسنية)

املساهنة قدرها)8 ,0 13.2)درهم.

والتعديالت) للنساهنة  نتيجة 

املرتبطة بالنظام األسا�صي،)تم تحديد)

بنبلغ) للشركة  الحالي  املال  الرأس 

  250 2.125.000)درهم،)مقسم إلى)

درهم لكل) (500 سهم بقينة اسنية)

منها،)من نفس الفئة،)بنا في ذلك):

أ)-)3770)سهنا مدفوعة بالكامل،)

 ONICL مخصصة للدولة املنثلة في)

مخصصة) سهنا  (25 ذلك) في  بنا 

ألشخاص طبيعيين لعضوية مجلس)

اإلدارة.

سهنا) ( 80 في) تم االكتتاب  (- ب)
نقدا ومدفوعة بالكامل لالكتتاب من)
قبل مختلف األشخاص االعتباريين.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (III
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
تحت) (2022 أكتولر) (17 في) البيضاء)

الرقم)1761 8.
املدير العام
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 THE COCA-COLA EXPORT
CORPORATION

)فرع(
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

21179
نهاية والية املنثلين املفوضين 

للشركة
I)-)وفقا ملحضر بتاريخ)28)ديسن 2)
للفرع) األم  الشركة  قررت  (،2021
 THE COCA-COLA EXPORT«
الرئي�صي) مقرها  (»CORPORATION
رقم) ماندارونا،) البيضاء،) بالدار 
إقامة) الخامس،) الطابق  (،D  300
(،HORIZON BUSINESS CENTER
السجل) في  واملسجل  البيضاء) الدار 
التجاري تحت رقم)21179،)قرر إنهاء)
عناد) مراد،) محند  (: السادة) والية 
عطارد) منصف  والسيد  بننو�صى،)
مفوضين) ومنثلين  وكالء) بصفتهم 

للفرع.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 
البيضاء)في)3)أكتولر)2022)تحت رقم)

.8 00 1
املنثل القانوني
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ALLPRO MAROC
شركة تحت التصفية

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 9 2513
حل الشركة

يونيو) (30 وفقا ملحضر بتاريخ) (- (I
لشركة) الوحيد  الشريك  (،2022
ذات شركة  (،»ALLPRO MAROC«
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الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية  (

درهم،) (100.000 رأسنالها) الوحيد 

 TWIN في) الرئي�صي  مكتبها  ويق  

الطابق العاشر،) (،A برج) (،CENTER
وشارع) زاوية شارع املسي2ة الخضراء)

السجل) في  ومسجلة  الزرقطوني 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

9 2513،)قرر):

الحل املبكر للشركة وفقا ألحكام)

ولداية) (96-5 القانون) من  (86 املادة)

تصفيتها ابتداء)من فاتح يوليو)2022.

بالدار) التصفية  مقر  تحديد 

 DESSERTE طريق) البيضاء،)

(،DES( USINES،( KM11,600

(- البيضاء) الدار  السيار  الطريق 

بشركة) (B.P.2632-20250 الرلاط)

 TRACTAFRIC EQUIPMENT«

.»MAROC

إنهاء)والية املسي2.
الدويري) عثنان  السيد  تعيين 

كنصفي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  املحكنة  ضبط 

تحت) (2022 أكتولر) (17 في) البيضاء)

الرقم)1762 8.

250 P

JANO NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي : عنارة األبطال شقة 

1 شارع طارق ابن زيد تنارة

تأسيس
 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) وض   تم  (2022 أكتولر)

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�صي 

املحدودة والتي تتنيز بنا يلي):

نيجوس) جانو  شركة  (: التسنية)

ذات املسؤولية املحدودة.

الهد ف):)تاجر/)استي2اد وتصدير.

املدة):)حددت في)99)سنة انطالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

األبطال) عنارة  (: االجتناعي) املقر 

شقة)1)شارع طارق ابن زيد تنارة.

في) حدد  (: االجتناعي  الرأسنال 

إلى) مقسنة  درهم  (100.000 مبلغ)

 100 بثنن) اجتناعية  حصة  (1000

درهم في حوزة):

السيدة جليلة كت2ة):)500)حصة.

 500 (: السيد نور الدين اونينيس)

حصة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيدة جليلة كت2ة ملدة غي2 محدودة.

الرلح) من  (%5 يقتط ) (: الرلح)

الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

االحتياط القانوني.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 في) بتنارة  االبتدائية 

رقم) تحت  التجاري  بالسجل  (2022

.137513
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HOME DELICE 
SARL AU

 Enseigne : BANYAN

 RESTAURANT & CAFE

في) مسجل  عرفي  عقد  بنقت�صى 

(،2022 أكتولر) (11 بتاريخ) الرلاط،)

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.

 HOME DELICE( (: التسنية)

.(BANYAN(restaurant(&(café

الهدف االجتناعي:)مقهى)/)مطعم)

/)تقديم الوجبات السريعة.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.

السيدة سارة سليق)1000)حصة.)

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 3 الوداية) رياض  إقامة  املقر:)
أوالد) (136 رقم) املحل  (58 العنارة)

مطاع تنارة.)
املسي2):)السيدة سارة سليق.)

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
137531)باملحكنة االبتدائية تنارة.
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SOCIETE GENIE METRA
SARL

بنقت�صى عقد عرفي مسجل بتاريخ)
قرر املشاركون في) (،2022 أبريل) (27

الشركة ما يلي):
تحويل مقر الشركة):

 2 الشقة) تجام  االحند  (1 (: من)
مركز فيال حصين سال الجديدة.

الضحى) إقامة حديقة  (120 (: إلى)
العنارة)120)الشقة رقم)18)سال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بكتابة ضبط لدى املحكنة)
يونيو) (23 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم)6 391.
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SOCIETE NEW DEC
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
قرر مسي2) (،2022 سبتن 2) (5 بتاريخ)

الشركة ما يلي):
الحل النهائي للشركة

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بكتابة ضبط لدى املحكنة)
سبتن 2) (28 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم)39718.
مقتطف وليان
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 SOCIETE CHELLAH
TELECOM
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022،)قرر مسي2) 15)سبتن 2) بتاريخ)

الشركة ما يلي):
الحل الشركة.

العلمي) زكرياء) السيد  تعيين 
كنصفي للشركة.

إقامة) (: مقر تصفية الشركة هو)
حي شناعو) شقة) ) (8 الزهور عنارة)

سال.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني بكتابة ضبط لدى املحكنة)
سبتن 2) (28 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم)39717.
مقتطف وليان
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LEXRO INVEST
شركة محدودة املسؤولية

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
بتنارة والتي تحنل) في09/09/2022)

الخصائص التالية):
الهدف االجتناعي:)منعش عقارات
رأسنال الشركـة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
-)السيد رواس اليان):)500)حصة.
-)السيد زابيلي هشام):)500)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
النصر) تجزئة  (: اإلجتناعي) املقر 
املستقبل شارع طارق ابن زياد شقة)

ب تنارة.
اليان) رواس  السيد  (: التسيي2)

والسيد زابيلي هشام مسي2ين.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.137 75
256 P

SOCIETE CLINETECO
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022،)قرر مسي2) 15)سبتن 2) بتاريخ)

الشركة ما يلي):
تفويت الحصص):)

سيدي) الباز  ابت  السيد  فوت 

محند لفائدة السيدة بوسدرة سهام)

500)حصة.
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على) أصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل التالي):

 1000 سهام) بوسدرة  السيدة 

حصة أي)100.000)درهم.

استقالة املسي2 السيد ابت الباز)

سيدي محند.

تغيي2 الشكل القانوني للشركة):

من شركة محدودة املسؤولية.

إلى شركة محدودة املسؤولية ذات)

الشريك الوحيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

 2022 سبتن 2) (29 بتاريخ) بالرلاط 

تحت رقم)129265.

257 P

STE CAFE REVIERA
SARL AU

تأسيس
بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)29)سبتن 2)2022،)تم)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 STE CAFE REVIERA (: التسنية)

.SARL AU

18 عنارة  رقم   : االجتناعي  املقر 

س  م   3 األندلس  ديار  مشروع   6

الدار  بوسكورة  السفلي  الطابق   1

البيضاء.

الهدف االجتناعي : مقهى.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسنال):)100.000)درهم.

الحصص):)السيد املصطفى بطي)

: 1000)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيي2)

للبطاقة) الحامل  بطي  املصطفى 

مسي2ا) (BK52 808 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محددة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

 2022 أكتولر) (18 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1866 8)والسجل التجاري)

رقم)558861.

259 P

STE CROWN BUILDING

SARL AU

تأسيس
بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (،2022 أكتولر) بتاريخ) ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 STE CROWN (: التسنية)

.BUILDING SARL AU

املقر االجتناعي : 30 شارع رحال 

 5 الشقة  الثاني  الطابق  املسكيني 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االجتناعي  الهدف 

العقاري والقيام بجني  أعنال البناء 

املختلفة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسنال):)100.000)درهم.

(: السيد عنر لسالمي) (: الحصص)

1000)حصة.

عنر) السيد  تعيين  تم  (: التسيي2)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  لسالمي 

ملدة) للشركة  مسي2ا  (B292 81 رقم)

غي2 محددة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

 2022 أكتولر) (19 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)2116 8)والسجل التجاري)

رقم)559063.

260 P

 EQUIPEMENT ET
TECHNIQUE PRO

SARL
تعديل شركة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)بتاريخ)22)سبتن 2)2022،)تم)
اإلعالن عن تعديالت متعلقة بشركة)
 EQUIPEMENT ET TECHNIQUE
 100.000 رأسنالها   PRO SARL
درهم، مقرها االجتناعي : 75، شارع 
11 يناير الطابق األول شقة رقم 169 

الدار البيضاء :
املقر االجتناعي : تم تحويل املقر 
شارع   ،75 من  للشركة  االجتناعي 
11 يناير الطابق األول شقة رقم 169 
الدار البيضاء إلى 102 تجزئة دندون 
الطابق األول سيدي معروف - الدار 

البيضاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 
 2022 أكتولر) (17 بتاريخ) البيضاء)
رقم) تعديل  (8 17 9 رقم) تحت 

.3 16 
261 P

STE MAROQUINERIE.A.M
SARL

تعديل شركة
بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2022 سبتن 2) (22 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) مسبق  حل  عن  اإلعالن  تم 
 STE MAROQUINERIE.A.M SARL
مقر التصفية):)رقم)3 )زنقة رقم)28 

تجزئة مستونة الدار البيضاء.
مصفي الشركة):)تم تعيين السيد)
للبطاقة) الحامل  املرلوح  محند 
الوطنية رقم)R 0895)والسيد أحند)
املرلوح الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

R15 75)كنصفيان للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 
 2022 أكتولر) (11 بتاريخ) البيضاء)
رقم) تعديل  (8 0785 رقم) تحت 

.33308
262 P

STE MKM CLEAN

SARL

رقم السجل التجاري : 162801

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 

تم وض ) (2022 أغسطس) (29 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املنيزات التالية):

الهدف):)تنظيف واجهات املحالت)

التجارية واملحالت التجارية والشقق)

)مقاول(.

املقر):)عنارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسان) شارع موالي احند الوكيلي،)

الرلاط.

بنا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)10.000)درهم.

غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):

كوثر االدري�صي عامري.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (2022 سبتن 2) (21 بتاريخ)

.128983

263 P

 STE NACER POLYVALENT

SUD

SARL AU

بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 

21)يوليو)2022)تم ما يلي):

السيد) وتسنية  الشركة  حل 

حسن ناصر لتصفية الشركة بنقرها)

االجتناعي.

باملحكنة) تم  (: القانوني) اإليداع 

سبتن 2) (5 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)15 128.

264 P
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شركة فوراج الصحراء
ش.م.م

السجل التجاري 25
استدراك رطإ وق  بالجريدة 
الرسنية عدد 5737 بتاريخ 

12 أكتولر 2022
بدال من):

تفويت) على  املصادقة  (........
لبعض) السالكة  الدرهم  السيدة 
أسهنها في الشركة لكل من بوعيدة)
بنعلي) توفيق  سهنا  حبيبة) 1 1)
بنعلي)  12  ولطيفة  سهنا  (2 87

سهنا.
....................)للصك العقاري عدد)

».60733
يقرأ):

تفويت) على  املصادقة  (........
لبعض) السالكة  الدرهم  السيدة 
أسهنها في الشركة لكل من بوعيدة)
بنعلي) توفيق  سهم() (137 ( حبيبة)
 1209( ولطيفة بنعلي) سهم() (2 17(

سهم(.
....................)للصك العقاري عدد)

».60773
)الباقي بدون تغيي2(.

265 P

OUTACH PUB
SARL AU
تأسيس

 OUTACH PUB (: الشركة) اسم 
.SARL AU

الهدف االجتناعي):)أعنال اإلشهار)
-)مقاول نجارة األلومنيوم.

التجاري) املحل  (: املقر االجتناعي)
32)حي عبادي بريكة رقم)2)تنارة.

رأسنال الشركة):)100.000)درهم)
مقسنة ل)1000)حصة من فئة)100 
درهم للحصة الواحدة لفائدة السيد)

أشرف بلحسن.
التسيي2):)السيد أشرف بلحسن.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكنة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بتنارة):)83 137.
266 P

VIE NATURELLE SAINE
»VNS«

SARL AU

تأسيس
في مدينة) بنقت�صى عقد مسجل 

 2022 سبتن 2) (12 بتاريخ) الرلاط 

 VIE NATURELLE« تأسيس) تم  قد 

SAINE(- VNS«)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

وشراء) بي   (: االجتناعي) الهدف 

غذائية) ومكنالت  عضوية  منتجات 

وتاجر) التجنيل  ومستحضرات 

ملحقات الصيدلة،)تصدير واستي2اد،)

مكنالت غذائية ومنتجات عضوية.)

التكوين وتنظيم محاضرات.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

على) الواحدة  للحصة  درهم  (100

الشكل التالي):

السيد رجى رضوان):)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وض )

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)9،)متجر الطابق األر�صي حي)

واد الذهب تجزئة ثالثة مارس تنارة.

املسي2):)السيد رجى رضوان.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتنارة) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 

تحت رقم) (2022 سبتن 2) (28 بتاريخ)

.8977

267 P

 STE FALCON CAPITAL

LIMITED
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

3)أكتولر)2022)تم إنشاء)شركة ذات)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 FALCON CAPITAL«(: )التسنية)
.»LIMITED

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)
باملغرب ولالخارج ب):

ولناء) وتصنيم  ودراسة  تطوير  (-
الطاقة) توليد  محطات  واستغالل 

الكهرلائية...
املقر االجتناعي):)الرقم)08 )عنارة)
سنية شارع الوالء)الشقة)2)الدارلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
توزي  رأس املال):)

: SONS HOLDING SARL(شركة
500)حصة.

: IB HOLDING SA(شركة
500)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد سيدي)
مجيد السليناني كنسي2 للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.

باملحكنة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (18  
التجاري) ولالسجل  (1717/2022

تحت رقم)22815.
268 P

ARGOUB DISTRACTION
SARL AU

رأسنالها 100.000 درهم
وعنوان مقرها االجتناعي : حي 

القسم 2 زنقة 06 رقم 35 الدارلة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

1 7 5
تعديالت قانونية

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم اتخاذ القرارات) (2022 11)أكتولر)

التالية):
الحصص) من  (%100 تفويت) (-
االجتناعية من طرف السيد سفيان)
الشكور) عبد  السيد  لفائدة  بداع 

اظنين.

بداع) سفيان  السيد  استقالة  (-

من التسيي2.
-)تعيين املسي2 وتحديد اإلمضاء.)

 6 البنود) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 
النظام) ولالتالي تم تحيين  (15 و) و7)

األسا�صي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدارلة بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)1699/2022.
269 P

 STE FALCON CAPITAL
INTERNATIONAL

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
3)أكتولر)2022)تم إنشاء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):)
 FALCON CAPITAL« (: التسنية)

.»INTERNATIONAL
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب ولالخارج بـ):
ولناء) وتصنيم  ودراسة  تطوير  (-
الطاقة) توليد  محطات  واستغالل 

الكهرلائية...
املقر االجتناعي):)الرقم)08 )عنارة)
سنية شارع الوالء)الشقة)2)الدارلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس).
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
توزي  رأس املال):

 FALCON CAPITAL شركة) (-
1000)حصة.

التسيي2):)تم تعيين السيد سيدي)
مجيد السليناني كنسي2 للشركة ملدة)

غي2 محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
باملحكنة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (18  
التجاري) ولالسجل  (1716/2022

تحت رقم)22813.

270 P
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S M S MESSAGERIE شركة
SARL- AU

اإلشهار القانوني
الجن ) محضر  بنقت�صى 
 S M للشركة) التأسي�صي  العام 
 S MESSAGERIE –SARL- AU
املنعقد) (100.000,00 رأسنالها)
بتاريخ) للشركة  االجتناعي  باملقر 
الواحد) الشريك  قرر  (21/03/2022

مايلي):
-)مقر الشركة):)اقامة اسالن عنارة)

33)شقة)13)الحي املحندي اكادير.
-)رأس املال حدد في)100.000,00 
حصة) (1000 إلى) مقسومة  درهم  (:
100درهم الواحدة وموزعة) من فئة)

كتالي):
-)نورالدين روايري)1000)حصة)

(: :)من أهداف الشركة) -)املوضوع)
1)-)مقاول للنقل البضائ  الوطنية و)

الدولية لحساب الغي2
غي2) األمتعة  لنقل  مقاول  (- (2

املصاحبة.
-)التسيي2):)يعت 2 نورالدين روايري)
 S M S MESSAGERIE(مسي2ا للشركة

SARL- AU–)ملدة غي2 محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-

التسجيل بالسجل التجاري.
القانوني) اإليداع  تم  اإليداع:) (-
بندينة) التجارية  املحكنة  لدى 
تحت) (29/09/2022 بتاريخ) اكادير 
السجل التجاري رقم) (118639 رقم)

.53025
272 P

» JANOUB GARD « الشركة
ش م م 

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
الشركة) تأسيس  تم  (1 /10/2022

ذات املنيزات ابتية):
 JANOUB الشركة) (: التسنية)

GARD)ش.م.م))ش.و(.
املقر االجتناعي):)تجزئة السعداوي)

رقم)9)زنقة كلنينة ايت ملول
رأس املال):)100.000,00)درهم)

املسي2ة):)السيد لشكر العربي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

18/10/2022)تحت رقم) 205.
273 P

 SOCIETE DOMAINE BLED
LKHEIR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسنالها : 000 100 درهم

مكتب 1 مجن  حا�صي البقر دوار 
حا�صي البقر سيدي بيبي شتوكة

 أيت باها
س.ت 27161

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص ابتية:
 SOCIETE DOMAINE(:(التسنية

BLED LKHEIR SARL
الهدف):)مقاول في تسيي2 الضيعات)
الفالحية) املواد  الفالحية–تصدير 

الفواكه والخضر)؛
استي2اد) (- مستنبت) استغالل 
وتصدير٬)اضافة إلى تسويق املنتجات)
الفالحية في املغرب والخارج املغرب)؛

واالر�صي) الفالحية  أالالت  كراء)
الفالحية.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)
الشركة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

يوليو إلى31)يونيو من كل سنة.
بنقت�صى الفصل)33)من القانون)
كنسي2) تعيين  تم  للشركة  األسا�صي 

للشركة ملدة غي2 محدودة):
املصطفى بن عياد.

رليعة عزوز.
والتقيد) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكنة) التجاري  بالسجل 
اكتولر) (18 يوم) إلنزكان  االبتدائية 

2022تحت عدد)2051.
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 STE AUTO ECOLE LA

NOUVELLE PERIODE

 SARL 
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

القانون) وض   تم  (12/09/2022

التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحنل الخصائص التالية):

 STE AUTO« (: الـتـسـنيـــــــــــــــة)

 ECOLE LA NOUVELLE PERIODE

 »SARL

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

الـنـوضـــــوع):)سيارة التعليم.

تياس) تجزئة  (: االجـتـناعــي) الـنـقر 

شارع نخيل أوالد تاينة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.

رأسنـــال الشركـــة):)100.000درهم.

:الحندني) السيد) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

الوطنية) البطاقة  رقم  الجليل  عبد 

.JC2 795

السنة االجتنـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2 من نفس السنة.

لدى) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكنة 

 9059 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ)07/10/2022.
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STE SAMIFISC 

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL : 06.11.82. 6.25

FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE NATURE AGADIR
بنقت�صى القانون األسا�صي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،15/08/2022

محدودة املسؤولية باملواصفات التالية:

 STE(التسنية):)شركة ناتور اكادير

.NATURE AGADIR

الهدف):)تصدير و إنتاج الحوامض)

املقر االجتناعي):)دوار أكافي مشرع)

العين تارودانت.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

رأسنالها):)100.000.00)درهم.

للسيد) (: اإلمضاء) التسيي2و 

الحبيب فائق.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ) تارودانت  االبتدائية 

13/10/2022)تحت رقم)657.
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 Société »MOANA SURF

»MAROC
 s.a.r.l

Au(capital(de 100.000,00 DH

 Siège(Sociale : HAY(AIT(SOUAL

TAMRAGHT AOURIR AGADIR

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بنقت�صى عقد عرفي بين الشركاء،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

املحدودة).)وعناصرها كالتالي):

اسم) تحنل  الشركة  (: التسنية)

»)موانا سورف ماروك)«)ش.م.م.

(: األسا�صي) االجتناعي  الغرض 

مدرسة للركنجة.

وال) أيتس  حي  (: االجتناعي) املقر 

تنراغت جناعة أورير أكادير.

في) حدد  (: االجتناعي) الرأسنال 

100.000,00)درهم مقسم الى)1.000 

درهم) (100 بقينة) اجتناعية  حصة 

للحصة.

تخويل) تم  واإلمضاء:) التسيي2 

السيدة:) إلى  واإلمضاء) التسيي2 

نصرالدين وسباعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكنة التجارية)

 118798 رقم) تحت  بأكادير  بندينة 

بتاريخ)13/10/2022.
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 LE PETIT TROQUET
إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وض   تم  (20/09/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة ذات املنيزات التالية):

.LE PETIT TROQUET((:(التسنية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

شاي/) قاعة  مطعم/) (: الهدف)

مقهى.

القصر) إقامة  االجتناعي):) املقر 

الصغي2،)املحل رقم)9)و)10،)اإلقامة)

السكنية،)حي السويس أكادير.

في) حدد  االجتناعي):) الرأسنال 

على) موزع  درهم،) ()100.000،00(

)100()درهم) )1000()حصة من فئة)

لكل واحدة.

برينو) ميشيل  فريديريك  السيد 

مونتي2وني)250)حصة)؛

مادلين سينون) لورانس  السيدة 

في2انديس)250)حصة)؛

الساندرا) كلي2  ماغين  ليا  السيدة 

مونتيغوني)250)حصة)؛

السيد نجيب صوالج)250)حصة)؛

تم تعيين السيد نجيب) (: التسيي2)

كلي2) ماغين  ليا  والسيدة  صوالج 

في) كشريكين  مونتيغوني  الساندرا 

التسيي2 ملدة غي2 محددة)؛

الوثائق) جني   على  اإلمضاء)

بشكل) سيكون  بالشركة  املتعلقة 

نجيب) السيد  طرف  من  مشت2ك 

كلي2) ماغين  ليا  والسيدة  صوالج 

الساندرا مونتيغوني.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

تحت) (18/10/2022 بتاريخ) بأكادير 

رقم) 11885.
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IMMO. RIAD ACHIFAA

إعالن عن تأسيس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد

)بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وض   تم  (05/10/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املنيزات التالية):)

 IMMO. RIAD (« (: التسنية)

.»ACHIFAA

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد الشكل القانوني):

أو) املختلفة  األشغال  (: الهدف)

البناء/)كراء)جني  أنواع العقارات)*

 53 رقم) مكتب  االجتناعي):) املقر 

الطابق الراب  أروقة املامونية شارع)

الدارلة) حي  (500 بونعناني) حسن 

أكادير.

في) حدد  االجتناعي):) الرأسنال 

على) موزع  درهم،) ()100.000،00(

)100()درهم) )1000()حصة من فئة)

لكل واحدة.

 1000 بلفقي2) مصطفى  السيد 

حصة)؛

السيد) تعيين  :)تم  التسيي2)

مصطفى بلفقي2 مسي2ا وحيدا للشركة)

ملدة غي2 محددة)؛

الوثائق) جني   على  اإلمضاء)

بشكل) سيكون  بالشركة  املتعلقة 

مصطفى) للسيد  حصري  بشكل 

بلفقي2.)

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

تحت) (18/10/2022 بتاريخ) بأكادير 

رقم)118853.
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FIDUCIAIRE AMIZA

 STE MAC MERVICES
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE

100.000,00 DH

ICE : 003159982000037

RC :53161

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (1(

(،2022 سبتن 2) باكاديرلتاريخ26)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):

MAC MERVICES(:(التسنية

الهدف):)نقل البضائ  للغي2.

:)دوار اكي اكو حي) املقر االجتناعي)

السالم دراركة اكادير.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2.
رأسنال الشركة):)100.000)درهم)

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بنقدار)100)درهم لكل واحدة.

ابراهيم) السيد  عين  (: التسيي2)

غي2) ملدة  للشركة  كنسي2  بكريم،)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2(

باكادير) التجارية  باملحكنة  الضبط 

تحت الـــرقم) (2022 بتاريخ) 1اكتولر)

.118802

في) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

نفس اليوم تحت الرقم)53161.
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STE 365 SERVICES
SARL

تأسيس شركة 
طبقا للعقد املؤرخ في)27)سبتن 2)

األسا�صي) القانون  وض   ثم  (2022

لشركة ذات مسؤولية محدودة على)

النحو التالي):

 STE 365 (: الشركة) اسم 

. SERVICES SARL

أعنال اإلصالح والصيانة الهدف:
)املقر االجتناعي):)رقم)95)شارع)  

حي الحرش)2)ايت ملول)

املدة):)99)سنة)

درهم) (100000.00 (: الرأسنال)

مقسنة إلى)1000)حصة مقابل)100 

درهم للحصة)

التسيي2):)السيد جواد امجاض و)

السيد الهاشم اكرام.

حسب) والباقي  للذري2ة  (: األرلاح)

قرار الشركاء)5%.

تبتدئ من فاتح يناير إلى) (: السنة)

غاية)31)ديسن 2.

االبتدائية) باملحكنة  اإليداع  تم 

تحت) (13/10/2022 بتاريخ) بانزكان 
رقم)2010.
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 CABINET MOUNA « شركة

 »CONSULTING
إعالن عن تأسيس شركة

عرفي) عقد  بنقت�صى 

وض ) تم  بتاريخ27/09/2022)

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية ذات املنيزات التالية):

 CABINET MOUNA (« (: السم)

»CONSULTING
املقر االجتناعي):)بلوك ف16)رقم)

09)حي الدارلة أكادير.

املشورة) (: االجتناعي) الهدف 

القانونية.

الرأسنال) حدد  (: الرأسنال)

درهم) (100.000.00 في) الشركة 

بقينة) حصة  (1.000 إلى) مقسم 

100درهم للحصة الواحدة.

املسي2):)منى الشباني.

باملحكنة) التجاري  السجل 

التجارية بأكادير):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (118803 عدد) تحت  بأكادير 

.1 /10/2022
املسي2
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IDRYMA ETUDES
 شركة محدودة املسؤولية

من شريك واحد
التأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بنوجب 
2022)باكادير،)تم انجاز) 07)سبتن 2)
محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية ذات الخاصيات التالية):
التسنية):)تأرذ الشركة التسنية)
التالية):)IDRYMA ETUDES)ش.م.م.)
الدراسات) مكتب  (- (: الغرض)

التقنية.
لدى) موطن  (: االجتناعي) املقر 
تطوان) شارع  (25 بلوك) (WEDOM
 6 ورقم) (5 رقم) مكتب  (133 رقم)
الطابق الثالث الحي املحندي اكادير
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم تأسيسها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قبل األوان
(: حدد رأس مال الشركة في مبلغ)
100.000,00)درهم))مائة ألف درهم()
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 
عند) بكاملها  محررة  درهم  (100,00

االكتتاب وموزعة كنا يلي):
 3 0 (: أحند) ابوالنعائم  السيد 

حصة من فئة)100)درهم.
 330 (: منتصر) شويبي  السيد 

حصة من فئة)100)درهم.
 330 (: يوسف) اوصبان  السيد 

حصة من فئة)100)درهم.
ابوالنعائم) السيد  عين  التسيي2:)

أحند مسي2ا ملدة غي2 محدودة.)
االيداع) تم  (: القانوني) -االيداع 
بأكادير) التجارية  باملحكنة  القانوني 
رقم) تحت  (30/09/2022 يوم)

.1186 9
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X-PAINT
ش.ذ.م.م
التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
15/09/2022)تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة منيزاتها كنا يلي):

 X-PAINT شركة) (: التسنية) (

ش.ذ.م.م.

املوضوع):)الصباغة وأكسسوارات)

السيارات.

تجزئة بلفقي2) (: مقرها أالجتناعي)
رقم)25)مركز سيدي بيبي.

من تاريخ) سنة إبتداء) (99 (: املدة)

نأسيسها النهائي.
الشركة) مال  رأس  (: الرأسنال)

100.000)درهم.

حسن) (: الشركة) في  املساهنون 

بومزوغ.

اإلدارة):)حسن بومزوغ.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسن 2 من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (13/10/2022 بتاريخ)

.2009
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شركة سيليابيو
ذات شريك واحد

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

03/10/2022)تم تأسيس شركة):

سيليابيو ذات شريك واحد

املجففة) الفواكه  بي   -الهدف):)

والزيوت الطبيعية.

-)العنوان التجاري):)تجزئة تلغزيت)

بلفاع املركز اقليم اشتوكة ايت باها).
-)رأسنالها)100000)درهم موزعة)

إلى)1000)حصة قينة كل حصة)100 

صغي2) سني2  السيد  تعيين  تم 

كنسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.)

سني2) السيد  توقي   اعتناد  تم 

والوثائق) العقود  جني   في  صغي2 

اإلدارية والبنكية.

-السجل التجاري اإليضاحي رقم)

.27093

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-

بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

07/10/2022)تحت رقم)1980.
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شركة أمان دراسات
ذات شريك واحد

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

01/10/2022)تم تأسيس شركة):)
أمان دراسات ذات شريك واحد)

واملساعدة) الدراسة  الهدف):) (-
مجال) في  والخ 2ة  واملشورة  الفنية 

البيئة واملياه والطاقة والزراعة
-)العنوان التجاري):)حي الياسنين)
الرقم) (871 الزنقة) نفيس  بني  شارع 

19)الدشي2ة انزكان.
-)رأسنالها)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قينة كل حصة)100 

درهم.
الرحيم) عبد  السيد  تعيين  تم 
غي2) ملدة  للشركة  كنسي2  كلحسن 

محدودة.
عبد) السيد  توقي   اعتناد  تم 
العقود) جني   في  كلحسن  الرحيم 

والوثائق اإلدارية والبنكية.)
-)السجل التجاري اإليضاحي رقم)

. 27139
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-
بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية 

10/2022/ 1)تحت رقم)2029.
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STE SHOPACC MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة تاسيس  تم  (26/09/2022 

)ش م م كالتالي):)
 sté SHOPACC (: التسنية)

.MAROC SARL AU
حدد) (: االجتناعي) الرأسنال 
 100.000,00 في) الشركة  رأسنال 

درهم مقسم كالتالي):
حصة) (1000 (: سريري) اسامة 

100.000,00)درهم
في) الشركة  تنارس  (: األهداف)
(: )املغرب() الوطني) الت2اب  جني  
مستلزمات و قط  غيار) بي  و شراء)

السيارات.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
ابتداء)من تأسيسها.

رقم) 0  محل  (: االجتناعي) املقر 
فارس) سيدي  رياض  (3807 زنقة)

الدشي2ة الجهادية.
التسيي2):)اسامة سريري.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
تحت) بانزكان  االبتدائية  باملحكنة 

رقم)9 20)بتاريخ18/10/2022.
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 KHALDOUNI TRANS
 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  (,11/0 /2022

ذات املسؤولية املحدودة التالية):
 KHALDOUNI (: التسنية)

.TRANS S.A.R.L
املستخدمين) نقل  (: الهدف)

لحساب الغي2.
نقل البضائ  لحساب الغي2)-

النقل السياحي-
املقر االجتناعي.

دوار بويريك بلفاع ماسة
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
 500 ابراهيم الخلدوني) (: الشركاء)

حصة.
محند الخلدوني)500)حصة

الرأسنال):)100.000,00)درهم.
1000)حصة من فئة) )مقسم إلى)

100)درهم.).
:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)
والسيد) الخلدوني  ابراهيم  السيد 

محند الخلد
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
اإلرلاح) من  (5% تخصم) (: األرلاح)

لتكوين االحتياط القانوني.
االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني با ملحكنة االبتدائية بانزكان)
تحت رقم)5 8)بتاريخ)29/ 0/ 2022.
288 P
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KITTY TRANS
.S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (،23/09/2022

ذات املسؤولية املحدودة التالية.

 KITTY TRANS (: التسنية)

.S.A.R.L AU

املستخدمين) نقل  (: الهدف)

لحساب الغي2)-

شارع الحسن) (- (: املقر االجتناعي)

عنكو) عنارة  ترست  تجزئة  الثاني 

الطابق الثالث الشقة)5)بيوكرى.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

 1000 التومي) عادل  (: الشركاء)

حصة.

درهم) (100.000.00 (: الرأسنال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.)100.000,00.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد عادل التومي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلرلاح) من  (5% تخصم) (: األرلاح)

لتكوين االحتياط القانوني.

االيداع) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) باملحكنة  القانوني 

بتاريخ (1913 رقم) تحت   بانزكان 

.23/09/2022

289 P

STE VOICECOM
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بنوجب عقد عرفي مؤرخ باكادير)

النظام) وض   تم  (23/09/2022 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

منيزاتها تكنن  والتي   املحدودة 

فينا يلي):

التسنية):
.»STE(VOICECOM«(S.A.R.L 

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)
لحسابها الخاص أو لحساب الغي2 في)

املغرب وفي أي دولة أررى إلى:
-مركز االتصال.

إقامة) ( 7 رقم) (: الشركة) مقر  (-
املحندي) الحي  (10 الطابق) اسالن 

.GH 17(اكادير
حددت مدة الشركة في (: املدة) (- 
تكوينها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99  

النهائي.
رأسنال) يبلغ  (: الشركة) رأسنال 
درهم) ألف  رنسون  الشركة 
رنسنائة) إلى  مقسم  (50000.00
درهم كقينة) (100 حصة ذات مائة)
مكتتبة ومدفوعة) للحصة الواحدة،)
للشركاء) ومخصصة  كليا  القينة 

ابتية):
السيد):)الكروج عبد الرحيم167 

حصة
 167 ياسين) اكبي2ي  (: السيد)

حصة.
السيد):)بوكرين انوار)166.)حصة.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسن 2.
السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)
الكروج عبد الرحيم و اكبي2ي ياسين)

و بوكرين انوار ملدة غي2 محدودة)
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) التجارية  باملحكنة  الضبط 
عدد) تحت  (17/10/2022 بتاريخ)

.118833
للخالصة والبيان

املسي2
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STE CHICO EVENTE
SARL-AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد 

مؤرخ) عرفي  عقد  بنوجب 
 01/10/2022 في) بها  ايت  باشتوكة 
لشركة) األسا�صي  النظام  وض   تم 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تكنن)

منيزاتها فينا يلي):

 STE CHICO EVENTS(:(التسنية

.S.A.R.L-AU

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)

لحسابها الخاص أو لحساب الغي2 في)

املغرب وفي أي دولة أررى إلى:

-)أنشطة الت2فيه.

تنزكيد) دوار  (: الشركة) مقر  (-

هياللة اشتوكة ايت بها.

-املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي

رأسنال) يبلغ  (: الشركة) رأسنال 

الشركة مائة ألف درهم)100000.00 

مائة) ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

100)درهم كقينة للحصة الواحدة،)

كليا) القينة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك ابتي):

 1000 رالد) بوتغيطين  (: السيد)

حصة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسن 2.

السيد) الشركة  يسي2  (: التسيي2)

بوتغيطين رالد ملدة غي2 محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان)

عدد) تحت  (17/10/2022 بتاريخ)

.20 6
للخالصة والبيان

املسي2
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 STE NAYARKARI NEGOCE

SARL AU

إعـــالن قانــوني

بنقت�صى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  بانزكان  (28/06/2022

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) تحنل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE NAYARKARI (: التسنية)

. NEGOCE SARL AU

املقر االجتناعي):)عنارة35)الشقة)

 1)اقامة الدشي2ة الجديدة انزكان.

DHS 100.000.00(:(رأس املال

املدة):)99)سنة)

املسي2)):)بومليك عبد االله)

جني ) تدوير  اعادة  (:( النشاط)

(- -)استي2اد و تصدير) انواع النفايات)

تجارة)

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

 07/10/2022 بأنزكان) االبتدائية 

تحت رقم)1970.

292 P

STE AFANDY TRANS

»SARL AU «

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية

ICE : 003166570000059

بنقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (0 /10/2022

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص التالية):

 STE AFANDY TRANS(:(التسنية

 Sarl. Au

رقم) زنقة) 61) (: -املقر االجتناعي)

53)تراست انزكان.

املستخدمين) نقل  (: -الهدف)

لحساب الغي2.

 100000 (: -الرأسنال االجتناعي)

درهم.

-التسيي2):)رينان سلينان.

-املدة):)99)سنة.

-السنة املالية):)فاتح يناير حتى31 

ديسن 2.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 2039 رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 

السجل) رقم  (17/10/2022 بتاريخ)

التجاري)27151.

293 P
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 STE ASSISTANCE SERVICE

AUTO
 SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
 STE ASSISTANCE(:(اسم التجاري

 SERVICE AUTO SARL AU

 3 الطابق) (2 شقة رقم) العنوان):)
عنارة)12)اقامة النزاهة ايت ملول

)املهام)):)-)نقل السيارات املعطلة

 100.000.00 راس مال الشركة):)

درهم

اكواس) محند  السيد  التسيي2):)

مشارك وحيد و مسي2 للشركة

تم اإليداع القانون األسا�صي لدى)

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

تحت) (1 /10/2022 بتاريخ) انزكان 

تحت) التجاري  والسجل  (2022 رقم)

رقم)27131.
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املعهد الخاص للضفائر الذهبية 

لتدريب الحالقة والتجميل 
ش.م.م. ش. و

رأس مالها 100.000 درهم
تجزئة بودي أحند الطابق األول 

بلفاع شتوكة ايت باها

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (1

بتاريخ29)غشت)2022)م،)تم إحداث)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

للعقد،) املوق   طرف  من  وحيد 

رصائصها كالتالي):

التسنية):)املعهد الخاص للضفائر)

الذهبية لتدريب الحالقة والتجنيل)

 INSTITUT PRIVE TRESSES

 DOREES DE COIFFURE ET

 .ESTHETIQUE

بودي) تجزئة  (: اإلجتناعي) املقر 

شتوكة) بلفاع  األول  الطابق  أحند 

ايت باها.)

الهدف اإلجتناعي):
)*)مدرسة راصة لتدريب الحالقة)
 ECOLE PRIVE DE والتجنيل.)
 FORMATION COIFFEUR ET

 .ESTHETIQUE
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 
درهم مقسم إلى ألف) (100.000.00
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ينلكها):
 1000 الزهرة) السائح  السيدة 

حصة.
عينت السيد ة السائح) (: التسيي2)
غي2) ملدة  للشركة  مسي2ة  الزهرة 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكنة 
 -  1795 رقم) تحت  16/09/2202م 

السجل التجاري):)26891.
295 P

شــركة أڭنوتيك
ش.م.م. ش.و

SOCIETE AGNOTECH
sarl

رأس مالها 100.000 درهم
شارع النور زنقة 13 رقم 8751 

التنسية أيت ملول
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة شريك الوحيد. 
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (1
تم) (،2022 أغسطس) (30 بتاريخ)
لشركة) األسا�صي  القانون  إحداث 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
املوق ) طرف  من  الوحيد  الشريك 

للعقد،)رصائصها كالتالي):
 STE أڭنوتيك) شركة  (: التسنية)

 .AGNOTECH
املقر اإلجتناعي):)شارع النور زنقة)

13)رقم)8751)التنسية أيت ملول.)
الهدف اإلجتناعي:

الت2كيبات) مقاول 
 ENTREPRENEUR الكهرلائية)
D’INSTALLATION ELECTRIQUE

.PLOMBIER(تاجر الرصاص

(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف) إلى  مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ينلكها):

 1000 (: السيد أكجيت عبد هللا)

حصة.

التسيي2:)عين السيد أكجيت عبد)

هللا مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسن 2.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكنة 

 -  1783 رقم) تحت  (1 /09/2022

السجل التجاري):)26875.
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شــركة سان اليف تشنولوجي 

ش.ذ.م.م

 SUNLIFE TECHNOLOGY 

 sarl-au
رأس مالها 100.000 درهم

دوار تكاديرت نعبادو دراركة - أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
15)شتن 20222،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

رصائصها كالتالي):

سان اليف تشنولوجي (: التسنية)

SUNLIFE TECHNOLOGY

تكاديرت) دوار  (: اإلجتناعي) املقر 

نعبادو دراركة)-)أكادير

الهدف اإلجتناعي):

شراء)ولي  املعدات واألدوات.

 Achats,(Ventes(de(Matériel

et(Outillage
في:  حدد  الشركة  مال  رأس 

100.000.00 درهم مقسنة إلى ألف 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة ينلكها كل من :

الحنومي..1000  ياسين  السيد 

حصة.

ياسين) السيد  عين  التسيي2:)

غي2) ملدة  مسي2للشركة  الحنومي 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.

القانوني) اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) التجارية  املحكنة  لدى 

رقم) تحت  بتاريخ13/10/2022م 

118800)-)السجل التجاري)53157.

297P

شــركة فلويد أنجينيوري 
سولوسيون

ش.م.م

 SOCIETE FLUID

INGENIERIE ET SOLUTION
SARL

رأس مالها 100.000 درهم

شقة رقم10 الطابق 3 بلوك س رقم 

106 حي أساكا تيكوين أكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
11)أكتولر)2022،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

رصائصها كالتالي):

فلويد) شركة  (: التسنية)

 STE FLUID أنجينيوري سولوسيون)

.INGENIERIE ET SOLUTION

 FIES(عالمة تجاري):)فييس

 10 رقم) شقة  اإلجتناعي:) املقر 

حي) (106 رقم) س  بلوك  (3 الطابق)

أساكا تيكوين أكادير

تركيب) (: اإلجتناعي) الهدف 

املكيفات) الت 2يد،) أالت  وإصالح 

 TRAVAUX FLUID(وأعنال السباكة

 FROID CLIMATISATION ET

.PLOMBERIE
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف) إلى  مقسنة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ينلكها كل من):
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 500 (: الهاشمي) البوركي  السيد 

(: الكريم) عبد  ابوهو  السيد  حصة.)

500)حصة)

التسيي2:)عين السيدان ابوهو عبد)

مسي2ان) الهاشمي  البوركي  و  الكريم 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسن 2.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكنة 

 2022.10.18)م تحت رقم)118866 -

السجل التجاري):)53219.
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شــركة وارنا

ش.م.م. ش.و

SOCIETE WARNA
sarl au

رأس مالها 100.000 درهم

بلو ك 3 زنقة 12 رقم 3 مكرر

 حي أسايس تيكوين

 أكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
10)أكتولر)2022،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد من) الشريك  املحدودة ذات 

رصائصها) للعقد،) املوق   طرف 

كالتالي):

 STEوارنا شــركة  (: التسنية)

 WARNA
زنقة) (3 ك) بلو  اإلجتناعي:) املقر 
مكرر حي أسايس تيكوين) (3 رقم) (12

أكادير.

املعلوميات) (: اإلجتناعي) الهدف 

 INFORMATIQUE وال 2مجة)

 PROGRAMMEUR ET

  .CONCEPTEUR
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف) إلى  مقسنة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة ينلكها كل من):

 1000 (: السيد البوزيدي حنزة) (

حصة.

البوزيدي) السيد  عين  التسيي2:)

حنزة مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكنة 

 2022.10.17)م تحت رقم)5 1188 -

السجل التجاري):)53203.

299P

شركة اونا توس سيد 

STE ONA TOUS SUD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

تأسيس شركة) (

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (03/03/2022

ذات املسؤولية املحدودة)

رصائصها كالتالي):

)-)التسنية):)شركة اونا توس سيد)

-)الهدف االجتناعي)):

-)تاجر مواد البناء)بالتقسيط.

-)بي  معدات الري.

-)تاجر في االستي2اد والتصدير.

)-)املقر االجتناعي):)دوار تننصور،)

إنشادن)،اشتوكة ايت باها.

-)املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 الرأسنال) (- (

1000)حصة اجتناعية) مقسنة على)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

كالتالي):) الشركاء) على  مقسنة 

السيد بوالزيت الحسين) 33)حصة)

مالك) تسافوت  السيد  اجتناعية,)

اجتناعية،) حصة  (333 امبارك)

 333 فاطنة) ولرهو  ايت  السيدة 

حصة اجتناعية.)

يتعهد بتسيي2 الشركة) التسيي2:) (-

إلى السيد بوالزيت الحسين ملدة غي2)

محددة.

للسيد) ينسب  (: البنكي) -التوقي  

بوالزيت الحسين.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (596 رقم) تحت  بإنزكان 

03/2022/ 2,)والسجل التجاري.
للخالصة و البيان

عن املسي2

300P

ليفصال اكري 

LIFSAL AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (30/09/2022

ذات املسؤولية املحدودة رصائصها)

كالتالي):

)-)التسنية):)ليفصال اكري.)

)-)الهدف االجتناعي):
استي2اد املواد الفالحية والبذور

شراء)ولي  املواد الصحة النباتية

شراء)ولي  البذور.

:)الطابق الثاني) )-)املقر االجتناعي)
رقم)7)تجزئة الوئام بيوكرى.

-)املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 الرأسنال) (- (

1000)حصة اجتناعية) مقسنة على)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

مقسنة على الشركاء)كالتالي):)السيد)

اجتناعية،) حصة  (300 علي) الرامي 

 250 نورالدين) ليفصال  السيد 

ليفصال) السيد  اجتناعية،) حصة 

جواد)250)حصة اجتناعية،)السيدة)

ليفصال سارة)200)حصة اجتناعية.)

يتعهد بتسيي2 الشركة) التسيي2:) (-

إلى السيد ليفصال نورالدين ملدة غي2)

محددة.

ينسب للسيد) (: التوقي  البنكي) (-

ليفصال نورالدين

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (2028 رقم) تحت  بانزكان 
التجاري) والسجل  (،1 /10/2022

رقم)27137.

301P

 SOCIETE ETABLISSEMENT

IDIR DE DISTRIBUTION 

 ET EQUIPEMENT DIVERS 

 ET NEGOCE
E.I.D.E.D.N

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسنالها 500.000 درهم

مقرها االجتناعي : اغرس دوار عين 

النخلة جناعة أوالد داحوالتنسية 

انزكان

RC انزكان 27095

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بانزكان)

تأسيس) ثم  (2022 سبتن 2) (21 في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص ابتية):

 SOCIETE (: التسنية)

 ETABLISSEMENT IDIR

 DE DISTRIBUTION ET

 EQUIPEMENT DIVERS ET

.NEGOCE  E.I.D.E.D.N

:)مورد املواد االستهالكية  الهدف)

و املنتجات الغذائية العامة،)والفواكه)

العطرية) واألعشاب  والخضروات،)

واملشرولات غي2) والفواكه املجففة،)

الكحولية)،)وجني  املعدات واألدوات)

:)اغرس دوار عين) املقر االجتناعي)

داحوالتنسية) أوالد  جناعة  النخلة 

انزكان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.)

درهم) (500.000 (: الرأسنال)

مقسم إلى)5.000)حصة من فئة)100 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.
بنقت�صى الفصل)16)من القانون)

:  األسا�صي للشركة تم تعيين السيد)

ادير سلينان كنسي2 للشركة ملدة غي2)

محدودة.

التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائية)

إلنزكان يوم)29)سبتن 2)2022.

302P
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 STE HOUARA CONCEPT

 DE CONSTRUCTION

 BATIMENTS ET

 PROMOTIONS

IMMOBILIERES

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها 1.000.000 درهم

مقرها االجتناعي : شارع رقم 02 

شارع 1 بلوك ب حسن 2 حي العرب 

ايت ملول انزكان 

RC 271 9

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ ب ايت)

ملول في)26)سبتن 2)2022)ثم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص ابتية):

 STE HOUARA (: التسنية)

 CONCEPT DE CONSTRUCTION

 BATIMENTS ET PROMOTIONS

IMMOBILIERES

:)شركة عقارية،)مقاولة) الهدف) (-

املباني) وتشييد  إنشائية  أعنال 

وأعنال متنوعة

 2 رقم) شارع  (: االجتناعي) املقر 

شارع)01)بلوك ب حسن)2)حي العرب)

ايت ملول.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.)

درهم) (1.000.000 (: الرأسنال)

فئة) من  حصة  (10.000 إلى) مقسم 

100)درهم مقسنة كالتالي):)

لحروب سلينان ب)7.000)حصة)

و لحروب عنر ب)3.000)حصة.)

السنة االجتناعية:)تبتدئ من)01 

يناير إلى)31)ديسن 2 من كل سنة).
بنقت�صى الفصل)16)من القانون)

السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�صي 

لحروب سلينان كنسي2 للشركة ملدة)

غي2 محدودة.

التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائية)

النزكان يوم)17)اكتولر)2022.

303P

HBA STUDIO
SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
 HBA STUDIO((:(االسم التجاري

: (SARL A.U
 N E80 IMIOUADDAR(:(العنوان
 TAMRI AGADIR BANLIEUE

-TAMRI
.ARCHITECTE(املهام

رأسنال الشركة):)100.000)درهم
السيد حنزة) (: التسيي2 و اإلمضاء)

بفوس
تم اإليدا ع القانون األسا�صي لدى)
التجارية) باملحكنة  الضبط  كتابة 
تحت) (29/09/2022 بتاريخ) اكادير 
التجاري) والسجل  (118628 رقم)

تحت رقم)53015.
304P

STE ATLANTIC PECUNIA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسنالها : 2.000.000 درهــم

مقرها : شقة رقم 13 الطابق الثالث 
- عنارة 7  إقامة السعادة حي 

املحندي- أكادير.
س.ت: 53169

العام) الجن   ملشاورات  طبقا 
بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي  العادي 
شركة) تأسيس  تم  (،20/07/2022
وشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد م  الخصائص التالية):)
 STE ATLANTIC (: الشركة) اسم 

.PECUNIA
رأس املال):)2.000.000)درهــم

 13 رقم) شقة  (: األسا�صي) مقرها 
إقامة) ( 7 عنارة) (- الثالث) الطابق 

السعادة حي املحندي-)أكادير
مكتب) (: االجتناعي) النشاط 

الصرف.
عاما مند تسجيلها في) (99 (: املدة)

سجل التجارة والشركات.
 MR.ALAN السيد) (: املسي2)

.ROBERT SEAGER

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 1 .10.2022 التجارية بأكادير بتاريخ)

تحت رقم) 11881.

305P

 STE GLOBAL

MANAGEMENT TANGIER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسنالها : 100.000 درهــم

مقرها : شقة رقم 65 مركب االمل 

الطابق الثاني - شارع الحسن الثاني 

اكادير

س.ت : 53183

العام) الجن   ملشاورات  طبقا 

بتاريخ املنعقد  التأسي�صي   العادي 

10.2022. ،)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة وشريك وحيد م )

الخصائص التالية):)

 STE GLOBAL (: الشركة) اسم 

.MANAGEMENT TANGIER SARL AU
رأس املال):)100.000)درهــم.

 65 رقم) شقة  األسا�صي:) مقرها 

شارع) (- الثاني) الطابق  االمل  مركب 

الحسن الثاني)-)اكادير

كازينو- (: االجتناعي) النشاط 

استغالل صاالت العاب الحظ.

عاما مند تسجيلها في) (99 (: املدة)

سجل التجارة والشركات.

 MOISES السيد) (: املسي2)

SANJUAN ALTIMIRA

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

1 .10.2022  التجارية بأكادير بتاريخ)

تحت رقم118827.

306P

STE LALLAGRI
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
بنوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الشركة) تأسيس  تم  (07/10/2022

ذات املنيزات التالية):

 STE LALLAGRI S.A.R.L(«

AU))«)التسنية االجتناعية):)

استغالل) (: االجتناعي) الهدف 

الضيعات الفالحية

املقر االجتناعي):)دوار غزالة،)أيت)

عني2ة،)شتوكة أيت باها.

 100.000 (: االجتناعي) الرأسنال 

درهم مجزأة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

اللة) السيدة  تعين  تم  (: التسيي2)

وحيدة) كنسي2ة  العبا�صي  رديجة 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  كتابة 

10/2022/ 1)تحت) (: بانزكان بــتاريخ)

رقم)2021.

307P

 ChafiMed Trans« شركة

»Logist
 ش.م.م

 ذات الشريك الوحيد
بتاريخ و  عرفي  عقد   بنقت�صى 

تأسيس شركة) تم  اكتولر2022) (11

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

 9083 التجاري رقم) الوحيد سجلها 

ذات املنيزات التالية):)

 ChafiMed( Trans« (: التسنية))

الشريك) ذات  ش.م.م  (»(Logist

الوحيد.

الشراردة) حي  (: االجتناعي) املقر 

شارع االنبعاث اوالد تاينة.

الرأسنال):)100.000)درهم.

الهدف):

لحساب) البضائ   نقل  مقاول  (-

الغي2 وطنيا و دوليا.

األسناك) تجارة  و  تسويق  (-

بالجنلة.

املصحولة) غي2  األمتعة  نقل  (-

لآلررين.
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الشركاء):

-)السيد بودرس محند.)

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

السيد بودرس محند.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

االبتدائية) باملحكنة  القانوني 

 17/10/2022 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)668.

308P

SOUSS TRAV IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيــس شركة.

بتاريخ) عرفي  عقد  Iبنقت�صى   -

شركة) تأسيس  تم  (23/08/2022

ذات املسؤولية املحدودة رصائصها)

كالتالـي):

 SOUSS TRAV« (: التسنية) (-

.»IMMO

-)الهدف االجتناعي):)أشغال البناء)

و ردمات متنوعة منعش عقاري.)

-)املقر االجتناعي):)رقم)06 )بلوك)

الطابق)3)شارع اكاديرحي السالم ايت)

ملول.

-)املدة)99)سنة.

درهم) (100.000 الرأسنال) (-

حصة اجتناعية) (1000 مقسنة إلى)

من فئة)100)درهم للحصة الواحدة،)

منتسبة.)

 1000 (: الصديق) محند  السيد 

حصة اجتناعية.

الشركة) بتسيي2  يعهد  التسيي2:) (-

إلى السيد محند الصديق ملدة غي2)

محددة،)أما التوقي  فينسب له.

وقد تم اإليداع القانوني بكتابة) (

االبتداءية) املحكنة  لدى  الضبط 

تحت) (13/10/2022 بتاريخ) انزكان 

رقم)2007.
للخالصة و البيان

عن املسي2،

309P

STE SYM SYSTEME
SARL AU

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022 .09. 09

تم إنشاء)شركة))ذات الخصائص)
التالية):

 STE SYM SYSTEME (: التسنية)
 SARL AU

الهدف):)التجارة.
املقر):)رقم) 32)شارع املقاومة بلوك)

س حي املستقبل ايت ملول.)
درهم) (100.000 (: الرأسنال)

مقسنة كابتي):)
 1000 جعفار) امحند  (: السيد)

حصة))100)درهم للحصة(.
التسيي2:)السيد امحند جعفار

اإليداع القانوني):)وض  في املحكنة)
االبتدائية بانزكان يوم)17/10/2022 
(: رقم السجل التجاري) (20 1 تحت)

.27153
310P

STE SOUSSIA METAL
SARL AU

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
.2022 /10/ 06

تم إنشاء)شركة))ذات الخصائص)
التالية):

 STE SOUSSIA (: التسنية)
 .METAL SARL AU

الهدف):)
-)اشغال متنوعة.

اقليم) بيبي  سيدي  مركز  (: املقر)
اشتوكة ايت باها.)

درهم) (100.000 (: الرأسنال)
مقسنة كابتي):)

 1000 عبد هللا فتحون) (: السيد)
حصة))100)درهم للحصة(.

التسيي2:)السيد عبد هللا فتحون
اإليداع القانوني وض  في املحكنة)
االبتدائية بانزكان يوم)10/2022/ 1 
(: السجل التجاري) (2030 تحت رقم)

.271 1
311P

STE ML AGADIR PRO
SARL AU

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

2022 /09/ 26

تم إنشاء)شركة))ذات الخصائص)

التالية):

 STE ML AGADIR (: التسنية)

 PRO SARL AU

الهدف):

)-)اشغال متنوعة.

جنان ادرار) متجر رقم) 0) (: املقر)

تكوين اكادير.)

درهم) (1.000.000 (: الرأسنال)

مقسنة كابتي):

 10.000 مصطفى المين) (: السيد)

حصة))100)درهم للحصة(.

التسيي2:)السيد مصطفى المين.

اإليداع القانوني وض  في املحكنة)

 18/10/2022 يوم) باكادير  التجارية 

(: التجاري) السجل  (118861 تحت)
رقم)53215.

312P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II  

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE BERRIES شركة

TRANSPORT
SARL

ش.م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

تأسيس) تم  (1 /10/2022 (: في)

تحنل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

1)-)التسنية):)تحنل الشركة اسم)

 STE BERRIES TRANSPORT(شركة

. SARL
تحدد) (: الشركة) رأسنال  (- (2
درهم) (100.000 رأسنال الشركة في)

 100 بقينة) 1000حصة  الى) مقسم 

لكل حصة منلوكة ل محند) درهم 

انعبو هواري)V192281 : 500)حصة.

 500 : U82086(وابراهيم عنراوي
حصة.

تحدد املقر) (: املقر االجتناعي) (- (3
(: العنوان) في  للشركة  االجتناعي 
ايت) اإلسكان  تجزئة  االول  الطابق 

اعني2ةاشتوكة ايت باها.
تعنل) (: االجتناعي) الهدف  (- ( 

الشركة في مجال نقل األشخاص
5)-)التسيي2:)تحدد تسيي2 الشركة)
من طرف السيد):)محند انعبو هواري

.V192281
القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6
االبتدائية) املحكنة  لدى  للشركة 
بتاريخ) (2055 رقم) تحت  النزكان 

.18/10/2022
313P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE  

HASSAN II BIOUGRA

 STE OUADRIM شركة
NEGOCE
SARL AU
ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة) تأسيس  في:05/10/2022تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحنل الخصائص التالية)
اسم) الشركة  تحنل  (: التسنية)

شركة
 STE OUADRIM NEGOCE

SARL AU
تحدد) (: الشركة) رأسنال  (- (2
درهم) (100.000 رأسنال الشركة في)
100درهم) بقينة) حصة  (1000 أي)
 1000: كتالى) محددة  حصة  لكل 
الزميت) الحسان  للسيد  حصة 

.JC 619 8
تحدد املقر) (: املقر االجتناعي) (- (3
:زنقة) االجتناعي للشركة في العنوان)

923)رقم)56)تراست انزكان.
األشغال) (: الهدف االجتناعي) (- ( 

العامة أوالبناء.
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( 5)-)التسيي2):)

طرف) من  الشركة  تسيي2  تحدد 

السيدالحسان الزميت.

6)-)تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكنةاالبتدائيةإلنزكان تحت)

رقم)2025)بتاريخ)10/2022/ 1.

314P

VIS - TIZNIT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
الجن ) محضر  على  بناء)

: بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي   العام 

شركة) تأسست  (2022/09/13 

ذات املسؤولية املحدودة باالعتبارات)

التالية):

 VIS - TIZNIT شركة) (: االسم) (-

ذات مسؤولية محدودة.

الطابق) (1 شقة رقم) (: العنوان) (-

تجزئة) (، 8 رقم) العنارة  األر�صي،)

االنبعاث،)تزنيت.

ال 2اغي تصني    -الهدف):)

في) وسيط  أو  تاجر  املسامي2،) و 

االستي2اد و التصدير ومفاوض)

العنليات) كل  عامة  بصفة  و 

املالية) التجارية،) السياحية،)

 واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

-)املدة:)تسعة و تسعون سنة))99 

سنة(.

-)رأس املــــال:)رأس مال الشركة هو)

درهم() (100  000( درهم) آلف  مائة 

مقسم إلى آلف))1000()حصة قينتها)

مائة))100()دراهم لكل واحدة منها.

ليلى) السيدة  عينت  التسيي2:) (-

بنهنوت كنسي2ة للشركة)

اإليداع) تم  القانوني):) اإليداع  (-

القانوني باملحكنة االبتدائية بتزنيت)

رقم) تحت  (2022/10/11 بتاريخ)

.2022/312

315P

LILY CHASSE 
 SARL AU 
RC : 8947

تـأسـيـس شــركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (
القانون) وض   تم  (15/08/2022
محدودة) لشركة  الـتأسي�صي 
املسؤولية تحنل الخصائص التالية:
 LILY CHASSE (: الـتـسـنيـــــــــــــــة)

.SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.)
السياحي/) القنص  (: الـنـوضـــــوع)
تنظيم) القنص/) بطوالت  تنظيم 

بطوالت الصيد.
الزيتون) حي  (: االجـتـناعــي) الـنـقر 

الكردان،)تارودانت.
مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رأسنـــال 
درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)السيد:)محند املي2.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
االبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 
 529 بتارودانت تحت الرقم الت2تيبي)
سجلها) رقم  (25/08/2022 بتاريخ)

التجاري هو:)7 89 . 
316 P

SALAB
 SARL AU
RC : 53199

تـأسـيـس شــركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) وض   تم  (05/10/2022
محدودة) لشركة  الـتأسي�صي 
املسؤولية تحنل الخصائص التالية):
.SALAB SARL AU (:  الـتـسـنيـــــــــــــــة)
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات شريك واحد.)
أشغال) مقاول  (: الـنـوضـــــوع)
ردمات) مقاول  (/ البناء) أو  مختلفة 

املطاعم تاجر.
:)الطابق الثاني) الـنـقر االجـتـناعــي)
 II الخيام) ه 2ي  جبل  زنقة  (18 رقم)

أكادير.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رأسنـــال 

درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.

نورالدين) (: السيد) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

بوعنبة.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)

التجاري لدى املحكة التجارية بأكادير)

تحت الرقم الت2تيبي)3 1188 

بتاريخ):)17/10/2022)رقم سجلها)

التجاري هو:)53199.

317P

DOMAINE KAYAK

تـأسـيـس شــركة
RC : 9093

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

القانون) وض   تم  (0 /10/2022

محدودة) لشركة  الـتأسي�صي 

املسؤولية تحنل الخصائص التالية):

 DOMAINE KAYAK(:(الـتـسـنيـــــــــــــــة

 SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات شريك واحد.)

واستغالل) إدارة  (: الـنـوضـــــوع)

األرا�صي الزراعية)/)استي2اد املنتجات)

وإدارة) الفني  اإلشراف  (/ الزراعية)

املزارع.

الطابق) (: االجـتـناعــي) الـنـقر 

السفلي رقم)19)قسارية الخليل اوالد)

تاينة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رأسنـــال 

درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.

التسيي2):)السيد رالد قيوح.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)

االبتدائية) املحكنة  لدى  التجاري 

بتارودانت تحت الرقم الت2تيبي) 67 

2022)رقم سجلها) أكتولر) (18 بتاريخ)

التجاري هو)9093.

318P

TRANSPORT ISNDALN
 SARL AU

تـأسـيـس شــركة
RC : 9091

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) وض   تم  (28/09/2022
الـتأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحنل الخصائص التالية):
 TRANSPORT« (: الـتـسـنيـــــــــــــــة)

 ISNDALN SARL AU
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل))

املحدودة ذات شريك واحد.)
املستخدمين) نقل  (: الـنـوضـــــوع)
نقل البضائ  دارل  لحساب الغي2/)
)ورارج املغرب لحساب الغي2)/مقاولة)

فاألشغال املتعددة و البناء.
الـنـقر االجـتـناعــي):)الطابق السفلي)
دي) »فوق العين«) من امللك املسمى)
حي) (6197/39 رقم) العقاري  الرسم 

الشراردة)،)اوالد تاينة.
مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: رأسنـــال الشركـــة)
درهم،)000 1)حصة ب)100)درهم.

السيد الحسن ايت) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
الشريف.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
اإلبتدائية) املحكة  لدى  التجاري 
 673 بتارودانت تحت الرقم الت2تيبي)
سجلها) رقم  (18/10/2022 (: بتاريخ)

التجاري هو:)9091. 
319 P

BAM BUSINESS
تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
س.ت : 3 90 تارودانت

املؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�صى 
تاينة،) بأوالد  سبتن 20222) (21 في)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة منيزاتها كنا يلي):)
. BAM BUSINESS(:1.التسنية

أنواع) جني   تسويق  2.الهدف:)
للطاقة) املولدة  واملنتجات  الوقود 
واإلطارات) التشحيم  مواد  وجني  
الصناعية) املنتجات  وجني  
الصناعة) في  املستخدمة  والزراعية 

اإلجتناعية.
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اقتناء)محطات الخدمة وتأجي2ها)
وتشغيلها ورلنا إعادة بيعها).

واملعدات) ابالت  ولي   إصالح 
لإلستخدامات) امليكانيكية  أو  ابلية 
التجارية.) أو  الصناعية  أو  الزراعية 
والوساطة) والدعم  املشورة 

والتدريب.
تطوير وتعزيز ما يسمى باملنتجات)

العضوية واملحلية.
استي2اد وتصدير جني  املنتجات)
واألدوات) واملواد  واملستلزمات 
واملعدات على ارتالف أنواعها.)تنثيل)
وجني ) التجارية  العالمات  جني  

الشركات املغرلية واألجنبية).
واستعادة) تدوير  وإعادة  فرز 
وإعادة استخدام النفايات الحضرية)
البالستيك) والزراعية:) والصناعية 
؛) ذلك) إلى  وما  (، واملعادن) والزجاج 
وإدارة) والتدريب  والخ 2ة  املشورة 
املتعلقة) الخدمات  وجني   التغيي2 

بهدف الشركة).
في) الدولي  التجاري  التنثيل 
واملعدات) الزراعية  املنتجات  عالم 

والتجهيزات واملرافق).
أو) املحلي  لإلنتاج  التثبيت 
األلواح) الكهرلائية:) للطاقة  املنهي 
دراسات) تحقيق  الكهروضوئية،)
القيود) دراسة  (، األولية) الجدوى 
أنظنة) بت2كيب  املتعلقة  املختلفة 

إنتاج الطاقة الشنسية.
أعنال وردمات متنوعة.

)استي2اد وتصدير.
زنقة) رقم) 1) اإلجتناعي:) 3.املقر 
موالي إسناعيل حي كنال الدين)01 

شارع الحرية أوالد تاينة.
 100.000 الشركة:)  .رأسنال 

درهــم.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) 5.املدة:)

التسجيل بالسجل التجاري.
6.التسيي2:)يسيي2 الشركة،)السيد)
محند آيت وكريم ملدة غي2 محدودة.)

رأسنال) وزع  الحصص:) 7.توزي  
فئة) من  حصة  (100 على) الشركة 
100درهم،)السيد محند آيت وكريم)
500)حصة،)السيد بوهنيد عبد االله)

500)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 

سبتن 20222  (30 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)630.

320 P

 STE SALIL TRANS
S.A.R.L AU

رأس مالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتناعي : دوار البعارير زاوية 

سيدي الطاهر تارودانت

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد 
مؤرخ) عرفي  عقد  -1بنقت�صى 

بتاريخ)21)سبتن 20222)،)تم إحداث)

ذات) للشركة  األسا�صي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد،)رصائصها كالتالي):

. SALIL TRANS(:التسنية-

دوار البعارير) (: (: -املقر اإلجتناعي)
زاوية سيدي الطاهر تارودانت.

-الهدف اإلجتناعي):)

نقل األشخاص لحساب الغي2.)

نقل البضائ  لحساب الغي2.
(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

100.000.00)درهم مجزء)على)1000 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي):

 1000 (: السيد إسناعيل اليقين)

حصة)،)أي)100.000)درهم.

أي) (، حصة) (1000 (: املجنوع)

100.000.00)درهم.

-التسيي2):)تعيين السيد إسناعيل)

غي2) ملدة  للشركة  كنسي2  اليقين 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) -السنة املالية:)

31)ديسن 2).

-املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 

املحكنة اإلبتدائية بتارودانت بتاريخ)

 661 رقم) تحت  أكتولر2022) (13

السجل التجاري:)9071.

321 P

Sté THARIFA SERVICES
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  أكتولر2022) (3  
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املنيزات التالية:
 Sté THARIFA التسنية:)

.SERVICES SARL A.U
00 )شارع) :رقم) املقر اإلجتناعي)

محند الخامس طانطان.
100.000,00درهم) الرأسنال:
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100,00)دراهم.
: الهدف)

-تاجر عام.
-مندوب مبيعات وردمة ووكيل)

دف .
-تأثيث عام.

-تاجر مواد البناء)واملباني.
-أعنال متنوعة.

وأجهزة) كنبيوتر  أجهزة  -تاجر 
مكتبية وأثاث مكتبي.

الشركاء:)
مزداد) مغربي،) صفر،) -عثنان 
ب.ت.و) ف 2اير1997،) (8 بتاريخ)

.SH181103
فاتح) من  :تبتدئ  املالية) السنة 
كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
من) حاليا  الشركة  التسيي2:تسي2 

طرف:
غي2) ملدة  صفر  عثنان  السيد 

محددة.
باملحكنة) تم  (: السجل التجاري)
 11 بتاريخ) بطانطان  اإلبتدائية 

أكتولر2022)تحت رقم7103 .
322 P

STE ELKRIF
SARL

إعالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ) عرفي  عقد   بنقت�صى 
تم تأسيس شركة) سبتن 20222) (12
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املنيزات التالية:

.STE ELKRIF SARL:(التسنية
 1 األمل) حي  ( املقر اإلجتناعي:)

الوطية)–)طانطان.
100.000,00درهم) الرأسنال:)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسنة 

100,00)دراهم.
: الهدف)
-مطعم).
الشركاء:

-)العربي ايت بالم،)مغربي،)مزدادة)
 JC92217(بتاريخ)1971)،)ب.ت.و رقم
-)رشيد بوحنيد)،)مغرلية،)مزداد)
رقم) ب.ت.و  ماي1983،) (8 بتاريخ)

. JF31379
-)سعيد بوحنيد)،)مغرلية،)مزداد)
رقم) ب.ت.و  (،1980 ماي) (9 بتاريخ)

.JF29690
فاتح) من  :تبتدئ  املالية) السنة 
كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
حاليا) الشركة  تسي2  التسيي2:)
العربي ايت بالم ملدة غي2) من طرف:)

محددة.
باملحكنة) تم  (: السجل التجاري)
 7109 بتاريخ) بطانطان  اإلبتدائية 

تحت)18)أكتولر2022 .
323 P

)املركز الجهــوي للخدمـــات
تيزنيت

الهاتف:)10. 05.28.60.2

 MEDLINE PHARMA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجن ) محضر  على  بناء)
بتاريخ املنعقد  التأسي�صي   العام 
شركة) تأسست  أكتولر2022) (11  
ذات املسؤولية املحدودة باإلعتبارات)

التالية:
 MedLINE شركة) (: -اإلسم)
PHARMA)ذات املسؤولية املحدودة.
-العنوان:)رقم)76)تجزئة السعدية)

1)تيزنيت.
)-الهدف:)تجارة املنتجات الخاصة)

بشبه الصيدلية بالجنلة.
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بشبه) الخاصة  املنتجات  تجارة 

الصيدلية بالتقسيط.
-)املدة):)تسعة وتسعون سنة))99 

سنة(.
رأس مال الشركة) (: املــال) رأس  (-
هو مائة ألف درهم))100.000)درهم()
حصة) ()1000( ألف) إلى  مقسنة 

بقينة مائة))100()درهم لكل حصة.
عرابي) السيدة  تعيين  التسيي2:) (-

رديجة مسي2ة للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (-
القانوني باملحكنة اإلبتدائية بتيزنيت)
(: رقم) تحت  أكتولر2022) بتاريخ:18)

.317
324 P

Gaston-Production شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
 16 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تأسيس شركة ذات) تم  يونيو2022)
بالخصائص) محدودة  املسؤولية 

التالية:)
.Gaston-Production(:(االتسنية

الهدف:
)تنظيم امللتقيات والعروض.

 100000.00 املجنوعة:) رأسنال 

درهم.

 VOUILLOZ GASTON املسي2:)

.MAURICE

حنصالة) دوار  اإلجتناعي:) املقر 

احنر الكاللشة تارودانت.

املدة:)99)سنة.

للنجنوعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكنة) التجاري  بالسجل 

 10 بتاريخ) تارودانت تحت رقم8917)

أغسطس2022.

325 P

 STE ECOLE DE

 FORMATION EN OPTIONS

-VARIEES PRIVEE-EFOV
العام) الجن   محضر  بنقت�صى  (

والدي) سبتن 20222) (28 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بنوجبه  ثم 

مسؤولية محدودة منيزاتها كالتالي):)

 STE ECOLE DE (: اإلسم) (-

 FORMATIONS EN OPTIONS

-VARIEES PRIVEE-EFOV

شركة ذات مسؤولية) (: الصفة) (-

محدودة.

درهم) (50.000,00 (: الرأسنال) (-

 100 حصة بقينة) (500 مقسنة الى)

درهم للحصة

-الهدف):)

-التكوين املستنر.

دروس الدعم املدر�صي.

)املشورة اإلدارية.

التاني) الطابق  (03 -العنوان:رقم)

عنارة برج السالم حي السالم اكادير.

فاتح) من  لتبدأ  (: املالية) -السنة 

يناير إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

-)التسيي2:)تسي2 الشركة من طرف)

السيدة صديق لال زينب.

والسيدة البوهدوي الشعيبية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  -تم 

أكتولر2022  (12 التجارية بأكادير في)

تحث رقم) 11877 .

326 P

 Société EGHILLE DE

 CONSTRUCTION ET

 NEGOCE
sarL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسنالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتناعي: رقم 05 زنقة 125 

الحاجب تيكوين اكادير

 29 بتاريخ) املحرر  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  أغسطس2022)

امليزات) على  املسؤولية  محدودة 

التالية:

 Société EGHILLE DE التسنية:)

 CONSTRUCTION ET NEGOCE

. sarL
زنقة) (05 رقم) (: اإلجتناعي) املقر 

125)الحاجب تيكوين أكادير.

الرأسنال:)100.000.00)درهم.

النشاط التجاري:)

االشغال املتنوعة والبناء).

من) باملائة  (5 يقتط ) (: الرلح)

األرلاح الصافية من أجل اإلحتياطي)

القانوني.

التسيي2:)تم تعيين السيد الطالبي)

محند كنسي2 للشركة.

السنة اإلجتناعية:)من فاتح يناير)

الى غاية)31)من ديسن 2.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل في السجل التجاري.

لدى) (: القانوني) اإليداع  تم  وقد 

باملحكنة) الضبط  كتابة  مصلحة 

سبتن 2) (23 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022تحت عدد)7 1185.
بنثابة مقتطف و بيان

327 P

 STE. ASSATM
تأسيس شركة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
22)سبتن 2)2022 ٬)تم وض  القانون)

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�صي 

التالية:

 . ASSATM(:(التسنية

الصفة القانونية):)SARL(ش.م.م.)
زنقة) (08 مجن ) (: املقر اإلجتناعي)

1006)رقم)39)حي املحندي اكادير.

الهدف اإلجتناعي:

أشغال مختلفة للبناء.

الرأسنال:)حدد في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

100)درهم للحصة) إجتناعية بقينة)

الواحدة مفرزة كالتالي):

 500 بيجديكن) حسن  السيد  (-

حصة.

-)السيد علي ايت بيه)500)حصة.)

حسن) السيد  تعيين  تم  التسيي2 

غي2) ملدة  للشركة  مسي2  بيجديكن 

محدودة.)

)املدة:)99)سنة.

 31 فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

ديسن 2 من كل سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بأكادير بتاريخ)12)أكتولر)2022)تحت)

الرقم)118772.
328 P

 RANYA ADVENTURE
 TOURS
SARL AU

تأسيس شركة
يوم) مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
3)أكتولر2022)حيث تم وض  قوانين)
املسؤولية) ذات  املساهنة  الشركة 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

املنيزات التالية:
أدفونتور) رانيا  (: شركة) التسنية 

تورز.
املوضوع):)

)مستشار التسيي2.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)31)ديسن 2 من كل سنة.
املقر الرئي�صي):)امي ودار أكادير كود)

بوستال)80502 .
الرأسنال):)90.000)درهم).)

اإلدارة):)تدير الشركة السيد ازيكي)
بولكر ملدة غي2 محدودة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بأكادير،) التجارية   املحكنة 
 17)أكتولر2022)تحت رقم)  1188
329 P

شركة صونبكي سود
تأسيس

أكتولر) (6 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
األسا�صي) القانون  وض   تم  (2022

لشركة ذات مسؤولية محدودة):
االسم):)شركة صونبكي سود.

الهدف):)أشغال البناء)-)نيكوس.
 02 النصر) حي  (: االجتناعي) املقر 

طاطا.
املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)
مقسنة إلى)1000)حصة بقينة)100 

درهم للحصة.
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األرلاح):)5)في املائة للدري2ة والباقي)

حسب قرارات الشركاء.

التسيي2):)السيد تابو محند.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

باملحكنة االبتدائية بطاطا تحت رقم)

5 7)بتاريخ)18)أكتولر)2022.

330 P

 STE : SORGENIA NEGOCE
SARL D’A.U

تأسيس الشركة
)بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

فاتح أكتولر2022)تم تأسيس شركة)

ذات) شركة  نيكوص  صورغجينيا 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

والتي تحنل الخصائص التالية:

 STE : SORGENIA:التسنيـــــــــــة (

 .NEGOCE SARL D’A.U

الهدف اإلجتناعي:)

1()شركة إستي2اد وتصدير.

 2()التجارة العامة٠

مقسنة) (100  000.00 رأسنال:) (-

 100.00 فئة) من  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة مجزأة كنا يلي):

 1000 هشام) الريحاني  -السيد 

حصة.

-)املـــــــــدة):)99)سنة ابتداءا من تاريخ)

التأسيس.

-)السنة املاليــــــــة):)من فاتح يناير إلى)

31)ديسن 2 من كل سنة).

س) بلوك  اإلجتناعي:) املقر  (-

أغروض) بيزماون  مكرر حي  (26 رقم)

بنسركاو أكادير.

الريحاني) للسيد  التسييـــــــــــــــر:) (-

هشام).

باملحكنة) تم  القانوني:) اإليداع 

التجارية بأكادير يومه) 1)أكتولر2022 

118801/2022رقم) عدد) تحت 

السجل التجارى)53159.

331 P 

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
CREATION DE SOCIETE

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL
JURIDIQUE

ETUDE DE PROJET
GESTION FINANCIERE

AVENUE HASSAN II LES CHALETS IMM.
 OUCHBANI 2EME ETAGE EN FACE DE
 LA MOSQUE ALIMAM ALJAZOULI
BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

PATENTE :  8815038
IF :  022 158
RC : 3 262
INEZGANE

GSM : 06.03062700

 EXPRESS FUMIER
SARL

إعالن عن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 
حررت) ببيوكرى  سبتن 20222) (20  
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات شريك وحيد رصائصها كالتالي):)
 EXPRESS FUMIER (: -اإلسـم)

SARLاكس 2يس فوميي).
-)األهداف:

بي  السناد الطبيعي.
دوار ايت وكنار) (: املقر اإلجتناعي)

الصفاء)بيوكرى اشتوكة ايت باها.
(: اإلجتناعي) الرأسنال 

100.000.00)درهم.)
التسيي2:)عبد النبي فرحي).

اإليداع القانوني):)تم اإليداع لدى)
بتاريخ بانزكان  اإلبتدائية   املحكنة 
 17)أكتولر2022)تحت رقم)8 20.

332 P

 SOCIETE TRANS D1 شركة
 SARL AU

RC 21733 INEZGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسنالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتناعي : عند رقم 18 
قيسارية بوطالب بايت ملول 

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
بتاريخ)2)سبتن 20222)لشركة ترانس)

د1 .
قرر حل الشركة وتصفيتها في املقر)
بوطالب) قيسارية  (18 عند) الكائن 

بآيت ملول).

كنصفى) هللا  عبد  داز  وتعيين 
لشركة.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) اإلبتدائية بانزكان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)2016. 
333 P

 STE TOTAL WAY AND
 SOLUTIONS

SARL
ذات الرأسنـال اإلجتناعي: 

10.000.00 درهم
مقرها اإلجتناعي : رقم 9-2 1 
الطابق االول دار الحديقة، 

حي الهدى - اكادير
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)30)سبتن 2)

2022)قرر مساهنوا الشركة ما يلي:
التجاري) النشاط  توقيف  (-

للشركة من تاريخه.
الورزازي) محند  السيد  إعفاء) (-

من مهامه كنسي2 للشركة.)
كنقر) الشركة  مقر  تحديد  (-

للتصفية.
الورزازي محند  السيد  تعيين  (-

P2 1733)كنصفي للشركة.
القانوني) اإليداع  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   باملحكنة 
 5)أكتولر2022)تحت رقم)118713.
334 P

AIT TAIB IMMOBILIERE
S.A.R.L -A.U

 AIT TAIB إشعار بتصفية شركة
 IMMOBILIERE S.A.R.L -A.U

مقرها اإلجتناعي : حي تبارين شارع 
أحند بن املختار زنقة 3601 رقم 

100 الدشي2ة انزكان
الوحيد) الشريك  لقرار  تبعا 
تقرر) أكتولر2022) (6 للشركة بتاريخ)

ما يلي:
تاريخ من  ابتداءا  الشركة   حل 

 6)أكتولر2022 .
تعيين السيد محند أيت الطيب،)

كنصفي للشركة

محال) اإلجتناعي  مقرها  تعيين 
للتصفية.)

السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكنة  التجاري 
 17 2037)بتاريخ) بإنزكان،)تحت رقم:)

أكتولر2022.
335 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél: 05 28 237 626

 Fax: 05 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

AGALUM
SARL

DISSOLUTION
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
فاتح) في  املنعقد  العادي  الغي2 

أغسطس2022)ثم بنوجبه):
حل مسبق للشركة ووضعها في) (

تصفية.)
 BOURRAHIM السيد) تعيين 

OMAR)مصفي للشركة).
 27 في رقم) التصفية  تثبيت مقر 

بلوك ف9)حي الدارلة اكادير.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر2022  (17 التجارية باكادير في)

تحت رقم)118835.   
336 P

 STE EL GHAROUBI
حــــــل مسبق للشركة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
 EL GHAROUBI اإلستثنائي لشركة)
،)تقرر) املنعقد يوم) 1)أكتولر2022)

ما يلي:
 EL لشركة) املسبق  الحل 
مقر) تحديد  وتم  (GHAROUBI
دوار) اإلجتناعي:) املقر  هو  التصفية 
بن عنفر جناعة القليعة ايت املول)
وعين السيد القا�صي محند مصف)

للشركة.)
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكنة  الضبط 
 17 يوم) رقم)  20) تحت  النزكان 

أكتولر2022.
337 P
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 EAGLE HORYZON 
SARL A.U

تصفية مسبقة للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى  (- (I
19)سبتن 20222)قرر شركاء)لشركة)
ذات) شركة  (EAGL HORYZON
مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 
حي الدارله) (68 رقم) (H1 االجتناعي)

اكادير بلوك ما يلي):
تصفية مسبقة للشركة.

نورالدين) رداح  السيد  تعيين 
كنصفي للشركة.

 II)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
التجـارية) املحكنة  لـــدى  الضبط 
بأكــادير بتاريخ)12)أكتولر2022)تحت)

رقم)118782.
338 P

 STE.CREATIVE KID 
ACADEMY PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

 رأسنالها : 100.000.00 درهم
بنقت�صى الجن  العام غي2 العادي)
يونيو) بتاريخ) 2) املؤرخ  للشركة 

2022)قرر ما يلي):)
ذمة) إبراء) م   الشركة  تصفية 

السيدة فاطنة الزهراء)سرا).)
باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 
 2022 يوليو) (20 التجارية باكادير في)
التجاري) سجل  تحت رقم) 11199)

رقم)7 15 .
للخالصة والبيان)

339 P

 STE(»(GADIRIENNE(DU(FER(ET(DU(BOIS«
»(SOGAFEB(«(SA.R.L

AU CAPITAL DE :1.000.000,00 DHS
 SIEGE SOCIAL: PARCELLE 7/  RUE
OUDAYA AMSERNAT AGADIR

شـركـة سوكافيب 
 ش.م.م.

رأسنالها :1.000.000 درهم.
مقرها اإلجتناعي : زنقة الوداية 

امسرنات بقعة 7/  اكادير
الحل املسبق للشركة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

للشركاء)بتاريخ)20)يوليو2022،)تقرر)
ما يلي):

الحل) باإلجناع  الشركاء) قرر  (-
ابني واملسبق للشركة.

-)تعيين السيد عبد هللا بالخضرت)
املقر) وتعيين  للشركة  كنصفي 

اإلجتناعي للشركة كنقر للتصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكنة التجارية)
باكادير تحت رقم)118867)بتاريخ)18 

أكتولر2022.
340 P

شركة اكزوتيك انفوزيون
 ش.م.م بشريك وحيد 

برأسنال إجتناعي قدره: 
100.000.00 درهم 

تجزئة رقم 19 الطابق األر�صي
 أكادير باي 1 اغ19 اي-03ام09 

فونتي أكادير 
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
فاتح) (: بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 
املصادقة) تنت  سبتن 20222،)

باإلجناع على املقت2حات ابتية):
-)حل الشركة.

حف�صي) محند  السيد  -تعيين 
مصفيا الشركة).

للشركة) اإلجتناعي  املقر  تعيين  (-
محال للتصفية).
-)صالحيات).

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ)7)أكتولر2022 

تحت عدد رقم)118751/2022.
341 P

 STE MYCO IMPORT
EXPORT
 SARL 

حل الشركة 
اعتناد التصفية الودية

 تعيين مصفي
بتاريخ مداوالتها  إثر  على  (:  أوال)
الجنعية) (2022 سبتن 2) (26  
 MYCOلشركة العادية  غي2  العامة 
شركة (IMPORT EXPORT SARL

برأسنال) محدودة  مسؤولية  ذات  (

مقرها) املوجود  درهم  (100000

اإلجتناعي بلوك) )رقم)72)حي سيدي)

محند أكادير.

لدى) التجاري  بالسجل  مسجلة 

املحكنة التجارية بأكادير تحت رقم)

7  0 )قررت ما يلي):

-)حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء)

من)26)سبتن 20222 .

-)وض  الشركة في طور التصفية)

الودية.

املهدي) العي�صي  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

-)ثانيا):)تم إنجاز اإليداع القانوني)

التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ (118705 رقم) تحت   بأكادير 

 5)أكتولر2022.

342 P

 M H TOURS

 SARL

 شركة ام أش تــــــــور ش.م.م

لشركة) استثنائي  عقد  بنقت�صى 

 29 بتاريخ) ش.م.م  تــــــــور  أش  ام 

سبتن 2)2022)وبعد اإلستناع وقراءة)

العقد تقرر ما يلي):)

التصفية النهائية للشركة).

السجل التجاري)21759 . 

بتاريخ) إستثنائي  عقد  بنقت�صى 

الشريك) بأكادير  سبتن 20222) (29

M H TOURS SARL(الوحيد لشركة

(- بلوك اف) (- (13 مقرها السابق رقم)

تحت عنارة صابريم)-)قصر املدينة)-)

أكادير قرر التصفية النهائية للشركة)

وتشطيب رقم السجل التجاري).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ)17)أكتولر)2022)تحت)

رقم)118830 .
الخالصة والتذكي2

343 P 

SOJOTRA 
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسنالها : 100.000 درهم 

مقرها االجتناعي : حي بي2 أنزران 
بلوك 11 شارع 07 تيكيوين اكادير

RC : 43445
حل مسبق لشركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بنقت�صى  (
يوم)30)شتن 2)2022)باكادير قد تقرر)

)ما يلي):)
حل مسبق للشركة ووضعها تحت)
التصفية الودية ابتدءا من)30)شتن 2)

.2022
محند) جوان  السيد  تعيين  تم 

كنأمور بالتصفية.
تم تعيين مقر التصفية في العنوان)
 07 شارع) (11 بلوك) أنزران  حيبي2 

تيكيوين اكادير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجاريةباكادير) باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (،2022 اكتولر) (11 بتاريخ)

.118766
344 P

 STE SCOLAVENIR
 S.a.r.l A.U

شركة ذات املســـؤولية املحـــدودة 
الشريك الوحيد

 السجل التجاري : 33299
حل املبكر للشركة

بأكادير) استثنائي  عقد  بنقت�صى 
الشريك) (،2022 سبتن 2) (6 ولتاريخ)
 STE SCOLAVENIR الوحيد لشركة)
حي) (131 الرئي�صي) مقر  (،SARL AU

الدارلة اكادير،)قرر ما يلي):
حل الشركة.

تعيين املصفي وتثبيت مقر الحل)
والتصفية

ترك املصفي وإبراء)ذمته.
اإلجراءات) إلتنام  الصالحيات 

القانونية واإلدارية الالزمة.
بكتـــابــة) القـــانونــــي  اإليـــداع  تــم 
بأكادير) التجارية  باملحكنـــة  الضبــط 
رقـــم) تحــت  (،2022 أكتولر) (5 يوم)

. 118712
345 P
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شركة أنوا الطبيعة
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسنالها : 6.000.000 درهم

مقرها االجتناعي : املركز الحيوي 
II تاسيال 15 بقعة D137 الدشي2ة 

الجهادية انزكان
بنقت�صى محضر قرارات الشريك)
(،2022 اكتولر) (5 الوحيد املؤرخ ب)

تقرر ما يلي):
اعتناد تقرير املصفي.

النهائية) التصفية  قرار  أرذ 
للشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
اكتولر) (12 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022،)تحت رقم)2005.
قصد النشر

346 P

شركة ال- أ- دو اش اموبيليي 
ش.م.م 

برأسنالها :100.000 درهم
مقرها االجتناعي : حي ال 2هي�صي 
مركز رنيس ايت اعني2ة اشتوكة 

ايت باها 
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ) 2)سبتن 2)
2022،)تنت املصادقة باإلجناع على)

املقت2حات ابتية):
)تصفية الشركة.

)التفريغ للنصفي.
)إغالق التصفية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022،)تحت رقم)2022/ 201.
347 P

 STE GRAND SERVICE
REAYA
SARL

شركة كرو سي2فيس الرعاية
ش.م.م.

املوافقة على حسابات املوازنة
بنقت�صى محضر القرار االستثنائي)
محدودة) مسؤولية  ذات  للشركة 
بتاريخ)13)سبتن 2)2022)تقرر ما يلي):

)املوافقة على حسابات املوازنة.

)إرالء)املصفي.

اإلغالق النهائي لفسخ للشركة).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط 

رقم) تحت  أكتولر  (12 بتاريخ) انزكان 

.2001/2022

348 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE TIKITAR TRAVAUX 

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بي  حصص
بنقت�صى محضر الجنعية العامة)

اكتولر) (13 (: بتاريخ) االستثنائية 

2022،)تقرر ما يلي:)

املصادقة على بي  السيد إبراهيم)

التي) الحصص  من  الزاهري100%)

 Société شركة) رأسنال  في  ينلكها 

 .TIKITAR TRAVAUX SARL AU

درهم) (100 حصة بقينة) (1000 وهي)

مجنوعه) ما  أي  الواحدة  للحصة 

100000)درهم للسيد علي الوزكيطي)

.IC57890(ب.و.)رقم

:)يتكون رأسنال) )رأسنال الشركة))

 100 بقينة) حصة  (1000 الشركة)

درهم لكل حصة منلوكة كنا يلي:

علي الوزكيطي):)1000)حصة.)

السيد) قدم  الحصص  لبي   تبعا 

إبراهيم الزاهري استقالته من تسيي2)

كنا) الشركة حيث تنت ت 2ئة ذمته.)

تم تعيين السيد علي الوزكيطي ب.و.)

رقم)IC57890)كنسي2 جديد ملدة غي2)

محدودة.

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكنة االبتدائية النزكان تحت)

رقم)2026)بتاريخ) 1)اكتولر)2022.

349 P

 ETABLISSEMENT PRIVE
ABDERRAHMAN RAKAZ

SARL
Capital : 100.000 Dhs

 Siège : N° 19 RUE 13 BLOC(B
HAY BAB SAHARA GUELMIM

 ICE : 002260194000081
RC(N° : 2439

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املنعقد بنقر الشركة بتاريخ)3)أكتولر)
اكتولر) (6 بتاريخ) املسجل  (،2022

2022،)قرر شريك الوحيد ما يلي:
الشركة) حصص  جني   تفويت 

1000)حصة كنا يلي:
املفوت:

 1000 (..... السيد النعنة سيفر) (
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

املشت2ي:
 1000 (.... السيدة جنيعة سيفر) (

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
الحصص) بي   عقد  وبسبب 
أصبحت) للشركة  االجتناعية 
 ETABLISSEMENT PRIVE شركة)
ABDERRAHMAN RAKAZعلى)

الشكل التالي الشريك الوحيد هو:)
السيدة):

حصة) (1000 (...... جنيعة سيفر)
بقينة)100)درهم للحصة.

تغيي2 مقر الشركة):)العنوان الحالي)
باب) بلوك ب حي  (13 زنقة) (19 رقم)

صحراء)كلنيم.
دروس) التالية:) األنشطة  إضافة 
أنواع) املسائية.) والدروس  الدعم 

أررى من التدريب.
الغي2،) لحساب  املدر�صي  النقل 

التوريدات العامة.)
واملعدات) الكنبيوتر  أجهزة 
أشغال) الصحي.) الصرف  املكتبية.)
استي2اد) (- عامة) تجارة  (. البستنة)
حفر وتجهيز اببار ورزانات) تصدير.)
املياه ومحطات الضخ وجني  أشغال)

الت2صيص والكهرلاء.
سيفر) جنيعة  السيدة:) التسيي2:)

مسي2ة للشركة،)ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) تـم  (: الـقانـونـي) اإليـداع 

الضـبط باملحكنة االبتـدائية بكلنيم)

تحـت رقـم) (،2022 اكتولر) (11 بـتاريخ)

.388/202

350 P

 STE ANNOUR SAKANE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسنالها: 00.000  درهــم

مقرهااالجتناعي : شارع محند 

الخامس، عنارة أمنار - انزكان

السجل التجاري رقم : 6739

الجن ) مشاورات  بنقت�صى 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 16)أغسطس)2022،)تقررمايلي):

الحصص) بي   على  املصادقة 

االجتناعية،

)استقالة السيد يوسف أيت عمي)

من التسيي2،

إبراء)ذمة املسي2 املستقيل،

التوقي  االجتناعي،

تعديل النظام األسا�صي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 االبتدائية بإنزكان بتاريخ)

2022ن تحت رقم)2003.

351 P

 STE T BOUBSITE
 SARL 

 شركة ذات مسؤلية محدودة 

مقرها اإلجتناعي : دوار الحجاج 

الخنافيف الكردان اوالد تاينة 

السجل التجاري رقم 15 8 

تارودانت

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

العادية) الغي2  العامة  الجن  

بتاريخ (BOUBSITE SARL  لشركة)

االتفاق) تم  (،2022 سبتن 2) (12  

والت2ا�صي على مايلي):

)تفويت السيد مصطفى بوبسيط)

500)حصة اجتناعية لفائدة السيد)

عنر زويقي2.
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على) بوبسيط  مصطفى  حفاظ 

منصبه كنسي2 لشركة.

جديد) كنسي2  زويقي2  عنر  تعيين 

لشركة.

التوقي  االجتناعي لسيد مصطفى)

بوبسيط و عنر زويقي2.)

تغيي2 الشكل القانوني من شركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

ذات) شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.

تحيين النظام األسا�صي شركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط 

تحت) (،2022 27)سبتن 2) لتارودانت)
رقم)616.

352 P

 STE EL GHALI LOGISTICS
ش.م.م

العام) الجن   مداوالت  بنقت�صى 

االجتناعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

(،2022 سبتن 2) (21 بتاريخ) للشركة 

 EL GHALI شركة) شركاء) قرر 
 100.000 رأسنالها) (،LOGISTICS

درهم ما يلي:)

 100 500)حصة من فئة) تفويت)

درهم للواحدة من مجنوع الحصص)

 REZZAQ السيد) ينتلكها  التي 

ES- السيد) لفائدة  (BOUCHAIB

.SALEK ELGHALI

 REZZAQ السيد) استقالة 

كشريك) منصبه  من  (BOUCHAIB

مسي2 للشركة.

 ES-SALEK السيد) تعين 

مسي2 وحيد للشركة ملدة) (ELGHALI

غي2 محدودة.

البضائ ) نقل  نشاط  حذف 

بنشاط) وتعويضه  الغي2  لحساب 

التعبئة) أنواع  جني   وتوزي   إنتاج 

والتغليف.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيي2 

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

باملحكنة) اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ انزكان  بندينة   االبتدائية 
 20 3 2022،)تحت رقم)  17)أكتولر)

السجل التجاري رقم)26623.
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 STE IMI MAK
شركة ذات مسؤولية محدودة

)رأسنالها):)100.000)درهم
مقرها االجتناعي: الطابق   عنارة 

رقم   زاوية شارع بئ2انزران زنقة رقم 
3105 الدشي2ة الجهادية)

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
سبتن 2) (30 بتاريخ) للشركة املسجل 

2022،)قرر فيه ما يلي):)
كلثومة) روحي  السيدة  وهبت 
50)حصة) البنها السيد محند الفاك)
ب) املسناة  الشركة  في  لها  املنلوكة 
مسؤولية) ذات  شركة  (IMI MAK

محدودة.
جني ) تفويت  على  املصادقة 
الحصص االجتناعية))أي)50)حصة()
في) (، جام ) للسيد حسون  املنلوكة 
لصالح) (IMI MAK SARL الشركة)
 50.000 السيد محند الفاك بنبلغ)

درهم.)
استقالة السيد حسون جام  من)

مركزه كنسي2 للشركة.
تعيين السيد محند الفاك كنسي2)
والتزم) محدودة  غي2  ملدة  للشركة 

الشركة بتوقيعه.
نتيجة ملا سبق)،)تم تغيي2 األنظنة)
املسؤولية) ذات  للشركة  األساسية 

املحدودة بشريك واحد.)
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
القانوني باملحكنة االبتدائية بإنزكان)
برقم) 195  (،2022 اكتولر) (5 في)

سجل تجاري رقم:)17737.
للخالصة و البيان

354 P

STE IMMA RAI
SARL-AU

االستثنائي) العام  الجن   اطار  في 
املنعقد) (STE IMMA RAI لشركة)
قرر) (،2022 اكتولر) بتاريخ) 1)
األعضاء)ولاإلجناع التغيي2ات التالية:

تفويت) رلي   الراعي  السيد  قرر 

من) (100 (% أسهنه) جني   ولي  

للسيد) بالشركة  أسهنه  مجنوع 

الراعي محند.)

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

القانوني لدى كتابة) تم اإليداع  (

الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان)
بتاريخ)17)أكتولر)2022،)رقم)7 20.

للخالصة والبيان

املسي2

355 P

 LE BON COIN BEAUTY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد 
رأسنالها : 100.000 درهم

املقر االجتناعي: الطابق االر�صي 
رقم 3 - ا عنارة طارق شارع موالي 

اسناعيل حي النهضة اكادير

 تفويت حصص الشركة
العام) الجن   محضر  بنوجب  (

اكتولر) (05 يوم) املنعقد  االستثنائي 

 LE BON شركة) قرر شركاء) (،2022

ذات) شركة  (،COIN BEAUTY

شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

درهم) (.100.000 رأسنالها) واحد 

 الكائن مقرها ب الطابق االر�صي رقم

موالي) شارع  طارق  عنارة  (3 (- ا) (

اسناعيل حي النهضة اكادير ما يلي:

تفويت السيدة) (: تفويت حصص)

حصة) (700 ل) سيهام  املكافح 

درهم) (100 فئة) من  اجتناعية 

كريم.) اسرارفي  السيد  إلى  للواحدة 

أصبح) الحصص  هده  تفويت  بعد 
رأسنال الشركة مقسنا على الشكل)

التالي):

السيدة املكافح سيهام)300)حصة)

مجنوع قينتها)30.000)درهم.

700)حصة) السيد اسرارفي كريم)

مجنوع قينتها)70.000)درهم.

تم تغيي2) (: تغيي2 الشكل القانوني)

ذات) شركة  الى  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (
التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (،1188 0 رقم) تحت  ألكادير 

17)أكتولر)2022.
)من اجل النسخة و البيان عن املسي2:

)السيدة املكافح سيهام

356 P

 STE NOVA SOLUTION
 SARL

السجل التجاري:)23965
تعديل

بنقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)
6)اكتولر)2022،)قرر مايلي:)

0 3)حصة من طرف السيد) )بي )
الزاهرة) السيدة  الى  بوقسيم  محند 

ادامسكين).
تحيين القانون االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بإنزكان)
اكتولر) (17 بتاريخ) (20 0 رقم) تحت 

.2022
357 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

 AGADIR
 TEL : 06.11.82. 6.25
FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE MEHASS CAR
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 11)اكتولر)2022،)تم إقرار ما يلي:
حصة من السيد) (2500 تفويت) (

اضادي مني2 إلى السيد اكنيو امين.
حصة من السيد) (2500 تفويت) (
رديجة) السيدة  إلى  مني2  اضادي 

امشغال.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيي2  (

.SARL(الى(SARL AU(من
)استقالة السيد اضادي مني2 من)
تسيي2 الشركة وتعيين السيد اكنيو)

امين.
امين) اكنيو  للسيد  التوقي   (
بشكل) امشغال  رديجة  والسيدة 

مشت2ك.
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باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 
اكتولر) (18 بتاريخ) بأكادير  التجارية 
السجل) (118859 تحت رقم) (،2022

التجاري رقم)557 3. 
358 P

 STE SVETLANA
CONSTRUCTION

SARL AU 
ICE : 002619666000060

الغي2) العام  الجن   بنقتضـى 
سبتن 2) (27 في) املؤرخ  العادي 
 SVETLANA لشركة) (،2022
CONSTRUCTION SARL AU)تقرر)

مايلي):
 100 حصص) جني   تفويت  (
لفائدة) بنعلي  احند  السيد  حصة 

السيد مراحي بنعلي.
تحيين القانون األسا�صي للشركة

باملحكنــة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 في) بالعيون،) االبتدائية 

2022،)تحت رقم3017.
359 P

STE LA DINDE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

الجن  العام االستثنائي املنعقد 
بتاريخ 5 سبتن 2 2022

العام االسثتنائي) الجن   بنوجب 
(،2022 سبتن 2) (5 بتاريخ) املنعقد 
القرارات) اتخاد  تم  باكادير  املسجل 

التالية):)
املنلوكة) الحصص  لجني   بي  
السيد عبدالرحيم صبار) من طرف 
 200 اي) اباحنو،) ليلى  السيدة  ل 
درهم للحصة اي) (100 حصة بثنن)

)20000درهم(.
عبدالرحيم) السيد  استقالة 

صبار.
اباحنو) ليلى  السيدة  استنرار 

مسي2ة ملدة غي2 محددة.)
تحيين النظام االسا�صي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022،)تحت رقم118789 .
360 P

 TRAVAUX ETUDES
 MANAGEMENT DE

 PROJETS
 »S-TREMAP«

مقرها االجتناعي):)مركز التجاري بن)
سركاو رقم)89)اكادير

العادي) غي2  العام  الجن   رالل 
تم) (2022 سبتن 2) (16 يوم) املنعقد 
اتخاذ القرار بشان التغيي2ات التالية):)

)تغيي2 املقر االجتناعي للشركة).
تم تغيي2 املقر االجتناعي للشركة)

من:
 89 مركز التجاري بن سركاو رقم)

اكادير إلي العنوان ابتي:)
الشطر) السو�صي  املختار  اقامة 

الثاني ب رقم)115)اكادير.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
اكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022،)تحت رقم)118828.
361 P

 Sté XEO 3C
SARL

 رقم ,18الطابق3,عنارة فلوريدا
 21-1 شارع الحسن الثاني

 اكادير
السجل التجاري رقم 12793 اكادير

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
18يوليوز) بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
شركـة) شركة  شركاء) قرر  (، (2022

كسيو3)س ش.م).م)،)مايلي:
العنوان) الى  الشركة  مقر  تغيي2 
(، (A9  02 تكنولول) أكادير  (: التالي)
الثاني،) الطابق  (EB 201رقم مكتب 

بلوك)E,)فونتي بنسركاو أكادير
تعديل الفصل رقم) من القانون)

االسا�صي للشركة.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تـم 
 118819 التجارية باكادير تحت رقم)

بتاريخ) 1)اكتولر)2022.

362 P

STE TAKINAD
SARL

Capital : 100.000 Dhs
 Siège(Social : N°35 RUE 08 HAY
RAHMA BLOC A GUELMIM

 ICE(N° : 002853794000094
RC(N° : 3625

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
بتاريخ) الشركة  بنقر   املنعقد 
بتاريخ) املسجل  (،2022 سبتن 2) (12
شريك) قرر  (،2022 سبتن 2) (28

الوحيد ما يلي:
تغيي2 مقر الشركة):)العنوان الحالي)
بلوك أ حي الرحنة) (08 زنقة) (35 رقم)

كلنيم).
نقل) التالية:) األنشطة  إضافة 
مواد) وصن   التجارة  السل .) وتوزي  
مواد) وصن   التجارة  التجنيل.)

اإلصالح).
املستخدمين) نقل  في  مقاول 
نقل) في  مقاول  (. الغي2) لحساب 

البضائ  لحساب الغي2.)
املسي2 والشريك الوحيد):)السيدة)
غي2) ملدة  الزهراء) فاطنة  بوعزيز 

محددة.
بكـتابة) تـم  (: الـقانـونـي) اإليـداع 
كلنيم) االبتـدائية  باملحكنة  الضـبط 
رقـم) تحـت  (،2022 اكتولر) (3 بـتاريخ)

.380/2022
363 P

SOUFDOTCOM CAR
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°555 HAY(EL

.QODS GUELMIM
 ICE(N° : 002361779000058

RC(N° : 2713
االستثنائي) املحضر  بنقت�صى 
بتاريخ الشركة  بنقر   املنعقد 
 23)أغسطس)2022،)املسجل بتاريخ)
الشريك) قرر  (،2022 سبتن 2) (1 

الوحيد ما يلي):
تغيي2 مقر الشركة):)العنوان الحالي)

رقم)555)حي القدس كلنيم).

السيد:) (: املسي2 والشريك الوحيد)
ازكاغ سفيان ملدة غي2 محددة.

بكـتابة) الـقانـونـي  اإليـداع  تم 
كلنيم) االبتـدائية  باملحكنة  الضـبط 
بـتاريخ)15)سبتن 2)2022،)تحـت رقـم)

.558/2022
364 P

 AFRIQUIA CONSULTING
 ش.م.م.ش.و. 

الطابق الثاني رقم  1 حي درب لعفو 
شارع ابراهيم الروداني تارودانت 

السجل التجاري رقم 9095 
تارودانت 

تغيي2 مقر الشركة
تحيين النظام األسا�صي للشركة 

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�صى 
العادية) غي2  العامة  الجنعية 
AFRIQUIA CONSULTIN لشركة)
 2022 02)شتن 2) ش.م.م.ش.و بتاريخ)

تم االتفاق والت2ا�صي على مايلي):
العنوان) من  الشركة  مقر  تغيي2 
القديم مكتب03)رقم)2 )حي الزيتون)

تودرت تكوين أكادير.)
إلى العنوان الجديد الطابق الثاني)
رقم) 1)حي درب لعفو شارع ابراهيم)

الروداني تارودانت.
(. شركة) األسا�صي  النظام  تحيين 
القانوني بكتابة الضبط) تم اإليداع 
باملحكنة االبتدائية تارودانت بتاريخ)
30)سبتن 2)2022،)تحت رقم:)630.

365 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82. 6.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AGADIR CAR TOUR
بتاريخ عرفي  عقد   بنقت�صى 

 3)اكتولر)2022،)تم اقرار ما يلي):
)تحويل املقر الرئي�صي للشركة:

حي) أطلس  شارع  (52 رقم) (: من)
النهضة اكادير.)
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الى):)محل رقم)36قصارية الرياض)
1 )ايراك بوركان اكادير.

)التسيي2 للسيدة زكري سهام.
)التوقي  للسيد الذهبي سعيد.

باملحكنة) تم  القانوني  اإليداع 
أكتولر) (18 بتاريخ) ألكادير  التجارية 
السجل) (118858 تحت رقم) (،2022

التجاري رقم)7955 . 
366 P

 STE ADLIS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسنالها : 100.000 درهم
مقرها االجتناعي : شارع املقاومة 

تجزئة املستقبل آيت ملول
تغيي2 عنوان الشركة

تعيين مسي2 
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
(،STE ADLIS SARL AU لشركة)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
 100.000 الشريك الوحيد رأسنالها)
شارع) (: االجتناعي) مقرها  درهم،)
املقاومة تجزئة املستقبل ايت ملول.
(،2022 أغسطس) (18 املنعقد بتاريخ)

قرر ما يلي):
شارع) من  الشركة  عنوان  تغيي2  (
املقاومة تجزئة املستقبل ايت ملول)

الى):)
حي املغارة التوامة بيوكرى اقليم)

اشتوكة ايت باها).
جعفار) امحند  السيد  تعيين 

كنسي2 وحيد للشركة.
باملحكنة) وض   القانوني  اإليداع 
 19 6 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 
السجل) (،2022 أكتولر) (5 يوم)

التجاري)9715.
367 P

STE HN IMPRESSION
 SARL.AU 

السجل التجاري 20351
تعديل

بنقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)
23)سبتن 2)2022)قرر ما يلي):

 8 تحويل مقر الشركة من بلوك) (
1)سيدي مينون قصبة الطاهر) رقم)

ايت ملول الى العنوان تجزئة الشوري)
رقم)23)تنزارت ايت ملول.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 2023 رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 

بتاريخ) 1)أكتولر)2022.

368 P

FREEZ CLIMA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رقم 59 شارع املنصور الدهبي حي 

الدارلة اكادير

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

بتاريخ)26)سبتن 2)2022)قررمساهم)

الشركة ما يلي):

1)-)تغيي2 مقر الشركة من رقم)59 

الدارلة) حي  الذهبي  املنصور  شارع 

اكادير.
زنقة) (5 الجديد رقم) العنوان  الى 

الخنساء)حي الدارلة اكادير.

الشركة) رأسنال  من  الرف   (- (2

 1.000.000 درهم إلى) (100.000 من)

درهم) (900.000 بإضافة) درهم 
وذلك باملقاصة م  الحساب الجاري)

للشركاء.

األسا�صي) القانون  تعديل  (- (2

للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكنة  لدى  الضبط 

باكاديرلتاريخ)13)أكتولر)2022)تحت)
رقم)118790.

369 P

STE INTUITIVE DESIGN
SARL AU

الشريك) قرار  محضر  بـنقت�صى 

سبتن 2) (15 بـتـاريـخ) املنعقد  الوحيد 

2022)تم االتفاق على ما يلي):

للشركة) االجتناعي  املقر  تحويل 

ملتقى زنقة الكرم و زنقة) (7 إلى:رقم)

النسرين رياض السالم اكادير.

تبني القوانين األساسية الجديدة)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكنة التجارية)

وذلك) رقم) 11878) تحت  باكادير 

بتاريخ)12)أكتولر)2022.
من اجل النسخة والبيان

370 P

STE MEDLA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسنالها 20.000 درهم

املقر االجتناعي : مكتب رقم -32 

الطابق الخامس- بلوك ‹ب‹- إقامة 

ياسنين- الحي الصناعي - أكادير 

سجل تجاري رقم : 29083/أكادير

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املنعقد) االستثنائي  العام  الجن   في 

اتخاذ) تم  (،2022 أكتولر) (3 بتاريخ)

القرارات التالية):

تحويل املقر االجتناعي للشركة) (-

 32- مكتب رقم) (: إلى العنوان التالي))

إقامة) ‹ب‹-) بلوك) الخامس-) الطابق 

(- أكادير) (- الصناعي) الحي  ياسنين-)

تعديل البند) )من القانون األسا�صي)

للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير) التجارية  للنحكنة  الضبط 

يوم)12)أكتولر)2022)عدد)118773.

371 P

 MATER-MAT SARL شــركة
 شركة ذات مسؤولية محدودة،

رأسنـــالها 10.000 درهم

مقرها اإلجتناعي : قطعة رقم 12 

ب، شارع آسفي املنطقة الصناعية)

تاسيال،)إنزكان

تغيي2 املقر اإلجتناعي للشركة
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

بتاريخ املنعقد  للشركة   اإلستثنائي 

 19)سبتن 2)2022)تقرر مايلي):

I)-)تغيي2 املقر اإلجتناعي للشركة.

تم تغيي2 املقر اإلجتناعي للشركة)

من العنوان التالي):

شارع أسفي،) ب،) (12 قطعة رقم)
املنطقة الصناعية تاسيال،)إنزكان.

إلى العنوان األتي):
بيبي،) جناعة سيدي  إيدر،) ملك 

اشتوكة أيت باها.
األسا�صي) القانون  تحديث  (- (II

للشركة):
القانون) تحديث  تقرر  كنا 
لتلبية) وذلك  للشركة،) األسا�صي 
املحكنة) لدى  القانونية  املتطلبات 

اإلبتدائية بإنزكان.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
أكتولر) (18 اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2052.
372 P

العناصر املتعلقة باإلشهار 
لشركة

 RA.BEL.TRANS SARL AU 
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
2022)قرر) 26)سبتن 2) املؤرخ بتاريخ)
 RA.BEL.TRANS شركة) مساهم 

SARL AU)ما يلي):
تجزئة) إلى  الشركة  تحويل مقر  (-

الفرح رقم)15)أيت ملول.
تعديل البند الراب  من القانون) (-

األسا�صي للشركة.
)تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
أكتولر) (11 يوم) بأكادير  التجارية 

2022)تحت الرقم)118756.
373 P

MON DHA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000DHS
MAG 1N°07 BLOC(B(ARGANA-

AIT MELLOUL
رأسنالها 100.000 درهم

الشريك) قرار  بنقت�صى  بنوجب 
 2022 29)سبتن 2) الوحيد املؤرخ في)
حوكيك) السيد  استقالة  قبول  تم 

ياسين مهام تسيي2 الشركة.
تعيين السيد املهدي غزال كنسي2)

وحيد لشركة.
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بنكتب) تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 
بتاريخ (2015 رقم) تحت   إنزكان،)

 13)أكتولر)2022.
374 P

NEXT BURO
Sarl AU

 IMM F HAY MOHAMMADI
AGADIR

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
االستثنائي في اكادير بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تقرر مايلي):)
من) كردود  علي  السيد  إستقالة 
منصب مسي2 الشركة.و تعيين مكانه)
كنسي2ة) كردود-) امينة  (– السيدة)

للشركة ملدة غي2 محدودة.
وااللتزامات) اإلدارية  الوثائق 
واملستندات) املالية  واملستندات 
الخاصة) الدف   ووسائل  املصرفية 
التوقي ) تحنل  أن  يجب  بالشركة 
أمينة) السيدة  للنسي2ة  املشت2ك 
كردود والشريك الوحيد السيد علي)

كردود).
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
 18 املحكنة التجارية باكادير بتاريخ)
 1188 8 رقم) تحت  (2022 أكتولر)

سجل تجاري رقم)6103 . 
)الخالصة لإلشهار

375 P

حسابات ادميم ش.م.م
معتند من طرف الدولة

336)شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف) 000 05282
الفاكس)9216 05282

 NADIPA SARL شركة
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
 NADIPA SARL لشركة) االستثنائي 
تقرر) (2022 أكتولر) (13 املنعقد يوم)

ما يلي):
عبد) الكناوي  السادة  استقالة  (-
الهادي والغنيمي عبد الحق والكناوي)
كنسي2ين) مناصبهم  من  هللا  عبد 

مشاركين.
الهادي) عبد  الكناوي  تعيين  (-

كنسي2 وحيد للشركة.

الشركة) (: االدارية) التوقيعات  (-
ملزمة بالتوقي  الوحيد ملسي2 السيد)

الكناوي عبد الهادي.
الشركة) (: البنكية) التوقيعات  (-
للنسي2) املشت2ك  بالتوقي   ملزمة 
احد) توقي   و  الهادي  عبد  الكناوي 
الحق عبد  الغنيمي  السيدين:)  من 

)أو الكناوي عبد هللا.
األسا�صي) القانون  تحديث  (-

للشركة وفق التعديل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية النزكان)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (17 يوم)

.20 5
376 P

VICTORY LOGISTICS
بنقت�صي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
قررت) بالدشي2ة  (2022 سبتن 2) (26
الجنعية العامة االستثنائية لشركة)
 VICTORY LOGISTICS SARL AU

مايلي):)
عن) للشركة  الوحيد  املالك  قرر 
زيادة) استثنائي  عام  جن   طريق 
 100.000 من) الشركة  رأسنال 
،ٲي) درهم) (1000.000 إلى) درهم 
بزيادة املساهنة النقدية بنبلغ قدره)

900.000)درهم.
تحيين القانون األسا�صي للشركة.)
)تم اإليداع القانوني لدي املحكنة)
االبتدائية بانزكان في)7)أكتولر)2022 

تحت رقم)1973.
377 P

CABINET SABCONSULTING

BNIDARK
SARL AU

 Siège(social : PARCELLE(N 373
CITE AL WIFAQ AGADIR
ICE : 002193445000044
RC : 39369 IF : 33636637

زيادة رأسنال الشركة
طبقا ملحضر الضبط للجن  العام)
أكتولر) االستثنائي للشركة بتاريخ) )

2022)تقرر ما يلي):)

 زيادة رأسنال الشركة بنبلغ)90.000 

900. )حصة) درهم و ذالك بإصدار)
ليصل) للحصة  درهم  (100 بقينة)
رأسنال الشركة إلى)500.000)درهم.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   للنحكنة 

 1)أكتولر)2022)رقم)118808.
378 P

STE EL OUARYACHY AGRI
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
الجن ) قرر  (2022 سبتن 2) (28
لشركة) االستثنائي   العام 
 STE EL OUARYACHY AGRI SARL

AU)ما يلي):)
االستثنائي) العام  الجن   قرر 
للشركة) االجتناعي  الرأسنال  زيادة 
للشريك) الجاري  الحساب  بواسطة 
280.000)درهم) الوحيد،)و رفعه من)
الى)1.260.000)درهم محررة بالكامل)

كالتالي):
12.600)حصة) (: سعيد الوريا�صي)

أي)1.260.000)درهم
تحديث القانون األسا�صي للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان)
أكتولر) (18 بتاريخ) (2050 رقم) تحت 

.2022
379 P

CABINET SABCONSULTING

BNIDARK
SARL

 Siège(social : ACCES(CIMETIERE
 IHCHACH ANCIEN IHCHACH

EL GHAZOUA AGADIR
N° RC : 32103
IF : 18779072

ICE : 001860660000032
زيادة رأسنال الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجن  العام)
أكتولر) (3 االستثنائي للشركة بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):)

بنبلغ) الشركة  رأسنال  زيادة 
بإصدار) ذالك  و  درهم  ( .300.000
درهم) (100 بقينة) حصة  ( 3.000
إلى) الشركة  رأسنال  ليصل  للحصة 

17.200.000)درهم.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ بأكادير  التجارية   للنحكنة 

13)أكتولر)2022)رقم)118788.
380 P

CABINET SABCONSULTING

SOUSS CAMP
 SARL

 Siège(social : ACCES(CIMETIERE
 IHCHACH, ANCIEN(IHCHACH

EL GHAZOUA AGADIR
 N° R.C : 32163, I.F : 18774990,

ICE : 001578353000061
 زيادة رأسنال الشركة

طبقا ملحضر الضبط للجن  العام)
أكتولر) (3 االستثنائي للشركة بتاريخ)

2022)تقرر ما يلي):)
بنبلغ) الشركة  رأسنال  زيادة 
بإصدار) وذالك  درهم  (3.200.000
درهم) (100 بقينة) حصة  (32.000
إلى) الشركة  رأسنال  ليصل  للحصة 

12.800.000درهم.
الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ) بأكادير  التجارية   للنحكنة 

12)أكتولر)2022)رقم)118771.
381 P

 SOUFIAN شركة
 TRANSPORT ET TRAVAUX

DIVERS
ش.م.م ذات شريك واحد

رأسنالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتناعي : حي النهضة 1 زنقة 

 1 رقم 5الدارلة
زيادة رأسنال الشركة

و توسي  الهدف االجتناعي
1)–)بـنـوجـب محضر قرار الشريك)
تم) (2022 أكتولر) (8 بـتـاريـخ) الوحيد 

اإلتفاق على ما يلي):
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بنبلغ) الشركة  مال  رأس  زيادة 

1.900.000)درهم))مليون و تسعنائة)

بإصدار) وذلك  نقدا  درهم() ألف 

حصة) ألف() عشر  )تسعة  (19.000

درهم) (100 إجتناعية جديدة بقينة)

لكل حصة وأن هذه الزيادة في رأس)

املال لم يتم تحريرها إال بنسبة)25٪،)

ولذلك يرتف  رأس مال الشركة من)

إلى) ألف() )مائة  درهم) (100.000

2.000.000)درهم))مليونان درهم(.

توسي  الهدف االجتناعي الشركة)

للقيام باألنشطة التالية):

التسيي2 الحر ملحطة الخدمات.

تأجي2 إدارة محطات الخدمات.

ولي  كافة املنتجات وأنواع) شراء)

الوقود وزيوت التشحيم والديزل.

تسويق زيوت التشحيم والبطاريات)

وصيانة وإصالح املركبات.

شراء)ولي  وتخزين الوقود وزيوت)

التشحيم.

بي  قط  الغيار بالتقسيط.

ومطعم) مقهى  ألي  الحر  التسيي2 

ووجبات سريعة و سناك.

التعديل القانون االسا�صي لشركة

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2

املحكنة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

الدارلة) الذهب  وادي  االبتدائية 

تحت رقم)2022/1713)وذلك بتاريخ)

18)أكتولر)2022.

382 P

GOUGHELT TRAVAUX شركة
ش.م.م.ش.و

شارع بئ2 انزران رقم 85 سوق اولوز 

تارودانت

السجل التجاري رقم 8135 

تارودانت

حذف نشاط من  أهداف الشركة
زيادة نشاط من اهداف الشركة

ملحضر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

العادية) غي2  العامة  الجنعية 

 GOUGHELT TRAVAUX لشركة)

 2022 أكتولر) (6 ش.م.م.ش.و بتاريخ)

تم االتفاق والت2ا�صي على ما يلي):

حذف بي  املواد الغذائية العامة)

)البقالة()من أهداف الشركة.

واألشغال) البناء) في  مقاول  زيادة 

املختلفة.)

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

باملحكنة االبتدائية تارودانت بتاريخ)

13)اكتولر)2022)تحت رقم)659.

383 P

 STE EL OUARYACHY AGRI

 SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

الجن ) قرر  (2022 سبتن 2) (28

 STE EL لشركة) االستثنائي  العام 

 OUARYACHY AGRI SARL AU

مايلي):)

االستثنائي) العام  لجن   قرر 

استنرار نشاط الشركة رغم الخسائر)

املتوصل إليها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحكنة االبتدائية بانزكان

أكتولر) بتاريخ) ) رقم) 193) تحت 

.2022

384 P

 FORT BOU JERIF شركة

MAROC
العادي) غي2  العام  الجن   رالل 

املنعقد يوم)27)يناير) 200)تم اتخاذ)

القرار بشأن التغيي2ات التالية):)

تغيي2 تسنية الشركة):

الشركة) إسم  تغيي2  تم 

.L’OASIS DES ARGANIERS((إلى

تغيي2 نشاط الشركة):

تم تغيي2 نشاط الشركة الى):

تطوير العقاري بجني  اشكاله.

دراسة الشروط العامة والخاصة)

املجنعات) جني   إنشاء) بهدف 

العقارية لجني  االستخدمات.

تسويق شراء)ولي  و توطين وإدارة)

أي تضاريس بلبناء)وغي2ها.

والقيام) االرا�صي  جني   تطوير 
واملعدات) الخدمات  بجني  عنليات 
ذات) املرافق  جني   إنشاء) بهدف 

الصلة.
)تم تغيي2 املقر االجتناعي للشركة:

تم تغيي2 نشاط الشركة الى:
القروية) الجناعة  ازراراك  دوار 

دراركة اكادير.
)تم زيادة رأسنال الشركة):

تم زيادة رأسنال الشركة الى):)من)
 2.618.000 الى) درهم  ((2.200.000

درهم.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (12 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)106899.
385 P

ائتنانيان أيت ملول فـيكـام كونسيلتنك

1(عنارة الصديق الطابق الثاني طريق تزنيت)

شارع الحسن الثاني آيت ملول

2)10عنارة جنال الطابق الثاني شارع القصر)

البلدي أكــــاديــر

 SOCIETE- YOUNESS
 CANADA IMMIGRATION

LTD
1631 DICKSON(AVENUE 11 TH 
FLOOR(KELOWNA(BC(V1Y 0B5 

CANADA
-)بنقت�صى محضر الجن  العام) أ)
 2022 يونيو) (13 بتاريخ) االستثنائي 
 YOUNESS CANADA (: لشركة)

.IMMIGRATION LTD
تنت املصادقة على ما يلي):

)افتتاح فرع جديد للشركة بنقر:
عنارة) الثالث  الطابق  (10 رقم)

حفيظ شارع الحسن ا اكادير.
كندا) يونس  اسم  تحت 

اميكراسيون لتد.
بورحيم) يونس  السيد  يعت 2  (- (2
 YOUNESS لشركة) الوحيد  املسي2 
 CANADA IMMIGRATION LTD

»ملدة غي2 محدودة.
تم) لقد  (: القانوني) اإليداع  (- ب)
اإليداع لدى املحكنة التجارية باكادير)
تحت رقم) (.2022 سبتن 2) (15 بتاريخ)
تحت) التجاري  والسجل  (118 37

رقم)52839.
386 P

Société(»(AGADIR(CONSEIL(«(Sarl

)مقرها االجتناعي:)عنارة إفران،)بلوك أ،

)شارع املقاومة،)اكادير.

الهاتف:) 05.28.22.00.0

ICE : 001539965000092

 SOCIÉTÉ SOGIHO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسنالها: 50.000 .1 درهم.

 مقرها االجتناعي : رقم 101، شارع 

الحسن التأني

ICE : 001629921000063

-أكادير-

الجن ) قرارات  محضر  بنوجب 

 »SOGIHO«(العام االستثنائي لشركة

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

سبتن 2) (3 بتاريخ) بأكادير  املنعقد 

2022)،)تقرر ما يلي):

إعطاء) العام  الجن   قرر 

تجاري وهو) ألصل  الحر  التسي2 

مقرها) سياحية  إقامة  عن  عبارات 
شارع) (،101 رقم) ((: األسا�صي ب)

تحت شعار) أكادير)) الثاني،) الحسن 

 OUBAID(لفائدة شركة((،»ASAKA«
TOURISTIQUE  Sarl au،)رأسنالها)

100.000)درهم)،)ذو شهادة التعريف)

ملدة) (0031 1269000015 (: املوحد)

عشر)10()سنوات).

387 P

 WATER SAVE IRRIGATION

SARL
 DOUAR(ABBAD, AIN

 CHEGUEAG – PROVINCE(DE

SEFROU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها 100.000 درھم

حل الشركة
القرارات) محضر  بنقت�صى 

ماي) (16 االستثنائية الصادرة بتاريخ)

2022،)قرر املساهنون ما يلي):

واملوافقة) املصفي  تقرير  اعتناد 

على حسابات التصفية النهائية.

إعطاء)اإلبراء)للنصفى.

إغالق عنليات التصفية للشركة.
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 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
بصفرو) اإلبتدائية  املحكنة  لدى 
رقم) تحت  (2022 سبتن 2) (5 بتاريخ)

.291/2022
390 P

 SOCIETE CO RA. NET-SUR
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL: 100 000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL: LOT(EL
 MAGHREB(ELAARABI(N° 182

AIT MELLOUL
االستثنائي) العام  الجن   قرر 
املنعقد بتاريخ)2021/11/12)ما يلي):

اجتناعية) حصة  (500 لـ) بي  
التهامي) مسعودي  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد جعفري حكيم.
استقالة السيد مسعودي التهامي)
السيد) وتعيين  التسيي2  مهام  من 

جعفري حكيم كنسي2 للشركة.)
التوقي  االجتناعي):

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من)

شريك واحد.
تعديل القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)
09)سبتن 2) االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2021)تحت رقم)2615 .
391 P

SOCIETE CREASPACE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات الشريك الوحيد

رأسنالها 100000 درهم
بقعة V5، املنطقة الصناعية تاسيال 

الدشي2ة
س.ت 3 15.7

العادي) الغي2  القرار  بنقت�صى 
للشركاء)لقد تقرر ما يلي):)

إضافة نشاط جديد إلى األنشطة)

فإن) ولالتالي  للشركة،) الرئيسية 

األنشطة الجديدة للشركة ستكون):

•)إستغالل منتزه لأللعاب.

•)املطعم بسعر محدد.

 تخويل صالحيات إلتنام اإلجراءات

القانونية.

 تم اإليداع القانوني باملحكنة االبتدائية

تحت) سبتن 20222) (16 إلنزكان يوم)

عدد) 179.

392 P

FIRST AND BEST INJAZ

تأسيس شركة

تم تأسيس) بتاريخ) 2022/10/1)

شركة ذات مسؤولية املحدودة ذات)

املواصفات التالية):

 FIRST AND BEST (: التسنية)

.INJAZ

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

:)مقاول في تسويق األثاث) الهدف)

واالستي2اد،) التصدير  والديكورات،)

العقار.

الحي) العيايدة  (: االجتناعي) املقر 

الصناعي سال الطي2ان رقم)7 )-)سال.

املدة):)99)سنة.

الرأسنال):)10.000)درهم مقسنة)

درهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للواحدة.

الحاجي) اللطيف  عبد  (: الشركاء)

بحصة)50.

الزهرة اطنجو بحصة)50.

التسيي2):)عبد اللطيف الحاجي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكنة)

االبتدائية بسال بتاريخ)2022/10/20 

تحت رقم)39852.

393P

STE LASKAPA
SARL

رقم السجل التجاري):)35 163.
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 
وض ) تم  (2022 أكتولر) بتاريخ) )
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املنيزات التالية):
بحفل) مقهى  الغناء،) مقهى 

املوسيقى،)ملهى ليلي.
مطعم

تنظيم التظاهرات والحفالت
املقر):)عنارة رقم)30)شقة رقم)8 
حسان) شارع موالي أحند الوكيلي،)

الرلاط.
رأس املال):)حدد رأسنال بنا قدره)

500.000)درهم.
غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):
محند رضا الشرفي.

سفيان أوالد بن احناد.
بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

بتاريخ)2022/10/20.
تحت رقم):)129625.

394P

STE AMINOGEN
SARL AU

رقم السجل التجاري : 17 163
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 
وض ) تم  (2022 سبتن 2) (22 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املنيزات التالية):
الهدف):)

متنوعة) إنشاءات  أو  أعنال 
)مقاول(
تاجر

تقديم الخدمات
15)شارع األبطال رقم) 0  (: املقر)

أكدال)-)الرلاط.
رأس املال):)حدد رأسنال بنا قدره)

100.000)درهم.

غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)
محدودة من طرف.

حرج يوسف.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 

بتاريخ)2022/10/19.
تحت رقم):)129609.

395P

STE YS MOTORS
SARL

رقم السجل التجاري : 19 163
تأسيس شركة محدودة املسؤولية.

بالرلاط) مؤرخ  محضر  بنقت�صى 
وض ) تم  (2022 سبتن 2) (29 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املنيزات التالية):
والتصدير) االستي2اد  (: الهدف)

)تاجر أو وسيط(.
تاجر.

املقر):)عنارة رقم)30)شقة رقم)8 
شارع موالي أحند الوكيلي،)حسان)-)

الرلاط.
رأس املال):)حدد رأسنال بنا قدره)

10.000)درهم.
غي2) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيي2)

محدودة من طرف):
ياسي2 التدالوي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
(: تحت رقم) (2022 أكتولر) (19 بتاريخ)

.129610
396P

 INTECK« شركة
 » AGRICULTURE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسنالها : 100.000.00 درهم
املقر اإلجتناعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم   أكدال - الرلاط
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بنوجب 
 INTECK AGRICULTURE شركة)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
سبتن 2) (27 بتاريخ) الشريك الوحيد،)
2022)بالرلاط ذات املنيزات التالية):
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مقاول في التدبي2 الفالحي)؛

تجارة عامة.
من) مكون  الشركة  رأسنال 

100.000.00)درهم مقسم إلى)1000 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسنة على الشكل التالي):

السيد أمين ادري�صي)1000)حصة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد)

أمين ادري�صي.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري.

باملحكنة) الشركة  تسجيل  تم 

أكتولر) (19 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)وتحت عدد)21 163.

397 P

STE LE DOMAINE EVENTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

برأسنال : 100.000 درهم

املقر االجتناعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم   اكدال الرلاط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

7)أكتولر)2022)قد تأسست شركة)-)

والتي تحنل الخصائص التالية):

 LE DOMAINE (: التسنية)

.EVENTS

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

تنظيم) (: االجتناعي) الهدف 

الحفالت)؛

منون الحفالت)؛

ردمات.
 100.000 (: الشركة) رأسنال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتناعي):)15 شارع االبطال 

الشقة رقم   اكدال الرلاط.

التسيي2  مهنة  أنيطت   : التسيي2 
إلى السيدة غزالن العطور لفت2ة غي2 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
رقم) بالرلاط  التجارية  املحكنة 

السجل التجاري)163393.
398 P

STE PROSHIELD
SARL

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
أغسطس) فاتح  بتاريخ  االستنائي 

2022)تم االتفاق على ما يلي):
 15 محل) من  الشركة  مقر  تغيي2 
أكدال) رقم) ) شقة  األبطال  شارع 
زنقة القناري املنزل) ( 97 الرلاط إلى)

الرلاط)10150.
القانون) من  الفصل) ) تعديل 

األسا�صي للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

تحت رقم)129550.
رقم السجل التجاري)525 15.

399 P

MR ID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ش.م.م.ش.و
RC : 295891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إيداع  تم  13)يناير) 201،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة وذات املنيزات التالية):
التسنية):)MR ID)ش.م.م.ش.و.

الغرض) إن  (: اإلجتناعي) الغرض 
الشركة يشنل دارل املغرب ورارجه):
الوسائط) متعدد  االتصال 
وصورة) فيديو  والصري(،) )السنعي 

والصوت وإشهار والفن الرقمي)؛
في) والتطبيق  النظري  التنرين 

مجال أعاله.
بي  اللوازم واملعدات الفنية.

البيضاء) الدار  (: االجتناعي) املقر 
محج مرس السلطان شقة)3)طابق)1.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

األنصبة):)الحفيض عبد الرحنان)
10.000)درهم)؛

املجنوع)10.000)درهم.
الرأسنال) (: الشركة) رأسنال 
درهم) (10.000 في) محدد  االجتناعي 
100)حصة اجتناعية من) مقسم إلى)
مكتتبة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)
لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحررة 

الشريك الوحيد.
تبتدئ السنة) (: السنة االجتناعي)
االجتناعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسن 2.
عبد) الحفيض  السيد  (: التسيي2)
الرحنان يشنل مهام التسيي2 ملدة غي2)

محدودة.
بنركز) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  االستثنار 
سجل) رقم  تحت  ف 2اير) 201،) (6

التجاري)295891.
ملخص قصد النشر

400 P

شركة ريفسكن
رأسنال 700.000 درهم

تجزئة الخيزران 3 إيلو 1 محل 1 
شارع طارق ابن زياد تنارة املغرب
تغيي2 النشاط الرئي�صي للشركة

 وفقا للقانون األسا�صي قرر الشريك
الوحيد لشركة ريفسكن شركة ذات)
قدره) برأسنال  محدودة  مسؤولية 
 7000 إلى) مقسم  درهم  (700.000
منهنا) لكل  درهم  (100 من) حصة 
تجزئة) (: بالعنوان) التجاري  ومقرها 
 1 محل) (1 عنارة) (1 إيلو) (3 الخيزران)

شارع طارق ابن زياد تنارة املغرب.
للشركة) التجاري  النشاط  تغيي2 
الرمال) محاجر  وإدارة  تشغيل  إلى 
على) الودائ   وإجنالي  والجرافيت 
األرض والبحر من أجل البناء)وكذلك)
هذا) وتسيي2  املحاجر  أنواع  جني  

النشاط.
القانون) من  (2 املادة) تعديل 

األسا�صي.

في) القانوني  اإليداع  هذا  وجاء)

كتابة الضبط باملحكنة التجارية في)

الرلاط بتاريخ)19)أكتولر)2022)عدد)
التجاري) السجل  وتعديل  (129595

عدد)8017.

401 P

مكتب األستاذ رشيد شوقي موثق بندينة تنارة)

7)شارع الحسن الثاني شقة رقم)2)بي2كوال تنارة

شركة AXELERO ش.م
رأسنالها 25.985.000 درهم

مقرها االجتناعي : الدار البيضاء 

شارع بوركون زنقة جعفر بن حبيب 

إقامة املشرق II الطابق األول رقم 3

 ECE ذات السجل التجاري رقم

N°002287904000072,444283

1)-)بنقت�صى عقد بي  بوفاء)عيني)

بتاريخ)12)ف 2ير)2021)ملجنوع األسهم)
الجاري) والحساب  سهم() (25.985(

لفائدة) ش.م  (AXELERO لشركة)

 IMMOVERT CAPITAL شركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

إيصاالت) عقود  بنقت�صى  (- (2

 BULLETINS DE( الحوالة)

ف 2اير) (12 بتاريخ) ()TRANSFERTS

أسهم التي أجريت) () ( ألربعة) (2021

ش.م) (AXELERO شركة) طرف  من 

لفائدة شركاء)جدد.

إيصاالت) عقود  بنقت�صى  (- (3

 BULLETINS DE( الحوالة)

ف 2اير) (12 بتاريخ) ()TRANSFERTS

أسهم التي أجريت) () ( ألربعة) (2021

ش.م) (AXELERO شركة) طرف  من 

لفائدة شركاء)جدد.

 )-)بنقت�صى محضر الجن  العام)

ف 2اير) (12 بتاريخ) استثنائيا  املجتن  

على) املصادقة  فيه  تم  الذي  (2021

عقد بي  بوفاء)عيني بتاريخ)12)ف 2اير)

 25.985( األسهم) ملجنوع  (2021

لشركة) الجاري  والحساب  سهم()

شركة) لفائدة  ش.م  (AXELERO

IMMOVERT CAPITAL)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
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الجن ) محضر  بنقت�صى  (- (5
 2 بتاريخ) استثنائيا  املجتن   العام 
2021)الذي تم فيه املصادقة) مارس)
الحوالة) إيصاالت  عقود  على 
 (BULLETINS DE TRANSFERTS(
 ( ( ألربعة) (2021 ف 2اير) (12 بتاريخ)
أسهم التي أجريت من طرف شركة)
AXELERO)ش.م لفائدة شركاء)جدد.
مداولة) محضر  بنقت�صى  (- (6
 2021 2)مارس) مجلس اإلدارة بتاريخ)
تم تعيين رئيس مجلس اإلدارة لشركة

AXELERO)ش.م.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
 2022 أكتولر) (13 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)33632.
للخالصة والبيان

مكتب األستاذ رشيد شوقي

402 P

CHADO BEAUTY
شركة محدودة املسؤولية
رأسنالها 10.000 درهم

املقر االجتناعي : الرقم 90  متجر 
رقم 3 ليساسفة تجزئة النسيم 3 

الدار البيضاء
تأسيس شركة

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2022 سبتن 2) (23 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) األسا�صي  النظام  وض   تم 
رصائصها) املسؤولية  محدودة 

كالتالي):
 CHADO BEAUTY (: التسنية)

شركة محدودة املسؤولية.
املوضوع):

في املغرب  أهداف الشركة سواء)
أو في الخارج):

الحالقة وتصفيف الشعر للنساء،)
الرجال واألطفال.

العناية الكاملة وتجنيل الجسم.
املكياج والعناية باألظافر بالوجه)

والجسم.
استي2اد وتصدير جني  املنتجات)
واملعدات الصغي2ة واألثاث الخاصة)

بصالونات الحالقة والتجنيل.

املنتجات) جني   ولي   شراء)

بنشاط) املتعلقة  واإلكسسوارات 

الحالقة والتجنيل.

 ولصفة عامة أي معاملة تجارية

أو) منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

عقارية قد تتعلق بشكل مباشر أو غي2)

مباشر بهدف الشركة ينكن أن تعزز)

تننية الشركة.

املقر االجتناعي):)الرقم)90 )متجر)

 3 النسيم) تجزئة  ليساسفة  (3 رقم)

الدار البيضاء.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

الرأسنال):)

بنبلغ) املال  رأس  تحديد  تم 

10.000)درهم مقسم إلى)100)حصة)

درهم لكل قينة اسنية) (100 بقينة)

ومخصصة) كليا  محررة  بها  مكتتب 

كالتالي):

السيدة ساي�صي حسني شامة في)

حدود)50)حصة.

السيدة ضحى لبيض في حدود)50 

حصة.

اإلدارة):

:  يسي2 الشركة لفت2ة غي2 محددة)

شامة) حسني  ساي�صي  السيدة 

حق) م   لبيض  ضحى  والسيدة 

السيدة ساي�صي) بين  منفرد  التوقي  

حسني شامة والسيدة ضحى لبيض.

السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكنة التجارية بالدار)

 2022 أكتولر) (17 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1567 8)السجل التجاري)

رقم)558523.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيي2

403 P

BITUCAB SARL
العادي) العام  الجن   بنقت�صى 

للشركاء) استثنائية  بصفة  املنعقد 

لشركة) (2022 سبتن 2) (30 بتاريخ)

بيتوكاب تم تعيين مسي2 جديد عوض)

في) املتبقية  للندة  املستقيل  املسي2 

والية التسيي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (20 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)7 91.
ملخص من أجل النشر

404 P

STE 3 AZOMS BTP 
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسنالها : 100.000 درهم

السجل التجاري رقم : 79 137

تأسيس شركة

بنقت�صى القانون األسا�صي املؤرخ)

في)29)سبتن 2)2022،)قد تم تأسيس)

شركة تحنل الخصائص التالية):

.STE 3 AZOMS BTP(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

املباني) بناء) (: االجتناعي) الهدف 

االشغال) السكينة،) والغي2  السكنية 

العنومية،)االعنال العقارية.
راسنال):)100.000)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتناعي):)رقم)136)الطابق)
القاهرة) زنقة  رقم) ) شقة  الثاني 

كوماتراف)1)تنارة.

:)تسي2 الشركة من طرف) التسيي2)

القادر مجاهد ملدة غي2) السيد عبد 

محدودة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 

اكتولر) (17 يوم) بتنارة  االبتدائية 

2022،)تحت رقم)9100.

405 P

 STE ITKANE CORP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسنالها : 500.000 درهم
مقرها االجتناعي : زنقة 2 رقم    

الحي الجديد سيدي قاسم
وفقا ملحضر االجتناع االستثنائي)
 27 بتاريخ) العينية  املساهنة  وعقد 
قرر السيد اسفي2ي) (،2022 سبتن 2)
 STE لشركة) الوحيد  املسي2  ادريس 
ITKANE CORP SARL AU،)ما يلي):
 STE الشركة) راسنال  زيادة 
بنبلغ) (،ITKANE CORP SARL AU
للنبلغ) نقدا  درهم  (1.000.000

القديم هو)500.000)درهم.
واالفراج) /1)وهو)250.000)درهم)
مودع بالبنك الشعبي في وكالة سيدي)
 STE ITKANE CORP(قاسم،)راسنال
 1.500.000 هو) أصبح  (،SARL AU
حصة) (15.000 الى) مقسنة  درهم 
اجتناعية ثنن كل واحدة)100)درهم)

مقسنة على النحو التالي):
السيد اسفي2ي ادريس)...)15.000 

حصة اجتناعية.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
 17 يوم) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
رقم) (515 تحت رقم) (،2022 أكتولر)

السجل التجاري رقم)27183.
من اجل النسخ والبيان

406 P

STE AVANTECH MOTION
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : IMM30 APPT 8 RUE

 MLY AHMED LOUKILI HASSAN
RABAT

تفويت وقبول حصص،
 تغيي2 الشكل القانوني للشركة، 
استقالة مسي2 وتحديث القانون 

األسا�صي
العامة) الجنعية  ملحضر  وفقا 
الغي2 العادية بتايخ)5)سبتن 2)2022،)
على) ويوافق  الوحيد  الشريك  يقر 
تنلكها شركة) التي  حصة  (500 نقل)
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 AVANZIT TECHNOLOGIE
علي) السيد  ينثلها  (،.MAROC S.A
 TECHRAIL الشركة) لصالح  ناوي 
السيد) ينثلها  (، (MAROC SARL

محند ك 2ي.
الحصص) هذه  تفويت  اثر  وعلى 
 AVANTECH الشركة) راسنال  فان 
يبلغ) والذي  (،MOTION SARL
 1000 الى) مقسم  درهم،) (100.000
درهم لكل منها) (100 حصة من فئة)
 TECHRAIL منلوكة بالكامل لشركة)

.MAROC SARL
الشكل) تعديل  يتم  ولالتالي 

القانوني للشركة على النحو التالي):
 STE AVANTECH MOTION

.SARL AU
قبول) الوحيد  املساهم  يقرر 
استقالة السيد علي ناوي من مهامه)
كنسي2 وحيد ويننحه ابراء)ذمة كاملة)
ونهائية ولدون تحفظات اعتبارا من)
محند) السيد  ويعين  اليوم،) هذا 

كبي2ي لفت2ة غي2 محدودة.
وتحديدا ضلت االدارة املصرفية)
للسيد) مسنودة  املذكورة  للشركة 

محند كبي2ي.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت رقم) (،2022 اكتولر) (19 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (،129590

.156 35
للخالصة والبيان

فيدكس

407 P

STE ALL BUSINESSES
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : HAY(AL(MAGHRIB(AL

ARABI(N°2917 TEMARA
االستثنائي) العام  الجن   اثر  على 
قرر شركاء) (،2022 أكتولر) (5 بتاريخ)

شركة أول بيزنيس ما يلي):
مخال) السيد  (: حصص) تفويت 
فئة) من  حصة  (50 يفوت) مصطفى 
أول) بشركة  للحصة  درهم  (100
بيزنيس الى السيد مخال لحسين الذي)
أصبح ينتلك)500)حصة بشركة اول)

بيزنيس.

ليصبح التقسيم على الشكل التالي):
حصة) (500 رشيد) مخال  السيد 

والسيد مخال لحسين)500)حصة.
مصطفى) مخال  السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة  كنسي2  منصبه  من 
مخال) والسيد  لحسين  مخال  السيد 
غي2) ملدة  للشركة  كنسي2ين  رشيد 

محدودة.
تحيين القانون االسا�صي لشركة.

باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)9079.
408 P

MY MOON
SARL

العنوان حي النهضة 1 عنارة رقم 21 
الزرقطوني تنارة

تسجليه) تم  محضر  بنقت�صى 
إقرار تم  (2022 سبتن 2) (20  بتاريخ)

ما يلي):
تغيي2 املقر اإلجتناعي إلى العنوان)
 16 رقم) عنارة  (1 النهضة) حي  التالي 

رقم)2)الزرقطوني تنارة.
بنود أررى.

بكتابة) (: وقد تم اإليداع القانوني)
لتنارة) اإلبتدائية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (20 بتاريخ)

.9153
409 P

ATELIER 34
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE 30,
 APPT 8 RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI HASSAN RABAT
RC(SALE : 163193

TP : 25109349
IF : 52673410

ICE : 003157122000045
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بنقت�صى عقد عرفي حرر بالرلاط)
وض ) تم  (،2022 سبتن 2) فاتح  يوم 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات املنيزات املبينة فينا يلي):
.ATELIER 3 (:(التسنية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
في) حدد  (: الشركة) رأسنال 
مقسنة) نقدا  درهم  (100.000.00
درهم) (100 بنبلغ) حصة،) (1000 إلى)
للحصة الواحدة كلها في ملكية السيد)

بناني مهدي.
 30 العنارة) (: اإلجتناعي) املقر 
زنقة موالي أحند الوكيلي) (8 الشقة)

حسان الرلاط.
النشاط التجاري):

أشغال الهندسة ومختلف أشغال)
التعديالت الدارلية.

السيد بناني مهدي ملدة) (: املسي2)
غي2 محددة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
بالرلاط تحت رقم)129338)بتاريخ)  

أكتولر)2022.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالرلاط)163193.
410 P 

مكتـب األستـاذ طـارق شيـخ لحلــو)

موثــــــق

عنارة املحنودية بلوك)2،)رقم)12،)زنقة ابن)

الهيثم،

طــنـــجــة

GWB REAL ESTATE شركة
شركـة ذات مسؤولية محدودة

رأسنالها: 200.000 درهـم
املقر اإلجتناعي: شارع يوسف ابن 
تاشفين، زنقة رشيد ر�صى، إقامة 

الشاوية، رقم 21،طـنـجــة
من) حـرر  رسـمي  عـقـد  بنقتـ�صى 
لـحلـو) شـيـخ  طـارق  األسـتاذ  طرف 
سبتن 2) (30 بتـاريخ) بطـنـجـة  موثـق 
 GWB قد تم تأسيس شركة) (،2022
REAL ESTATE)شركة ذات مسؤولية)
الخصائص) تحنل  والتي  محدودة 

التالية:)
.GWB REAL ESTATE(:التسنية-

شركـة ذات) (: الصفة القانونية) (-
مسؤولية محدودة.

-املوضوع:
جني  العنليات املتعلقة باملقاولة)
بي ،) من  أشكالها  ولجني   العقارية 
وكل ما يتعلق) مبادلة،) كراء،) شراء،)
بتجزئة األرا�صي،)وتجهيز العقار،)وكل)

األشغال املرتبطة بالبناء.
-)بي  وشراء،)وٳست2اد وتصدير كل)

منتجات مواد البناء.
اٳلنجاز والتنفيذ لكل) الدراسة،) (-
القطاع) في  والتجهيز  البناء) أشغال 
العام أو الخاص منتجات مواد البناء.
 (200.000( ألـف) مائة  الرأسنــال:)
من) حصة  (2000 ل) مقسـنـة  درهـم 
للواحـدة) درهم  ()100( مائـة) فئــة 

مـوزعة على الشـكـل ابتـي:
 1000 كريم) بوزوب   -السـيـد 

حصة.
اللطيف) عبد  الوليدي  -السيد 

500)حصة.
 500 محند) الوليدي  -السيد 

حصة.
شارع يوسف) املقــــر اإلجتنـاعي:) (-
ر�صى،) رشيد  زنقة  تاشفين،) ابن 
بطـنـجـة.) (،21 رقم) الشاوية،) إقامة 
-التسـيـيـــر:)يسي2 ويدير الشركة السـيـد)
عبد) الوليدي  السيد  كريم،) بوزوب  
اللطيف والسيد الوليدي محند ملـدة)

غي2 محدودة.
املشت2ك الثنين من) التوقي   يعد 
إلزامًيا) أمًرا  ثالثة  بين  من  املسي2ين 
إللزام الشركة بشكل صحيح بجني )

األعنال املتعلقة بها.
 5% تـقـتـط ) والخسائـر:) -األرلـاح 
من أرلـاح الشركـة لإلدرـار أمـا البـاقـي)
يـوزع على الشـركاء)حسـب نسبـتـهم في)

رأس املـال.
بالسجل) الشركة  تسجيل  -تم 
التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 
 2022 أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة،)

تحت رقم)131273.
ملـخـص قـصـد الــنـشر

األستــــــاذ طـارق شـيـــــخ لحلـــــو
موثــــــق

411 P
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مكتـب األستـاذ طـارق شيـخ لحلــو)

موثــــــق
عنارة املحنودية بلوك)2،)رقم)12،)زنقة ابن)

الهيثم،

طــنـــجــة

T2CG ESTATE شركة
شركـة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسنالها: 10.000 درهـم

املقر اإلجتناعي: شارع يوسف ابن 
تاشفين، زنقة رشيد ر�صى، إقامة 

الشاوية، رقم 21،طـنـــجــة
من) حـرر  رسـمي  عـقـد  بنقتـ�صى 
طرف األسـتاذ طـارق شـيـخ لـحلـو موثـق)
(،2022 15)أغسطس) بطـنـجـة بتـاريخ)
 T2CG ESTATE(قد تم تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تحنل الخصائص التالية:)
.T2CG ESTATE(:التسنية-

شركـة ذات) (: الصفة القانونية) (-
مسؤولية محدودة بشريك وحـيـد.

-املوضوع:
بجني ) البناء) أعنال  تنفيذ 
الصباغة،) النجارة،) من  أشكالها 
املتعلقة) األشغال  وجني   السباكة 

بأنشطة البناء.
-)بي  وشراء،)وٳست2اد وتصدير كل)

منتجات مواد البناء.
اٳلنجاز والتنفيذ لكل) الدراسة،) (-
القطاع) في  والتجهيز  البناء) أشغال 
العام أو الخاص منتجات مواد البناء.
 (10.000( عشر أالف) رأسنــال:) (-
حصة من) (100 درهـم مقسـنـة ملائـة)
للواحـدة) درهم  ()100( مائـة) فئــة 

مـوزعة كليا على:
)السـيـد بوزوب  كريم.

شارع يوسف) املقــــر اإلجتنـاعي:) (-
ابن تاشفين،)زنقة رشيد ر�صى،)إقامة)

الشاوية،)رقم)21،)بطـنـجـة.
الشركة) ويدير  يسي2  -التسـيـيـــر:) (
السـيـد بوزوب  كريم ملـدة غي2 محدودة.
تـقـتـط ) والخسائـر:) -األرلـاح 
أمـا) لإلدرـار  الشركـة  أرلـاح  %5من 
حسـب) الشـركاء) على  يـوزع  البـاقـي 

نسبـتـهم في رأس املـال.

بالسجل) الشركة  تسجيل  -تم 
التجارية) املحكنة  لدى  التجاري 
 2022 سبتن 2) (20 بتاريخ) بطنجة،)

تحت رقم)130585.
ملـخـص قـصـد الــنـشر

األستــــــاذ طـارق شـيـــــخ لحلـــــو

موثــــــق

412 P

 STE OFFRE DE JAVEL 
 ANTISEPTIQUE

»OJA «
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
انشاء شركة
إنشاء شركـــة

 03 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالرشيدية) و مسجلة  (2022 أكتولر)
تم وض  القانون األسا�صي لشركة) (,
ذات املسؤولية املحدودة تتــلخـص في)

ما يلي):
 OFFRE DE JAVELالتسنيــة

 :ANTISEPTIQUE(»OJA«(SARL
املواد) تصني   االجتناعي:) الهدف 
(+ املختلفة) األشغال  (+ النظافة)

األشغال التنظيف
املقر االجتناعي:)مرآب بقصر أيت)

مسعود مدغرة الرشيدية.
رأسنال الشركة:)100.000)درهم)
السيد اسناعيلي علوي) التسيي2:)
اسناعيلي) السيد  نائبه  أو  مصطفى 

علوي العربي.
 16393 رقم) التجاري  السجل 
باملحكنة) (17/10/2022 بتاريخ)

االبتدائية بالرشيدية.
413 P

OMSA TIME SARL AU
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشريك واحد 

رقم السجل التجاري 16355
إنشاء شركـــــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) وض   تم  (، (2022/09/19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
املحدودة لشريك واحد تتــلخــــــــص في)

ما يلي):

 OMSA TIME SARL التسنيــة)
 : AU

األشغال) االجتناعي:) الهدف 
الفالحية)-األشغال املختلفة)–)و حفر)

اببار)
املقر االجتناعي:)مراب بقصر أيت)

عقى الخنك الرشيدية)
رأسنال الشركة:)100.000)درهم)
عنر،) الصالح  السيد  التسيي2:)
رقم) اإلقامة  لبطاقة  الحامل 

.D006788V
 16355 رقم) التجاري  السجل 
باملحكنة) (06/10/2022 بتاريخ)

االبتدائية بالرشيدية.
414 P

SICAV SG PERSPECTIVES
شركة استثنار 

ذات رأسنال متغي2، معتند 
من طرف الهيئة املغرلية لسوق 

الرساميل
مقرها االجتناعي : بالدارالبيضاء 55 

شارع عبد املومن 
السجل التجاري رقم : 78.217

تغيي2 النظام االسا�صي
ادارة) مجلس  مداوالت  بنوجب 
(،SICAV SG PERSPECTIVES شركة)
تم اتخاذ) (،2022 بتاريخ فاتح ف 2اير)
قرار تغيي2 نسبة عنولة املودع لتصي2)
الرسوم(،) احتساب  )دون  (% (0.02
بيان) تحديث  تم  لذلك  وتبعا 

املعومات.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
 SICAV SG PERSPECTIVES لشركة)
(،2022 مارس) (9 بتاريخ) املنعقد 
تقرر االدارة،) مجلس  من   ولاقت2اح 

ما يلي):
املكونة) االسنية  القينة  قسنة 
20)ليتم نقلها) لرأسنال الشركة على)

من)1000)درهم إلى)50)درهم.
التدبي2) مصاريف  نسبة  قسنة 
%دون احتساب) (2 القصوى لتصي2)

الرسنوم.
تغيي2 نسبة الحصة املكتسبة من)
 %  0.20 لتصي2) االكتتاب  عنوالت 

دون احتساب الرسوم.

تغيي2 نسبة الحصة املكتسبة من)
 %  0.10 لتصي2) االست2داد  عنوالت 

دون احتساب الرسوم.
استثنارات) في  يلي  ما  ادماج 

الشركة):)
التوظيف) صناديق  سندات 

الجناعي للتسنيد.
التوظيف) هيئات  سندات 

الجناعي لالموال.
عنليات االتسحفاظ.

املعلومات واعتناد) بيان  تحديث 
طبقا) الجديد  االسا�صي  النظام 
الهيئة) لدن  من  املعد  للننوذج 

املغرلية لسوق الرساميل.
املغرلية) الهيئة  موافقة  تنت 
النظام) على  الرساميل  لسوق 
االسا�صي بتاريخ)31)اغسطس)2022،)

.GP22127(تحت رقم
القانوني) بااليداع  القيام  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)1.671 8.
مستخرج للتذكي2

415 P

SICAV SG EXPANSION
شركة استثنار 

ذات رأسنال متغي2، معتند 
من طرف الهيئة املغرلية لسوق 

الرساميل
مقرها االجتناعي : بالدارالبيضاء 55 

شارع عبد املومن 
السجل التجاري رقم : 93.935

تغيي2 النظام االسا�صي
ادارة) مجلس  مداوالت  بنوجب 
(،SICAV SG EXPANSION شركة)
تم اتخاذ) (،2022 بتاريخ فاتح ف 2اير)
االكتتاب) اعفاء) حاالت  تغيي2  قرار 
وتبعا لذلك تم) واالستي2داد كنا يلي،)

تحديث بيان املعلومات):
املنجزة) واالست2دادات  االكتتاب 
االكتتاب) االست2داد/) عنليات  أثناء)
وعلى) الوقت  نفس  في  أجريت  التي 
التصفية والجل) قينة  نفس  أساس 
تخض ) لن  املعاملة  حجم  نفس 

للعنوالت السالفة الذكر.
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بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

SICAV SG EXPANSION لشركة)

(،2022 مارس) (9 بتاريخ) املنعقد 

تقرر االدارة،) مجلس  من   ولاقت2اح 

ما يلي):

املكونة) االسنية  القينة  قسنة 

20)ليتم نقلها) لرأسنال الشركة على)

من)1000)درهم إلى)50)درهم.

تغيي2 نسبة الحصة املكتسبة من)
دون) (0.20 عنوالت االكتتاب لتصي2)

احتساب الرسنوم.

تغيي2 نسبة الحصة املكتسبة من)

 %  0.10 لتصي2) االكتتاب  عنوالت 

دون احتساب الرسوم.

النتائج) تخصيص  طريقة  تغيي2 

يعدل الطريقة املزدوجة لتصي2 سهلة.

املعلومات واعتناد) بيان  تحديث 

طبقا) الجديد  االسا�صي  النظام 

الهيئة) لدن  من  املعد  للننوذج 

املغرلية لسوق الرساميل.

املغرلية) الهيئة  موافقة  تنت 

النظام) على  الرساميل  لسوق 

االسا�صي بتاريخ)31)اغسطس)2022،)

.GP2212 (تحت رقم

القانوني) بااليداع  القيام  تم 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

أكتولر) (17 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)1.667 8.
مستخرج للتذكي2

416 P

SICAV SG VALEURS
شركة استثنار 

ذات رأسنال متغي2، معتند 
من طرف الهيئة املغرلية لسوق 

الرساميل

مقرها االجتناعي : بالدارالبيضاء 55 

شارع عبد املومن 

السجل التجاري رقم : 78.639

تغيي2 النظام االسا�صي

ادارة) مجلس  مداوالت  بنوجب 

(،SICAV SG VALEURS شركة)

تم اتخاذ (،2022 بتاريخ فاتح ف 2اير)

للشركة) املرجعي  املؤشر  تغيي2  قرار 
املغربي) الفائدة  سعر  مؤشر  ليصي2 
 MOROCCAN الشراء) العادة 
 OVERNIGHT INDEX AVERAGE
تم تحديث) MONIA««)وتبعا لذلك،)

بيان املعلومات.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
 SICAV SG VALEURS لشركة)
(،2022 مارس) (9 بتاريخ) املنعقد 
ولاقت2اح من مجلس االدارة،)تقرر ما)

يلي):
لالسهم) االسنية  القينة  قسنة 
 1000 املكونة لراسنال الشركة على)
الى) درهم  (100.000 من) نقلها  ليتم 

100)درهم.
التدبي2) املصاريف  نسبة  تغيي2 
%دون احتساب) (2 القصوى لتصي2)

الرسوم.
استثنارات) في  يلي  ما  ادماج 

الشركة):
ألجل تابعية  اقت2اب   سندات 
ال محدود م  آلية امتصاص الخسائر)

أو إلغاء)أداء)مبلغ الفوائد.
املعلومات واعتناد) بيان  تحديث 
طبقا) الجديد  االسا�صي  النظام 
الهيئة) لدن  من  املعد  للننوذج 

املغرلية لسوق الرساميل.
املغرلية) الهيئة  موافقة  تنت 
النظام) على  الرساميل  لسوق 
(،2022 سبتن 2) (21 االسا�صي بتاريخ)

.GP221  (تحت رقم
القانوني) بااليداع  القيام  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)1.669 8.
مستخرج للتذكي2

417 P

SICAV SG OBLIG PLUS
شركة استثنار 

ذات رأسنال متغي2، معتند 
من طرف الهيئة املغرلية لسوق 

الرساميل
مقرها االجتناعي : بالدارالبيضاء 55 

شارع عبد املومن 

السجل التجاري رقم : 78.219

تغيي2 النظام االسا�صي
ادارة) مجلس  مداوالت  بنوجب 

(،SICAV SG OBLIG PLUS شركة)

تم اتخاذ) (،2022 بتاريخ فاتح ف 2اير)

قرار تغيي2 نطاق الحساسية للشركة)

و6  )محتسبة() (2 ليصي2 محددا بين)

)محتسبة كذلك(،

 CUT( القصوى) الساعة  وتغيي2 

 10 OFF TIME R/S()لتصي2 الساعة)

و30)دقيقة،)وتبعا لذلك تم تحديث)

بيان املعلومات.

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

SICAV SG OBLIG PLUS لشركة)

(،2022 مارس) (9 بتاريخ) املنعقد 

تقرر االدارة،) مجلس  من   ولاقت2اح 

ما يلي):

لالسهم) االسنية  القينة  قسنة 

 200 على) الشركة  لراسنال  املكونة 

 50 10.000)درهم الى) ليتم نقلها من)

درهم.

التدبي2) مصاريف  نسبة  تغيي2 

2)%)دون احتساب) القصوى لتصي2)

الرسوم.

النتائج) تخصيص  طريقة  تغيي2 

لتصي2 رسنلة.

الضنان) أسهم  عدد  تخفيض 

لسهم)1)واحد.

املعلومات واعتناد) بيان  تحديث 

طبقا) الجديد  االسا�صي  النظام 

الهيئة) لدن  من  املعد  للننوذج 

املغرلية لسوق الرساميل.

املغرلية) الهيئة  موافقة  تنت 

النظام) على  الرساميل  لسوق 

االسا�صي بتاريخ)31)اغسطس)2022،)

.GP22123(تحت رقم

القانوني) بااليداع  القيام  تم 

التجارية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

أكتولر) (17 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)1.670 8.
مستخرج للتذكي2

418 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

)زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3

عنارة بنعدي)–)وجدة

الهاتف):)05.36.71.01.71)/)الفاكس):)

05.36.71.10.25

 STE SMKAOU

IMMOBILIERE
SARL AU

R.C(n° : 26765

الوحيد) الشريك  قرار  بنوجب 

لشركة) (،2022 ماي) (18 بتاريخ)

 -STE SMKAOU IMMOBILIERE“

رأس) وحيد،) شريك  ذات  ش.ذ.م.م 

مالها االجتناعي)50.000)درهم ومقرها)

زنقة درب) ( 5 املحل رقم) (: االجتناعي)

امباصو وجدة،)قرر ما يلـــــــي):

)بي  حصص اجتناعية.

)تحويل الشكل القانوني للشركة.

)استقالة املسي2 الوحيد للشركة.

)تعيين مسي2ين للشركة.

بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  تـم 

التجاريـة) املحكنـة  لـدى  الضبـط 

بوجـدة بتاريـخ) 1)يونيو)2022،)تحـت)

عدد)1 10.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي

419 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3

عنارة بنعدي)–)وجدة

الهاتف):)05.36.71.01.71)/)الفاكس):)

05.36.71.10.25

STE FAYANTINA MARBRE
SARL AU

R.C(n° : 26765

الوحيد) الشريك  قرار  بنوجب 

لشركة) (،2022 مارس) فاتح  بتاريخ 

 -”STE FAYANTINA MARBRE“

وحيد،) شريك  ذات  ش.ذ.م.م 

 10.000 االجتناعي) مالها  رأس 

املنطقة) (: االجتناعي) ومقرها  درهم 

رقم) قطعة  (2 البستان) الصناعية 

127)وجدة،)قرر ما يلـــــــي):

)تغيي2 املقر االجتناعي.
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بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  تـم 
التجاريـة) املحكنـة  لـدى  الضبـط 
بوجـدة بتاريـخ)19)يونيو)2022،)تحـت)

عدد)1079.
)للخالصـة واإلشـارة

)السيد حسن الخلوفـي

420 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3

عنارة بنعدي)–)وجدة

الهاتف):)05.36.71.01.71)/)الفاكس):)

05.36.71.10.25

STE IMFAYA
SARL

R.C(n° 35217
العام) الجن   محضر  بنوجب 
لشركة) (،2022 سبتن 2) (6 بتاريخ)
رأس مالها) ش.ذ.م.م،) (STE IMFAYA
ومقرها) درهم  (100.000 االجتناعي)
إقامة) الحنصالي  شارع  (: االجتناعي)
الدباني الطابق الثالث الشقة رقم)9 

وجدة،)قرر ما يلـــــــي):
 STE“ لشركة) املسبق  الحل 
بالعنوان التالي) (IMFAYA“ –S.A.R.L
الدباني) إقامة  الحنصالي  شارع  (:

الطابق الثالث الشقة رقم)9)وجدة.
الوردي) محند  السيد  تعيين 
التالي:) بالعنوان  للشركة  كنصفي 
الدباني) إقامة  الحنصالي  شارع 

الطابق الثالث الشقة رقم)9)وجدة.)
بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  تـم 
التجاريـة) املحكنـة  لـدى  الضبـط 
(،2022 أكتولر) (12 بتاريـخ) بوجـدة 

تحـت عدد)1567.
)للخالصـة واإلشـارة

)السيد حسن الخلوفـي

421 P

شركة ريف كيلتيغ مديكال
شركة مجهولة

رأسنالها : 300.000 درهم
مقرها االجتناعي : 63 شارع ابن 
سينا مكتب رقم 2 اكدال الرلاط

تاسيس شركة
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة) تاسيس  تم  (،2022 يونيو)
الخصائص) ذات  االسم  مجهولة 

التالية):

التسنية):)ريف كيلتيغ مديكال.

بان) شارع  (63 (: االجتناعي) املقر 

سينا مكتب رقم)2)اكدال الرلاط.

وانتاج) زراعة  (: الشركة) نشاط 

القنب الهندي.

القنب) بدور  وتصدير  استي2اد 

الهندي.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)

والتي) اعاله  باملوضوع  مباشرة  غي2 

ستساهم في تننية الشركة.
لقد تم تحديد) (: راسنال الشركة)
درهم) (300.000 راسنال الشركة في)

3000)سهم ذات القينة) مقسنة الى)

الواحدة)100)درهم.

تم تعيين السادة) (: تسيي2 الشركة)

للشركة) عام  كندير  الوف  ضان 

وني2بلطر كرئيس املجلس االداري.

من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.

التأسيس) وثائق  وض   تم 

 18 يوم) بالرلاط  التجارية  باملحكنة 

 129560 رقم) تحت  (،2022 أكتولر)

وعليه حصلت الشركة على السجل)

التجاري رقم)163377.
من أجل النشر واالرالص

املجلس االداري

422 P

ريف كيلتيغ ويلنس
شركة مجهولة 

راسنالها : 300.000 درهم

مقرها االجتناعي : 63 شارع ابن 

سينا مكتب رقم 3 اكدال الرلاط

تاسيس شركة
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 يونيو)

الخصائص) ذات  االسم  مجهولة 

التالية):
التسنية):)ريف كيلتيغ ويلنس.

ابن) شارع  (63 (: االجتناعي) املقر 

سينا مكتب رقم)3)اكدال الرلاط.

وانتاج) زراعة  (: الشركة) نشاط 

القنب الهندي.

القنب) بدور  وتصدير  استي2اد 
الهندي.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة او)
والتي) اعاله  باملوضوع  مباشرة  غي2 

ستساهم في تننية الشركة.
لقد تم تحديد) (: راسنال الشركة)
درهم) (300.000 راسنال الشركة في)
3000)سهم ذات القينة) مقسنة الى)

الواحدة)100)درهم.
تم تعيين السادة) (: تسيي2 الشركة)
للشركة) عام  كندير  الوف  ضان 

وني2بلطر كرئيس املجلس االداري.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
تم وض  وثائق التأسيس باملحكنة)
أكتولر) (18 يوم) بالرلاط  التجارية 
وعليه) (129562 رقم) تحت  (،2022
حصلت الشركة عل السجل التجاري)

رقم)163381.
من اجل النشر واالرالص)

املجلس االداري

423 P

ريف كيلتيغ إمباكت
شركة مجهولة االسم

راسنالها : 300.000 درهم
مقرها االجتناعي : 63 شارع ابن 
سينا مكتب رقم 3 اكدال الرلاط

تاسيس شركة
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  (،2022 يونيو)
الخصائص) ذات  االسم  مجهولة 

التالية):
التسنية):)ريف كيلتيغ إمباكت

ابن) شارع  (63 (: االجتناعي) املقر 
سينا مكتب رقم)3)اكدال الرلاط.

وانتاج) زراعة  (: الشركة) نشاط 
القنب الهندي.

القنب) بدور  وتصدير  استي2اد 
الهندي.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة او)
والتي) اعاله  باملوضوع  مباشرة  غي2 

ستساهم في تننية الشركة.

لقد تم تحديد) (: راسنال الشركة)
درهم) (300.000 راسنال الشركة في)
3000)سهم ذات القينة) مقسنة الى)

الواحدة)100)درهم.
تم تعيين السادة) (: تسيي2 الشركة)
للشركة) عام  كندير  الوف  ضان 

وني2بلطر كرئيس املجلس االداري.
من) تبتدئ  (: االجتناعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسن 2.
تم وض  وثائق التأسيس باملحكنة)
أكتولر) (18 يوم) بالرلاط  التجارية 
وعليه) (129561 رقم) تحت  (،2022
حصلت الشركة عل السجل التجاري)

رقم)163379.
من اجل النشر واالرالص)

املجلس االداري

424 P

STE SOFIA SERVICE AUTO
 SARL

تاسيس شركة
 21 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم) بالدارالبيضاء،) (2022 سبتن 2)
لشركة) التاسي�صي  القانون  وض  

محدودة املسؤولية تقرر ما يلي):
 STE SOFIA SERVICE (: التسنية)

.AUTO SARL
الهدف االجتناعي):)صيانة وإصالح)

املركبات.
وااللكت2وني) امليكانيكي  االصالح 

للنركبات.
املوازنةن ميكانيكا،) الزيت،) تغيي2 
غسيل) السيارة،) هيكل  اطارات،)

سيارات.
توريد قط  الغيار.

التداولن استي2اد وتصدير.
املقر االجتناعي):)180)زنقة ابولكر)

الوهراني الفيليت الدارالبيضاء.
مدة الشركة):)99)سنة.
الراسنال االجتناعي):)

السيد تجيب الرايس)...) 33)سهم)
/1000)سهم.

 333 (... عوكاش) العكاش  السيد 
سهم)/1000)سهم.

سهم) (333 (... السيد نوفل رليل)
/1000)سهم.
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التسيي2):)السيد نجيب الرايس.
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسن 2 من كل سنة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط 
اكتولر) (19 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)559080.
425 P

 STE SAFETY FIRE
 EQUIPEMENT COMPANY

ANTI FEU
 SARL

تاسيس شركة
 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم) بالدارالبيضاء،) (2022 سبتن 2)
لشركة) التاسي�صي  القانون  وض  

محدودة املسؤولية تقرر ما يلي):
 STE SAFETY FIRE (: التسنية)
 EQUIPEMENT COMPANY

.ANTI-FEU SARL
االمن) نظام  (: االجتناعي) الهدف 

الخاص.
نظام الكشف عن الحريق،)مضاد)

للحريق ادارة مركزية للحرائق.
نظام السالمة من الحرائق.
التداول استي2اد وتصدير.

املقر االجتناعي):)180)زنقة ابولكر)
الوهراني الفيليت الدارالبيضاء.

مدة الشركة):)99)سنة.
الراسنال االجتناعي):)

السيد تجيب الرايس)...) 33)سهم)
/1000)سهم.

 333 (... عوكاش) العكاش  السيد 
سهم)/1000)سهم.

سهم) (333 (... السيد نوفل رليل)
/1000)سهم.

التسيي2):)السيد العكاش عوكاش.
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسن 2 من كل سنة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكنة  الضبط 
اكتولر) (19 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2022،)تحت رقم)559081.
426 P

 STE DES TRANSPORTS DU

MOYEN ATLAS AZEROU
SARL

تعديالت قانونية
للجن ) رسمي  محضر  بنقت�صى 

بتاريخ) 1  االستثنائي  العام 

 STE DES لشركة) (،2022 سبتن 2)

 TRANSPORTS DU MOYEN

شركة) (،ATLAS AZEROU SARL

راسنالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

االجتناعي) مقرها  درهم،) (100.000

6)بالد موالي امحند حي) 1)رقم) درب)

الرياض ويسالن قرر ما يلي):

تفويت السيد السوحي يوسف)50 

100)درهم) حصة اجتناعية من فئة)

من أصل الشركة الى السيد بن كويبة)

عبد العالي.

استقالة السيد الهاللي اسناعيل)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)D 3 821)مسي2ا سابقا.

تعيين السيد بن كويبة عبد العالي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

،)كنسي2 جديد ملدة) (D31602 (رقم

غي2 محدودة.

تحيين القانون االسا�صي للشركة)

وذلك بتجديد الفصول رقم)8)و17.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) بنكناس  التجارية  باملحكنة 

 36 1 رقم) تحت  (،2022 اكتولر) (5

وذلك بالسجل التجاري رقم)3 552.

427 P

STE TAME MAROC
SARL

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

وض ) تم  (،2022 سبتن 2) (7 بتاريخ)

ذات) لشركة  االسا�صي  القانون 

الصفات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 STE TAME MAROC (: التسنية)

.SARL

 الهدف االجتناعي):)منول الحفالت
والتفاوض ولصفة عامة كل العنليات)
التجارية الصناعية املالية املنقولة او)
غي2 منقولة املتعلقة بطريقة مباشرة)
املذكورة) باالنشطة  مباشرة  غي2  او 
أعاله أو من شانها املساهنة في تطور)

الشركة.
 33 رقم) عنارة  (: االجتناعي) املقر 
تجزئة رياض الزيتون) (01 محل رقم)

الشطر ب مكناس.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجاري اال اذى)
تعرضت الشركة للحل املسبق او تم)

تنديدها.
راسنال الشركة):)100.000)درهم)
مقسم الى)1000)حصة من فئة)100 
درهم للحصة الواحدة واملفصلة كنا)

يلي):
ادريس) نصيب  من  حصة  (500

مرزوقي.
العربي) نصيب  من  حصة  (500

تنشاشتي.
بين) املشت2ك  التسيي2  (: املسي2)
السيد ادريس مرزوقي والسيد العربي)

تنشاشتي ملدة غي2 محدودة.
السنة االجتناعية):)تبدأ من فاتح)
31)ديسن 2 من نفس) يناير وتنتهي في)
السنة ماعدا السنة االولى تبتدئ من)

تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
بتاريخ) بنكناس  التجارية  للنحكنة 
السجل) تحت  (،2022 اكتولر) (19

التجاري رقم)9  57.
بنثابة مقتطف وليان

428 P

إيموكودينك
 رأس املال : 100000 درهنا 

 شقة رقم 2 عنارة 18 تجزئة قصبة 
شارع محند الخامس تنارة

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
وحيد) شريك  قرر  أغسطس2022)

للشركة إينوكودينك مايلي):
-)الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد مصطفى بوكبش) (-
مصفي للشركة.

-)تحديد مقر التصفية في العنوان)
تجزئة) (18 عنارة) (2 التالي شقة رقم)

قصبة شارع محند الخامس تنارة.
تم اإليداع القانوني لدى محكنة)
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
17)أكتولر2022)تحت رقم)6 1295.
429 P

موروكن أجون�صي أوف 
جيوماتيك سيونس

 رأس املال : 100000 درهنا 
شقة رقم 2 عنارة 18 تجزئة لقصبة 

شارع محند الخامس تنارة
 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
شركة) شركاء) قرر  أغسطس2022)
جيوماتيك) أوف  أجون�صي  موروكن 

سيونس مايلي):
)-الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد مصطفى بوكبش) (-
مصفي للشركة.

-تحديد مقر التصفية في العنوان)
تجزئة) (18 عنارة) (2 التالي شقة رقم)

لقصبة شارع محند الخامس تنارة.
تم اإليداع القانوني لدى محكنة)
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (2022 18أغسطس)

.129563
430 P

STE. FEDELEC
ش.م.م

رأسنالها : 630.000.00 درهم 
مقرها اإلجتناعي : 169 تجزئة الوفاء 

املحندية
حل الشركة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
املؤرخ) للشركة  العادي  الغي2 
حل) تقرر  (2022 سبتن 2) (30 في)
رأسنالها) ش.م.م  (FEDELEC شركة)
630.000.00)درهم مقرها اإلجتناعي 

169 تجزئة الوفاء املحندية.
بلكورة  أمينة  السيدة  تعيين 
شارع  سعيدة  بتجزئة  الساكنة 
الرلاط   7500 كلم  السادس  محند 

السوي�صي كنصفية للشركة.
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العامة  الجنعية  انعقاد  تم  وقد 
للشركة  اإلجتناعي  باملقر  الختامية 

بتاريخ 30 سبتن 2 2022.
باملقر  التصفية  جعل  تقرر 

اإلجتناعي للشركة.
بالسجل) القانوني:) اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكنة  التجاري 
 2022/20 8 رقم) تحت  باملحندية 

بتاريخ)18)أكتولر)2022.
431 P

SOCIETE RIAD MAROC
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

SIEGE(SOCIAL : 17.19 
 RUES BENCHAABANE MEKTEB 

TIYAL SALE MEDINA
تصفية الشركة 

املوق ) الجناعي  للقرار  وفقا 
تنت) (،2022 سبتن 2) (28 يوم) بسال 
الشركة) نتائج تصفية  املوافقة على 
طبقا لقرار املصفي السيد عبد الغني)
كنا قرر الجن  العام إبراء) زرهوني،)
دمة املصفي عن كل ما قرره في إطار)
ديون) من  الشركة  عنليات  تصفية 

ومستحقات.
وقد تم اإليداع القانوني بنكتب)
اإلبتدائية) املحكنة  لدى  الضبط 
تحت) (2022 أكتولر) (17 يوم) بسال 

عدد)39829.
عن الشركة)

السيد عبد الغني زرهوني

مصفي

432 P

WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22. 8. 7.2 

CREATIVE BOUTIQUE
 تحويل أسهم الشركة

السجل التجاري رقم : 1 1133
الجن ) قرارات  شروط  بنوجب 
 CREATIVE BOUTIQUE في) العام 

رقم) التجاري  السجل  في  املسجلة 

1 1133)تقرر):

تحويالت) إجنالي  على  املوافقة 
األسهم.

السيد هشام القاديري في صالح)
السيد عنر القادري.

السيد هشام القاديري في صالح)
السيد محند املالكي).

صالح) في  القادري  هشام  السيد 
السيدة كنزة اليابودي.

املساعد) املدير  السيد  استقالة 
السيد هشام القادري.

جديدة) مشاركة  مديرة  تعيين 
السيدة كنزة اليابودي.

التعديل النسبي للنظام األسا�صي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 2022 سبتن 2) (28 بتاريخ) التجارية 

تحت رقم)139836.
433 P

SOFIA MALL
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
 2022 سبتن 2) (21 بتاريخ) بالرلاط 
الحر لألصل) التسيي2  تم فسخ عقد 
أكتولر) (16 بتاريخ) املؤرخ  التجاري 
مول) صوفيا  شركة  بين  (2018
األصل) صاحبة  (SOFIA MALL
صيونس) انيم  وشركة  التجاري 
األصل) مسي2ة  (ANIMSCIENCES

التجاري.
مقتطف بنثابة إعالن

434 P

SOFIA MALL
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

حر) تسيي2  عرفي  عقد  بنقت�صى 
ألصل تجاري مسجل بالرلاط بتاريخ)

21)سبتن 2)2022.
مول) صوفيا  شركة  منحت 
SOFIA MALL)لشركة انيم صيونس)
التجاري) األصل  (ANIMSCIENCES
للفضاء)الت2فيهي والتعليمي الكائن ب)
R11)الطابق السفلي للنركز التجاري)
مكامول شارع محند السادس الرلاط)

وذلك من أجل تسيي2ه تسيي2ا حرا).
مقتطف بنثابة إعالن
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 SOCIETE EPIABS OPTIQUE

MAROC PRIVE
 10 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)

يونيو)2022)فقد تم إنشاء)شركةذات)

والشريك) املحدودة  املسؤولية 

الخصائص) تحنل  والتي  الوحيد 

التالية):

 EPIABS OPTIQUE (: التسنية)

.MAROC PRIVE SARL AU

مؤسسة) (: اإلجتناعي) الهدف 

للتعليم للعالي.

 100.000 (: الشركة) رأسنال 

درهم.

حي) (،2 أمال) (: اإلجتناعي) املقر 

تنارة) (،2 الحسن) شارع  العلويين 

عنارة املكتب الطابق) (1 املركز بلوك)

2،)مكتب رقم)7)تنارة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

تم تعيين السيد سعيد) (: التسيي2)

طريق كنسي2 للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

اإلبتدائية) املحكنة  لدى  القانوني 

تحت) (2022 أكتولر) (3 بتنارة بتاريخ)

رقم)137365.
مقتطف وليان

436 P

SEDING
بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

30)ماي)2022)و13)يوليو)2022،)قرر)

الشريك الوحيد في الشركة ما يلي:

إلى) الشركة  رأسنال  في  الزيادة 

570.000)درهم.

األسا�صي) القانون  في  تعديالت 

للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

التجارية) املحكنة  لدى  القانوني 

 2022 أكتولر) (11 بتاريخ) بالرلاط 

تحت رقم)39802.
مقتطف وليان
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فيضاب مكتب املحاسبة واإلستشارة الضرائبية

املنثل القانوني):)السيد محند البغدادي)

محاسب معتند)

213)شارع محند الخامس قيسارلة الهدى)

الطابق األول الشقة)8)سيدي سلينان

الهاتف):)6.05.37.05 .73

STE. H.H.A CARS
SARL

تصفية الشركة
وعلى) (2022 أكتولر) (10 بتاريخ)

إثر الجن  العام غي2 العادي لشركة)
رأسنالها) (STE. H.H.A CARS SARL

درهم مقرها اإلجتناعي) (90.000.00
سلينان) سيدي  األمن  شارع  (6 رقم)

الشركة) شركاء) به  صرح  ما  حسب 

معزاوي عواد والسيد) السيد زكرياء)

حسن حضرية اللذان قررا ما يلي):

 STE. H.H.A(اعتبار تصفية شركة

CARS SARL)وإيقاف جني  أنشطتها)

مند)31)ديسن 2)2019.
التجاري) السجل  على  التشطيب 

للشركة.

تعيين السيد أناس معزاوي عواد)

مسؤوال عن التصفية).

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 في) سلينان  بسيدي  اإلبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)193.

438 P 

فيضاب مكتب املحاسبة واإلستشارة الضرائبية

املنثل القانوني):)السيد محند البغدادي)

محاسب معتند)213)شارع محند الخامس)

قيسارلة الهدى الطابق األول الشقة)8)سيدي)

سلينان

الهاتف):)6.05.37.05 .73

STE. H.H.A CARS
SARL

حل الشركة
وعلى) (2022 أكتولر) (10 بتاريخ)

لشركة) العادي  غي2  العام  الج   إثر 
رأسنالها) (STE. H.H.A CARS SARL

درهم مقرها اإلجتناعي) (90.000.00
سلينان) سيدي  األمن  شارع  (6 رقم)

الشركة) شركاء) به  صرح  ما  حسب 

معزاوي عواد والسيد) السيد زكرياء)

حسن حضرية اللذان قررا ما يلي):
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 STE. H.H.A شركة) حل  اعتبار 
CARS SARL)منذ)30)ديسن 2)2019.
تعيين السيد أناس معزاوي عواد)

مسؤوال عن حل الشركة).
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
اإلبتدائية بسيدي سلينان بتاريخ)20 

أكتولر)2022)تحت رقم)192.
439 P

BOOST-PARTNERS
SARL

في)   بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ 
تم وض ) بالرلاط قد  (2022 أكتولر)
تحنل) لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص التالية):
 BOOST-PARTNERS (: التسنية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تقديم) (: اإلجتناعي) الهدف 
والدراسات) والدعم  املشاورات 
الفنية والتشخيص والدعوة وتطوير)
مجاالت) في  والتدريب  املشاري  
اإلتصال الكتابي والسنعي البصري)
والخارجي) الدارلي  واإللكت2وني 
الصحفية) العالقات  في  وكذلك 

والعالقات العامة وإدارة التغيي2.
درهم) (10.000.00 (: املال) رأس 
مقسنة إلى)100)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):
 80 الرماني) العزيز  عبد  السيد 

حصة.
السيدة رديجة سعد)20)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 82 رقم) بلوك  (: اإلجتناعي) املقر 
حي) الحومر  ديور  الثالث  الطابق 

يعقوب املنصور الرلاط.
املسي2):)السيد عبد العزيز الرماني.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.163 37

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرلاط تحت رقم)129627 

بتاريخ)21)أكتولر)2022 .
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STUDIO 1000
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم) قد  بالرلاط  (2022 أكتولر) فاتح 

وض  القانون األسا�صي لشركة تحنل)

الخصائص التالية):

 STUDIO 1000 SARL(:(التسنية

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اإلجتناعي):اإلنتاج السنعي)

البصري واإلنتاج والتوزي  والتصوير)

واألفالم) والتلفزيوني  السيننائي 

واملصنفات) والروائية  القصي2ة 

والبصرية) السنعية  والصناعات 

واستغالل التلفزيون بجني  أشكاله)

إقتناء،) واملستقبلية،) الحالية 

استغالل،)إنتاج،)تنفيذ،)توزي ،)نشر)

إنتاج األفالم،)وإنتاج وتوزي  األفالم،)

واألفالم القصي2ة والروائية،)وترجنة)

بجني ) التواصل  ودبلجتها،) األفالم 

أنواعها،)والتسويق والتحرير واإلنتاج)

والسيننائي) الجرافيكي  واإلستنساخ 

بجني  العنليات املعروفة حاليا.

املؤسسية) األفالم  إنتاج 

واإلعالنات واملقاالت الصحفية.

بجني ) اإلذاعية  املحطة  تشغيل 

أشكالها الحالية واملستقبلية.

درهم) (100.000.00 (: رأس املال) (

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 1000 الرورو) محند  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسن 2 من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

82  املقر اإلجتناعي):)بلوك ج رقم)

حي) الحومر  ديور  الثالث  الطابق 

يعقوب املنصور الرلاط.

املسي2):)السيد محند الرورو.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.163 39

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرلاط تحت رقم)129628 

بتاريخ)21)أكتولر)2022.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPEERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

 CONSTITUTION DE SOCIETES CONSEIL

FINANCIER JIRIDIQUE ET FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

COQUELET SHOP

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

 2022 أغسطس) (23 بسطات بتاريخ)

تم إقرار ما يلي):

 HANANE السيدة) استقالة 

.SANIA

 DGHOUGH السيد) تعيين 

لشركة) جديد  كنسي2  (JAWAD

.COQUELET SHOP

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

الضبط باملحكنة اإلبتدائية بسطات)

تحت) (2022 أغسطس) (31 بتاريخ)

رقم1236/22.
من أجل الخالصة والبيان

ائتنانية كونت كلي2
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

 CONSTITUTION DE SOCIETES CONSEIL

FINANCIER JIRIDIQUE ET FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

LA VELLO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودوة

سجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

أكتولر2022  (3 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تم وض  القوانين األساسية لشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

 LA VELLO SARL (: التسنية)

شركة ذ.م.م.

من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):

منعش عقاري.

بي  وشراء)العقارات.

تجارة.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 

الصناعية،)التجارية،)املالية املنقولة)

اإلرتباط) ينكنها  التي  املنقولة  أو غي2 

مباشرة أو بصفة غي2 مباشرة بأهداف)

ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتننية الشركة.

شارع مرس) (26 (: املقر اإلجتناعي)
3،)الطابق األول) السلطان شقة رقم)

الدارالبيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.

في) حدد  (: اإلجتناعي) الرأسنال 

مبلغ)100.000.00)درهم.

للسيد) التسيي2  أسند  (: التسيي2)

الزيتوني) والسيد  فاتح  املصطفى 

فاتح.

السنة اإلجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.

يقدر) يخصم األرلاح ما  (: األرلاح)

اإلحتياط) تكوين  أجل  من  (% (5 ب)

يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسنال اإلجتناعي.
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لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)
الضبط باملحكنة التجارية بالسجل)
 12 بتاريخ) بالدرالبيضاء) التجاري 
أكتولر)2022)تحت رقم)1187 8)وتم)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 
بالدارالبيضاء) املحكنة  نفس  لدى 

تحت رقم)558175.
من أجل الخالصة والبيان

ائتنانية كونت كلي2
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE
ETUDE DE PROJETS

 CONSTITUTION DE SOCIETES CONSEIL
FINANCIER JIRIDIQUE ET FISCAL
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

 UREHOME
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودوة

سجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
سبتن 2) (15 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
األساسية) القوانين  وض   تم  (2022

لشركة ذات مسؤولية محدودوة.
 UREHOME SARL (: التسنية)

شركة ذ.م.م.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):
منعش عقاري.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 
الصناعية،)التجارية،)املالية املنقولة)
اإلرتباط) ينكنها  التي  املنقولة  أو غي2 
مباشرة أو بصفة غي2 مباشرة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتننية الشركة.
شارع مرس) (26 (: املقر اإلجتناعي)
3،)الطابق األول) السلطان شقة رقم)

الدارالبيضاء.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: اإلجتناعي) الرأسنال 

مبلغ)100000)درهم.
التسيي2):)أسند التسيي2:

)للسيد عبد الرحيم جرموني).
والسيد رالد جرموني.

من) تبتدئ  (: اإلجتناعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسن 2 من كل)

سنة.

يخصم األرلاح ما يقدر) (: األرلاح)

اإلحتياط) تكوين  أجل  من  (% (5 ب)

يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسنال اإلجتناعي.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

الضبط باملحكنة التجارية بالسجل)

بتاريخ)   بالدرالبيضاء) التجاري 

أكتولر)2022)تحت رقم)0236 8)وتم)

التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالدارالبيضاء) املحكنة  نفس  لدى 

تحت رقم)557387.
من أجل الخالصة والبيان

ائتنانية كونت كلي2

444 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

 CONSTITUTION DE SOCIETES CONSEIL

FINANCIER JIRIDIQUE ET FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

AMEDIA PROMOTION

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودوة ذات شريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)3)أكتولر)2022 

تم وض  القوانين األساسية لشركة)

ذات مسؤولية محدودوة ذات شريك)

وحيد.

 AMEDIA (: التسنية)

شركة) (PROMOTION SARL

ذ.م.م.ذ.ش.و.

من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):

منعش عقاري.

بي  وشراء)العقارات.

تجارة.

العنليات) جني   عامة  ولصفة 
الصناعية،)التجارية،)املالية املنقولة)
اإلرتباط) ينكنها  التي  املنقولة  أو غي2 
مباشرة أو بصفة غي2 مباشرة بأهداف)
ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتننية الشركة.
شارع مرس) (26 (: املقر اإلجتناعي)
3،)الطابق األول) السلطان شقة رقم)

الدارالبيضاء.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: اإلجتناعي) الرأسنال 

مبلغ)100000)درهم.
للسيد) التسيي2  أسند  (: التسيي2)

عبد الرحيم مشاط).
من) تبتدئ  (: اإلجتناعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسن 2 من كل)

سنة.
يخصم األرلاح ما يقدر) (: األرلاح)
اإلحتياط) تكوين  أجل  من  (% (5 ب)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسنال اإلجتناعي.
لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)
الضبط باملحكنة التجارية بالسجل)
 12 بتاريخ) بالدرالبيضاء) التجاري 
أكتولر)2022)تحت رقم)1185 8 .

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
املحكنة) نفس  لدى  التجاري 
بالدارالبيضاء)تحت رقم)5578173

من أجل الخالصة والبيان

ائتنانية كونت كلي2

445 P

 LLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

الحل املسبق للشركة
سجل تجاري رقم 5721

الرأسنال اإلجتناعي : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتناعي : درب االصابون 
زنقة يعقوب املنصور الرقم  7 

سطات
العام) الجن   محضر  بنوجب 
اإلستثنائي املسجل بتاريخ)28)سبتن 2)

2022)تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة اإلبتدائية بسطات)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (3 بتاريخ)

.1279/2022
من أجل الخالصة والبيان

 LLE
SARL AU

446 P

STE. AQILI FILS FOREST
S.A.R.L

بتاريخ) العام  الجن   لقرارا  تبعا  (
تحت) واملسجل  (2022 أكتولر) (13
 STE. لشركة) (5678 /2022 رقم)
 AQILI FILS FOREST S.A.R.L
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها)100.000.00)درهم ومقرها)
اإلجتناعي)18)شارع محند السعيدي)

ابي الجعد تقرر ما يلي):
حل الشركة):

تعيين مقر التصفية كنحل لحل)
الشركة.

لحل) أحند  عقيلي  السيد  تعيين 
الشركة.

باملحكنة) (: القانوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية بأبي الجعد يوم)19)أكتولر)

2022)تحت رقم)8 .
447 P

ORFITEC
 CABINET COMPTABLE ET

 FISCAL
 AGREE PAR L’ETAT

 3BD. MADINA(MOUNOUARA

APPARTEMENT 4 OUJDA
شركة بن حنيدا ليزيرة املغرلية 

ش.
رأس املال : 10000.00 درهم

 6BD. : املكتب الرئي�صي
 LIEUTENANT BELHOUSSINE

OUJDA
قرار غي2 عادي من املساهم الوحيد

بقرار من املساهم الوحيد بتاريخ)
أحند) بن  السيد  (2022 يوليو) (25
 CIN F78258(العامري مغربي صاحب
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شركة) في  وحيد  ومساهم  مدير 

شريك) م   محدودة  مسؤولية  ذات 

 STE BEN AHMIDA اسنه) واحد 

 LIZIRAA AL MAGHRIBIA SARL

درهم) (10000.00 برأسنال) (AU

مسجلة في املحكنة التجارية بوجدة)

تحت رقم)00 2.

يقرر بنوجب هذا زيادة رأس املال)

األسا�صي) النظام  تنفيذ  اإلجتناعي 

في وئام باشر بكافة إجراءات الحكم)

والقانون القرار األول.

بنوجب) الوحيد  املساهم  يقرر 

هذا زيادة رأس مال الشركة املذكورة)

 STE BEN AHMIDA املسناة)

 LIZIRAA AL MAGHRIBIA SARL

 برأسنال)10000.00)من رالل إنشاء

 39900)سهم بقينة)100)درهم للسهم،

  000000.00 املال) رأس  ليصبح 

ولنوجب) الوحيد  الشريك  في حوزة 

قرار في املطالبات السائلة واملستحقة)

الدف  التي يحتفظ بها الشريك حتى)

3990000.00)درهم.

القرار الثاني):

الوحيد) املسؤول  الشريك  يقرر 

تنسيق النظام األسا�صي للشركة بعد)

التعديالت املتعلقة بزيادة رأس املال.

القرار الثالث):

تنفيذ) الوحيد  املساهم  يقرر 

والتعديالت) اإلجراءات  جني  

)املساهنة() (6 رقم) باملادة  املتعلقة 

7))رأس املال()من) وكذلك املادة رقم)

النظام األسا�صي الذي يحكم الشركة)

املذكورة.

كاملة) صالحيات  اإلدارة  تننح 

لحامل نسخة من الوثيقة لتنفيذ كل)

)التسجيل) الالزمة) اإلجراءات  �صيء)

اإليداع،)النشر(.

املحكنة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 1 09 رقم) تحت  لوجدة  التجارية 

تاريخ) 1)سبتن 2)2022.
لإلستخراج واإلشارة

اورتيك

448 P

 STE FALOUH IMPORT 

 EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 

سبتن 2)2022،)بتنارة حررت قوانين)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد رصائصها كالتالي):

 STE FALOUH IMPORT(:(االسم

.EXPORT SARL AU

االشغال) في  مقاول  (: االهداف)

املختلفة والبناء.

رقم)   شقة  (: االجتناعي) املقر 

الطابق االول اقامة قادر مرس الخي2)

تنارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتناعي) الراسنال 

الى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)

1000)حصة بثنن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

السيد عبد العالي فلوح)....)1000 

حصة.

املجنوع)....)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسن 2  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيي2  يقوم  (: التسيي2)

ملدة غي2 محدودة السيد عبد العالي)

فلوح.

االمضاءات) تكون  (: االمضاءات)

عبد) لسيد  والبنكية  االجتناعية 

العالي فلوح.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتنارة) االبتدائية  باملحكنة  الضبط 

تحت) (،2022 سبتن 2) (26 بتاريخ)

رقم) التجاري  بالسجل  (91 1 رقم)

.137527

449 P

 STE LE MAITRE CREPIER 
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : رقم  38 حي 
املنزه، حي يعقوب املنصور بالرلاط
السجل التجاري رقم : 3 1539 

الرلاط
االستثنائي) العام  الجن   عقب 
تقرر) (،2022 يوليو) (25 املعقود يوم)

تعديل ما يلي):
االذن بالبي  في االسهم،)منا يؤدي)

الى توزي  راسنال كالتالي):
السيد معاد كويس)...)20 )سهم.
السيد اينن كويس)...)180)سهم.

السيدة دعاء)هاجر شعبي)...)200 
سهم.

السيدة سهام مريم فرج اكزوم)...)
200)سهم.

االنشطة) اضافة  الشركاء) يقرر 
التالية الى موضوع االجتناعي ردمة)
املطاعم وتنظيم املناسبات التحديث)
بتعديل) االسا�صي  للنظام  الالحق 

االقسام)2،)6)و7.
في) القانوني  االيداع  اجراء) تم 
 13 املحكنة التجارية بالرلاط بتاريخ)

أكتولر)2022،)تحت رقم)7958.
450 P

 STE INDICAC AUDIT ET
 CONSEIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : رقم 13 شارع 
محند اليزيدي قطاع 15 حي الرياض 

الرلاط
السجل التجاري رقم : 5 1631 

الرلاط
الشريك) قرار  صدور  عقب 
الوحدي بتاريخ) 2)أغسطس)2022،)

تقرر ما يلي):
نقل املقر االجتناعي من)71)تجزئة)
املحجوب شارع طارق ابن زياد تنارة،)

الى العنوان التالي):

اليزيدي) محند  شارع  (13 رقم)
قطاع)15)حي الرياض الرلاط.

ولناء)عليه،)تم تعديل البند رقم)  
من النظام االسا�صي.

في) القانوني  االيداع  اجراء) تم 
 3 بتاريخ) بالرلاط  التجارية  املحكنة 

أكتولر)2022،)تحت رقم)7709.
451 P

 STE LA FRANCAISE DES
ASSURANCES

ASSUR PARTNER
العام) الجن   مداوالت  اثر  على 
سبتن 2) (6 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
 LA شركة) مساهنوا  قرر  (،2022
(،FRANCAISE DES ASSURANCES
شارع دي) (15 والتي يوجد مقرها ب)

هالس)75001)باريس ما يلي):
(: يسمى) باملغرب  فرع  افتتاح 

.ASSUR PARTNER
للفرع) القانوني  املنثل  تعيين 

السيدة نسينة لقلش.
على) للفرع  الرئي�صي  املقر  تعيين 
العنوان التالي):)23)شارع انوال اقامة)
مينوزا) رقم) ) مكتب  (11 فلوري)

القنيطرة.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

66981)بتاريخ)18)أكتولر)2022.
452 P

Cabinet(Comptable(Figha

ز.م.ك.أ طراف
تعديل رشكة
العنوان :

حي الرجاء في هللا بلوك زنقة 10 رقم 
50 كلنيم.

غي2) العام  الجن   ملداوالت  طبقا 
قرر) بتاريخ) 2022/10/0) العادي 

الشركاء)ما يلي):
العينين) ماء) زمزامي  السيد  قرر 
  00.000 بزيادة الرأسنال بنا قدره)
درهم) (100.000 درهم عن زيادة من)

إلى)500.000)درهم.
هو) العينين  ماء) زمزامي  السيد 

املسي2 الوحيد للشركة.



20149 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

املسؤول الوحيد عن اإلمضاء)هو)
السيد زمزامي ماء)العينين.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بكلنيم)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13 بتاريخ)

.2022/391
453P

Carrefour(des(comptes

cabinet(comptable(agree(par(l’Etat

 avenue(Moulay(Driss(premier ,63

MAssira 1 - Temara

Tél : 0668097572

تأسيس رشكة
SOCIETE H.I.J TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
املقر االجتناعي : شارع ابن الهيثم 

زنقة ريحانة شقة رقم 1 مكرر قطاع 
النهضة العيايدة - سال.

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (6 بتاريخ) بسال 
وض  القانون األسا�صي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

H.I.J. Travaux)باملنيزات التالية):
 H.I.J. Travaux (: الشركة) اسم 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.
بلبلق) السيد  (: الوحيد) الشريك 
 198 /12/11 بتاريخ) مزداد  هشام 
لبطاقة) والحامل  سال  بالسهول 
.AB8052 0(التعريف الوطنية رقم

عنوان الشركة):)شارع ابن الهيثم)
زنقة ريحانة شقة رقم)1)مكرر قطاع)

النهضة العيايدة)-)سال.
)رأسنال الشركة):)50.000)درهم.

500)حصة) السيد)/)بلبلق هشام)
بقينة)100)درهم للحصة.

واألشغال) البناء) (: غرض الشركة)
املختلفة.

التسيي2):)عين السيد بلبلق هشام)
مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بسال  االبتدائية  املحكنة 
رقم) 3979  تحت  (2022/10/19

السجل التجاري رقم)36891.

454P

 THE ARTSY CONCEPT
STORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد وعنوان مقرها 
االجتناعي : رقم 11، زنقة كاب�صي 
الدار البيضاء - املغرب - 20200 

الدار البيضاء - املغرب.
رأسنالها : 10.000 درهم.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.536683

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
قرر) (2022 سبتن 2) (30 في) املنعقد 
الشريك الوحيد استنرار الشركة في)

مزاولة نشاطها.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
32921- رقم) تحت  (2022 أكتولر)

.8 0590
455P 

ABB
شركة مجهولة وعنوان مقرها 

االجتناعي : 38-37 تجزئة الكولين 
2 سيدي معروف الدار البيضاء - 

املغرب.
رأسنال 30557100 درهم.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39581

العادي) العام  الجن   بنقت�صى 
ما) قرر  (2022 يونيو) (28 في) املنعقد 

يلي):
فيصل) لؤي  السيد  استقالة  (-
منصبه) من  دجاني  الدين  كنال  م 
استقالة) اإلدارة.-) بنجلس  كعضو 
محند) املنعم  عبد  حازم  السيد 
الطوخي من منصبه كعضو بنجلس)

اإلدارة.
-)استقالة السيد طارق الغاني من)

منصبه كعضو بنجلس اإلدارة.
-)تعيين السيد سليم ياحو كعضو)
حازم) للسيد  بديل  اإلدارة  بنجلس 

عبد املنعم محند الطزخي.
فكري) سهام  السيدة  تعيين  (-
كعضوة بنجلس اإلدارة بديلة للسيد)

لؤي فيصل م كنال الدين دجاني.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0630 8.

456P

CST CORP MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسنالها 3.000.000 درهم.

املقر االجتناعي : الحي الصناعي 

التقدم تجزئة د 7، الرلاط.

تفويت حصص شركة - تغيي2 الشكل 
القانوني للشركة - إعالن استقالة 

مسي2.
بنقت�صى محضر الجنعية العامة)

 CST CORP لشركة) االستثنائية 

 12 بتاريخ) تم  الذي  (MOROCCO

أكتولر)2022)تقرر ما يلي):)

 6000 (: معاينة تفويت الحصص)

حصة من السيد حسن الطريقي إلى)

 CROSS SEAS TRADING الشركة)

.CORP

)تغيي2 الشكل القانوني للشركة من)

.SARL AU(إلى(SARL

االعت2اف باستقالة أحد املسي2ين)

وهو السيد حسن الت2يكي.

قررت) (: للشركة) تحديد اإلمضاء)

الجنعية العنومية أيضا أن الشركة)

األعنال) لجني   بالنسبة  ستلتزم،)

سعيد) السيد  بتوقي   بها،) املتعلقة 

الديب.

إبراء)ذمة املسي2 املستقبل.

الجديد) التوزي   بشأن  توضيح 

للحصص.

من) (10 (،1 (،6 (،7 املواد) تغيي2 

النظام األسا�صي.

تحديث النظام األسا�صي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكنة  لدى  القانوني 

رقم) تحت  (2022/10/21 بتاريخ)

.129635

457P

برينت ايت
تبعا ملداوالت الجن  العام الغي2)
 2022 العادي املنعقد يوم) 2)يونيو)
 SOCIETE PRINT IT SARL لشركة)
برأسنال) املسؤولية  محدودة  (AU
ما) درهم تم اإلتفاق على  (100.000

يلي):
25)مكرر) :)من) تغيي2 مقر الشركة)
(- أكدال) (2 شارع بويبالن شقة رقم)

الرلاط.
13)حي) 7)شقة رقم) إلى عنارة س)

يعقوب املنصور)-)الرلاط.
القانوني) اإليداع  وض   تم  وقد 
بالرلاط) التجارية  املحكنة  لدى 
2022/07/28)تحت رقم)126717.

458P

مكتب االستشارات والخدمات

وكالة بريد املغرب الدار البيضاء)املحطة،)

صندوق ال 2يد)39052،) 2030،)الدار البيضاء)

-)املغرب.

لوتيسنون بالد الخي2 مجنوعة ذات 
النف  االقتصادي.

 LOTISSEMENT BLED
ELKHIR

زنقة) االجتناعي  مقرها  وعنوان 
الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سومية،)
الخامس،)الرقم)22)-)الدار البيضاء.

النف ) ذات  مجكوهة  تأسيس 
االقتصادي.

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
العقد) إعداد  تم  (2022 أكتولر) (12
النف ) ذات  ملجنوعة  التأسيس 

االقتصادي باملنيزات التالية):
الخي2) بالد  لوتيسيون  (: التسنية)

.LOTISSEMENT BLED ELKHIR
التسيي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لإلنعاش) ملشروع  أعضائه  لفائدة 
العقاريـ)و)/)و للتجزئة بندينة برشيد.
تسويق الوحدات املعدة للبي  في)
إطار املشروع املذكور أنفا لإلنعاش)
العقاري أو/و للتجزئة بندينة برشيد.
العنليات) كل  عامة  بصفة  (-
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
التي) العقارية  أو  املنقولة،) املدنية،)
ينكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غي2)
التي) او  املجنوعة  بنوضوع  مباشرة 

بإمكانها تسهيل إنجازها.
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زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سومية،)
الخامس،)الرقم)22)-)الدار البيضاء.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
املجنوعة):)99)سنة.

الرأسنال):)هذه املجنوعة أسست)
بدون رأسنال.

أعضاء)املجنوعة):
العقارية) املدنية  الشركة  (-
بالدار) الرئي�صي  مقرها  عنورية،)
الكاليول) منر  زاوية  البيضاء،)

وأوركيدي،)عين السب .
-)الشركة املدنية العقارية عزيزة،)
مقرها الرئي�صي بالدار البيضاء،)زاوية)
منر الكاليول وأوركيدي،)عين السب .
العقارية) املدنية  الشركة  (-
بالدار) الرئي�صي  مقرها  الخي2،) بالد 
الكاليول) منر  زاوية  البيضاء،)

وأوركيدي،)عين السب .
اإلدارة):)تسي2 املجنوعة من طرف)
مسي2 وحيد منثال في شخص السيد)
محند بالل ابن عنور،)القاطن بالدار)
البيضاء،)28،)زاوية شارع ليدو ومحج)

رالد ابن الوليد،)أنفا.
ذات) املجنوعة  تسجيل  سيتم  (-
لوتيسنون بالد) (« النف  االقتصادي)
للنحكنة) التجاري  بالسجل  الخي2«)

التجارية بالدار البيضاء.
459P

NACHA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسنالها 100.000 درهم.

املقر االجناعي : حي »دونوكرو«، 
قيادة الخنيشات - جرف امللحة.

تأسيس شركة
وض ) تم  عرفي،) عقد  بنقت�صى 
ذات) للشركة  األسا�صي  القانون 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
.NACHA NEGOCE(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

»دونوكرو«،) حي) (: املقر االجتناعي)
قيادة الخنيشات)-)جرف امللحة.

موضوع الشركة):)أشغال الفالحة.

بي  وشراء)معدات الفالحة.
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  (100 بقينة)

على) وموزعة  مكتتبةن  بكاملها،)

الشركاء):

السيد مراد نشاط):)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

مراد) السيد  إلى  أسند  (: التسيي2)

نشاط.
التجاري) بالسجل  القييد  تم 

بسيدي) االبتدائية  باملحكنة 

بتاريخ) (29303 رقم) تحت  قاسم 

.2022/09/29

460P

SILORH AGRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتناعي : أوالد سعيد، 

الخنيشات، سيدي قاسم.

السجل التجاري رقم : 28525.

تفويت حصص اجتناعية وتعيين 
مسي2 جديد

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

 SILORH لشركة) العادي  الغي2 

املسؤولية) ذات  AGRICOشركة 

املحدودة،)تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)150)حصة)

سيلوغ) السيد  ملك  في  اجتناعية 

التعريف) لبطاقة  الحامل  أيوب،)

لفائدة) (AA97159 رقم) الوطنية 

الحامل) الفتاح،) براعلي عبد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ7 32)؛

املصادقة على تفويت)850)حصة)

سيلوغ) السيد  ملك  في  اجتناعية 

التعريف) لبطاقة  الحامل  رالد،)

لفائدة) (A308159 رقم) الوطنية 

الحامل) الفتاح،) براعلي عبد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ7 32)؛

موزع) الشركة  رأسنال  ليصبح 

كالتالي):

-)السيد براعلي عبد الفتاح)1000 

حصة.

سيلوغ) السيد  استقالة  قبول 

رالد من مهام تسيي2 الشركة وتعيين)

السيد براعلي عبد الفتاح مسي2 وحيد)

للشركة ملدة غي2 محدودة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) قاسم،) بسيدي  االبتدائية 

2022/09/08)تحت رقم)2022/227.

461P

 SOCIETE BENSOFYM

TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها 100.000 درهم.

املقر االجتناعي : دوار آيت قسو، 

سيدي بورلخال - تيفلت.

تغيي2 نشاط الشركة

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

بتاريخ) بتيفلت  العادي  الغي2 

2022/09/26)تقلرر ما يلي):

نشاط) تغيي2  على  املصادقة 

الشركة كالتالي):

-)حذف نشاط)؛

االستغالالت) تسيي2  في  املقاولة 

والفالحية،) والصناعية  التجارية 

مدنية أو عسكرية.

نقل) الجناعي،) النقل  في  املقاولة 

تعادل) التي  بالسيارات  البضائ  

حنولتها)15)طن أو أقل.

املواد) بي   (: نشاط) وإضافة  (-

الفالحية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالخنيسات  االبتدائية 

2022/10/18،)تحت رقم)653.

462P

 SOCIETE GOLDEN
ALKHAYR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها 100.000 درهم.

املقر االجتناعي :   زنقة سوس إقامة 
مروى مكتب رقم 1 - القنيطرة.

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)
لشركة ذات امليؤولية املنحدودة ذات)

املواصفات التالية):
 SOCIETE GOLDEN (: التسنية)

.ALKHAYR
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة):
زنقة سوس) (2 (: املقر االجتناعي)
إقامة مروى مكتب رقم)1)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):
منعش عقاري.

األشغال املختلفة أو البناء.
تاجر

رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  (: الشركة)
اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيي2)
الرحيوي يونس.

تالتجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66957)بتاريخ)2022/10/18.
463P

FRUITS FOR YOU
SARL AU

الرأسنال االجتناعي : 100.000 
درهم

املقر االجتناعي : 59 شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم   القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
العام) الجن   عقد  بنوجب 
أكتولر) (3 بتاريخ) املؤرخ،) التأسي�صي 
ذات) شركة  تأسست  (،2022
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

في الخصائص التالية):
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(: تحنل الشركة اسم) (: التسنية)
.FRUITS FOR YOU SARL AU

لها كنوضوع  الشركة   : املوضوع 
العنليات  الخارج  في  كنا  املغرب  في 

التالية :
استي2اد وتصدير ؛

الطرية  الفواكه  أو  الخضر  بي  
بالجنلة.

الرأسنال)  : اإلجتناعي  الرأسنال 
ألف) مائة  في  محدد  االجتناعي 
100.000)درهم مقسنة على))1000) 
ألف حصة من فئة مائة))100()درهم)

للحصة الواحدة على الشكل التالي):
الزهواني سلمى)1000)حصة.

املقر) يوجد  (: االجتناعي) املقر 
اإلجتناعي بالقنيطرة)59 شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم  .
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداءا من يوم التأسيس.
وتسي2ها  الشركة  تدير   : اإلدارة 
غي2  ملدة  الزهواني سلمى  املسؤولية 

محدودة.
لالحتياط  املائة  في   5%  : األرلاح 
القانوني والباقي يوزع أو يضاف تبعا 

لقرار الشركاء.
القانوني  اإليداع  ام   : اإليداع 
بالقنيطرة،  االبتدائية  باملحكنة 
بتاريخ 17 أكتولر 2022، تحت رقم 
رقم  التجاري  السجل   ،92935

7 669 القنيطرة.
بنثابة بيان ومقتطف

464 P

MED WAY TRANS
شركة ذات املسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة بتاريخ)26)أكتولر)2021)ثم)
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
MED WAY TRANS(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل) (: املوضوع االجتناعي)
األشخاص)؛

مقاول أشغال مختلفة أو بناء.
املدة):)99)سنة.

إقامة) (1 رقم) مكتب  (65 (: املقر)
رديجة زنقة لبنان القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الرأسنال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسنة 

100)درهم للحصة الواحدة.
أسامة) الشحيمي  (: الحصص)

1000)حصة.
التسيي2 : الشحيمي أسامة كنسي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
السجل التجاري رقم : 63251.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسن 2 من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 القنيطرة) االبتدائية  باملحكنة 

نوفن 2)2021)تحت رقم)63251.
465 P

 SOCIETE NITIDA PLANTES
SARL AU 

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
 2022 أكتولر) (17 بتاريخ) بالقنيطرة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحنل  والتي  املحدودة 

التالية):
 NITIDA شركة) (: التسنية)

PLANTES)ش.ذ.م.م.ش.و.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتناعي):)382)شارع محند)
الخامس إقامة حسان مكتب رقم)12 

القنيطرة.
الهدف):)تسي2 االستغالل الفالحي.
العنليات) كل  عامة  ولصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهنة في تننية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
عبد) (: السيد) (: التسيي2 أسند إلى)

االاله ميس.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسن 2 من كل سنة ما) (31 يناير إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 إلى) مقسنة  درهم،)
سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقينة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):
 1000 عبد االاله ميس) (: السيد)

حصة.
:)قيدت الشركة) اإليداع القانوني)
بالسجل التجاري باملحكنة االبتدائية)
تاريخ) (66937 رقم) تحت  بالقنيطرة 

19)أكتولر)2022.
من أجل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط

466 P

MED AZUR شركة
ش.م.م

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
لشركاء)شركة)med(azur)ش.م.م.

عتيق،) عين  (: االجتناعي) مقرها 
راسنالها) القنيطرة،) الحي الصناعي،)
بتاريخ املنعقد  درهم،) (200.000 

25)ماي)2012)قد قرر):
ذات) شركة  من  الشركة  تحويل 
املسؤولية املحدودة إلى شركة مدنية)

فالحية.
تغيي2 هدف الشركة.

القانون) من  (2 الفصل) تغيي2 
األسا�صي للشركة.

رالصة للنشر
األستاذ عبد اإلله التازي

467 P

AMLINASS PRO
SARL

الرأسنال االجتناعي : 100.000 
درهم

املقر االجتناعي : 59 شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم   - القنيطرة -
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
التأسي�صي) الجن   عقد  بنوجب 
(،2022 سبتن 2) (27 بتاريخ) املؤرخ،)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة في الخصائص التالية):

 AMLINASS PRO (: التسنية)

.SARL

لها كنوضوع) الشركة  (: املوضوع)

العنليات) الخارج  في  كنا  املغرب  في 

التالية):

التطوير العقاري)؛

اعنال بناء)واعنال اررى)؛

استي2اد وتصدير)؛

العنليات) جني   عام،) وبشكل 

املالية) واألوراق  واملالية  والصناعية 

مباشر) بشكل  املرتبطة  العقارات  أو 

أي) أو  أعاله  إليها  املشار  بالعنليات 

من) صلة  ذات  أو  مشابهة  أشياء)

املحتنل أن تسهل تطويرها أو تجعلها)

أكث2 كفاءة.

الرأسنال) (: االجتناعي) الرأسنال 

ألف) مائة  في  محدد  االجتناعي 

على) مقسنة  درهم  ()100.000(

مائة) فئة  من  حصة  ألف  ()1000(

على) الواحدة  للحصة  درهم  ()100(

الشكل التالي):

بنقاسم الهام)100)حصة)؛

بنلنليح محند امين)900)حصة.

املقر) يوجد  (: االجتناعي) املقر 

شارع) (59 (: بالقنيطرة) االجتناعي 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد)

العزيز مكتب رقم) .

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من التأسيس.

ويسي2ها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

غي2) ملدة  حفيظ  بنلنليح  املسؤول 

محدودة.

لالحتياط) املائة  في  (5% (: األرلاح)

القانوني والباقي يوزع أو يضاف تبعا)

لقرار الشركاء.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

بالقنيطرة،) االبتدائية  باملحكنة 

تحت) (،2022 أكتولر) (13 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (،92887 رقم)

66909)القنيطرة.
بنثابة بيان ومقتطف

468 P
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GLOWING HEARTS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتناعي : 7  زنقة عنر ابن 
العاص إقامة إسناعيل مكتب   

القنيطرة
السجل التجاري رقم 61997

تحويل املقر االجتناعي
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

الغي2 العادي بالقنيطرة تقررما يلي):
املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوان) من  للشركة  اإلجتناعي 

القديم):
زنقة عنر ابن العاص إقامة) ( 7

إسناعيل مكتب) )القنيطرة.
 1751 (: الجديد) العنوان  إلى 

اإلسناعيلية القنيطرة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة،)  االبتدائية 
17)أكتولر)2022،)تحت رقم)92928.
469 P

CAFE RESTAURANT SOUHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها : 100.000.00 درهم

املقر االجتناعي : 31 زنقة مارتي2 
عبد السالم بن محند مكتب 2 
فال فلوري إقامة رياض الزيتون 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بنقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وض  القانون األسا�صي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 CAFE RESTAURANT(:(التسنية

.SOUHA SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة مارتي2) (31 (: املقر اإلجتناعي)
 2 مكتب) محند  بن  السالم  عبد 
الزيتون) رياض  إقامة  فلوري  فال 

القنيطرة.
 EXPLOITANT(:(موضوع الشركة
 UN MILK BAR OCCUPANT

MOIS DE CINQ PERSONNES)؛

.RESTAURATEUR A PRIX FIXE
رأسنال) حدد  (: الشركة) رأسنال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتناعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقينة)100)درهم للوحدة.
املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيي2)
الغني الخالدي)/)سهى الصغي2.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)
رقم)9 669)بتاريخ)17)أكتولر)2022.
470 P

AI INSIDE PRIVATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتناعي : رقم الطابق 

7 عنارة الشوب 15 شارع سبو 
القنيطرة

تحويل املقر االجتناعي
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
الغي2 العادي بالقنيطرة تقرر ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوان) من  للشركة  اإلجتناعي 

القديم):
رقم)2)الطابق)7)عنارة الشوب)15 

شارع سبو القنيطرة.
إلى العنوان الجديد):)15)زنقة سبو)

الطابق التاني مكتب)6)القنيطرة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
18)أكتولر)2022،)تحت رقم)92960 
471 P

 SOCIETE A LA TABLE DE
NOUR
SARL

رأسنالها : 10.000 درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها االجتناعي : ياسنين   

حدائق زمور بلوك ب عنارة ا رقم   
الخنيسات

محضر تصفية الشركة
مصحح) عام  محضر  بنوجب 

اإلمضاء)بتاريخ)19)سبتن 2)2022 :

تم االتفاق على التصفية النهائية)
 SOCIETE A لشركة) الذمة  وإبرام 
LA TABLE DE NOUR SARL)وذلك)
بنقرها االجتناعي املوجود بياسنين)
حدائق زمور بلوك ب عنارة ارقم) ( 
السيد) تحت إشراف  الخنيسات.) ( 
مسي2) بصفته  سفيان  اشنوف 

الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكنة  الضبط 
بتاريخ (387 رقم) تحت   بالخنيسات 

 1)أكتولر)2022،)
472 P

 SOCIETE PEPINIERE EL
HOUSNI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسنالها : 100.000 درهم

مقرها االجتناعي : رمل امبارك 
 R/3195 الرسم العقاري عدد

الكائن باملناصرة أحواز العنابسة 
أرض فالحية القنيطرة

تكوين شركة
مصحح) عرفي  عقد  بنوجب 
تم) (2022 أكتولر) بتاريخ) ) اإلمضاء)

االتفاق على ما يلي):
املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املنيزات التالية):
 SOCIETE PEPINIERE(:(التسنية

.EL HOUSNI SARL
الهدف االجتناعي):)

مقاول اإلدارة الزراعية.
منبت.

امبارك  رمل   : االجتناعي) املقر 
الرسم العقاري عدد R/3195 الكائن 
أرض  العنابسة  أحواز  باملناصرة 

فالحية القنيطرة.
الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 
سنة تبتدئ من يوم) (99 املحددة في)
التجاري بالسجل  الشركة   تسجيل 

تنديده) أو  املسبق  تفكيكها  عدا  ما 
املدة.

الشركة) الشركاء) مد  (: الرأسنال)
بنا يلي):

بنبلغ) منصور  الحسني  السيد 
50.000)درهم.

بنلبغ) النبي  الحسني عبد  السيد 
50.000)درهم.

التسيي2):)الشركة مسي2ة من طرف)
يقيم) الذي  منصور  الحسني  السيد 
القنيطرة) املناصرة  العنابسة  بدوار 
ملدة) (B97933 رقم البطاقة الوطنية)

غي2 محدودة.
املالية) السنة  (: املالية) السنة 
 31 في) تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي 
ديسن 2،)أول سنة عنلية ستنتهي في)

31)من ديسن 2 لسنة)2022.
من) (%(5 تخصم) (: تقسيم األرلاح)

أرلاح الشركة كاحتياج قانوني.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكنة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم) 9297)بتاريخ)19)أكتولر)2022.
473 P

LES AMIES DE DESCARTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتناعي : 29 مكرر زنقة 

هرون الرشيد إقامة أحد 1 مكتب 
رقم 1 القنيطرة

السجل التجاري رقم 3 83  
القنيطرة

تفويت حصص اجتناعية
وتعيين مسي2 جديد

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
 LES AMIES DE(الغي2 العادي لشركة
شركة ذات املسؤولية   DESCARTES

املحدودة تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 750 حصة 
اجتناعية بقينة 100 درهم للحصة 

في ملك السيد ابراهيم فارس.
السيدة هدى غالي 500 حصة.

السيد ياسين الرائس 500 حصة.
ابراهيم  السيد  استقالة  قبول 

فارس من تسيي2 الشركة.
تعيين السيدة هدى غالي مسي2ة 

للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم)92973

بتاريخ)19)أكتولر)2022.
474 P
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مكتب األستاذ أناس البوعناني
موثق

  )شارع محند ديبوري مكتب رقم)1))بجانب)
مصرف املغرب()القنيطرة

الهاتف):)037.36.02.19/ 037.36.02.30

شركة البناء تازكا »سكوطاز«
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعيين مسي2 جديد
بتاريخ) رسمي  عقد  بنقت�صى 
العام) الجن   قرر  (2009 أبريل) (16
تازكا) »شركة البناء) للشركة املسناة)
املسؤولية) ذات  شركة  »سكوطاز«)
بـ) يقدر  رأسنال  وذات  املحدودة 
االجتناعي) مقرها  درهم  (200.000
العنراوي) محند  زنقة  (6 بالقنيطرة)
 28229 التجاري عدد) ذات السجل 
 تعيين السيدة نعينة الشريبي كنسي2ة

جديدة للشركة ملدة غي2 محددة.
وتبعا لذلك يعند تسيي2 الشركة)
والتوقي  باسنها لكل من السيد رالد)
الشرايبي) نعينة  والسيدة  الحباري 

بصفة مشت2كة وملدة غي2 محددة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (7 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)653178.
475 P

MZIOUIR TRANS
بنقت�صى العقد العرفي املحرر في)
القنيطرة بتاريخ)19)أكتولر)2022)تم)
االتفاق على القانون األسا�صي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
.MZIOUIR TRANS(:(التسنية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض):)النقل الشخ�صي.

 املركز االجتناعي):)8 )شارع أبو بكر
الصديق إقامة إينان مكتب)2)القنيطرة.
 الرأسنال):)100.000)درهم مقسنة
بقينة) اجتناعية  حصة  (1000 إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتناعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسن 2 من كل سنة.
لالحتياطي القانوني) (5% (: األرلاح)

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2) قانونيا  عين  (: التسيي2)
السيد) محدودة  غي2  وملدة  الشركة 

.KHALID MZIOUIR
املحكنة) في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ) )أكتولر)

2022)تحت رقم)66971.
476 P

PLATON CENTER
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسنالها 100.000.00 درهم
مقرها : حي النهضة رقم 1168 

الدارلة
I)-)تأسيـــس):

بتاريخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إحداث القانون) (، (29/09/2022
مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة بشريك وحيد.
 PLATON CENTER(:(1)-)التسنيــة
SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)
لشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
2)-)الهــدف):

دارل) سواء) الشركة  تهدف 
املغرب أو رارجه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغي2 إلى):
•)جني  ردمات التكوين املنهي.

العنليات) جني   كذلك  (•
املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)
عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف)

اإلجتناعي.)
:)حي النهضة) املقر االجتناعي) (- (3 

رقم)1168)-)الدارلة
من) سنة ابتداء) (99 (: املــدة) (- (  

تاريخ التأسيس النهائـي
5)-)رأس املـال):)حدد رأس املال في)
مبلغ)100.000.00)درهم مقسم على)

1000)حصة من فئة)100)درهم
الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد  (

الوحيد):)الوريدي عبد الرحيم)
6/-)التسييـر):عهـد تسييـر الشركـة)
عبد) الوريدي  (: الوحيد) السيد  إلى 

الرحيم.

من) تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة  (- (7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في)31)دجنبـر من كل)

سنـة.
لالحتياط) (5% (: األرلــاح) (- (8

القانـــونـي.
II)-)اإليــداع القانـونـي):

باملحكنـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم 
(- الدارلة) جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الدارلـة) بندينـة  الذهب،) وادي 
عـدد) تحـت  (12/10/2022 يـوم)
رقم) التجاري  السجل  (1652/2022

 .22725
للنشر والبيان

1 C

AHMID CONSEIL 
قفل تصفية شركة

شركـة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسنالها 100.000 درهم
املقر االجتناعي: تجزئة الهالل، 

طريق سيدي بوزيد، رقم 1  الطابق 
االر�صي، الجديدة

رقم التقييد في السجل التجاري:
13929

العام) الجن   محضر  بنقت�صى 
قرر) شتن 20222،) (15 العادي بتاريخ)
املذكورة) للشركة  الوحيد  الشريك 

اعاله ما يلي):
من) ابتداء) الشركة  قفل تصفية 
تسنية) م   ودية  بطريقة  تاريخه 
السيد مراد احنيد الحامل للبطاقة)
 M 6 791 رقم) للتعريف  الوطنية 
مكلفا بعنلية قفل التصفية ومنحه)
صالحيات واسعة الستكنال عنليات)
وتعيين) االصول،) وتحقيق  الشركة 

مقر قفل التصفية بالعنوان التالي:
سيدي) طريق  الهالل،) تجزئة 
االر�صي،) الطابق  ( 1 رقم) بوزيد،)

الجديدة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكنة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)
06)اكتولر)2022)تحت رقم)29283.

رالصة وليان

2 C

MCN GLOBAL
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي: الشقة رقم 1 
 ،K الطابق السفلي، رقم 18، بلوك

تجزئة النجد، الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

19683
بنقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)
بتاريخ) مسجل  (،2022 يوليوز) فاتح 
تم إعداد القانون) يوليوز2022،) (05
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

باملنيزات التالية):
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.
 MCN GLOBAL(:(تسنية الشركة

غـرض الشركة):)
أنواع) مختلف  تدوير  إعادة 

العجالت.
النفايات) ومعالجة  جن  

الصناعية.
النفايات) وتصدير  استي2اد 

املعالجة.
الشقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(،18 رقم) السفلي،) الطابق  (1 رقم)

بلوك)K،)تجزئة النجد،)الجديدة.)
محدد) املبلغ  (: الشركة) رأسنال 
 1000 درهم مقسم إلى) (100.000 في)
 100.00 بقينة) اجتناعية  حصة 
اسمي) في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكين:)
 500 (: السيد عبد هللا املكاوي) (-

حصة اجتناعية.
(: انعينيعة) القادر  عبد  السيد  (-

500)حصة اجتناعية.
التسيي2):)عهد بتسيي2 الشركة ملدة)
غي2 محددة للسيد عبد هللا املكاوي)

والسيد عبد القادر انعينيعة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
االبتدائية) باملحكنة  القانوني 
 2022 بالجديدة بتاريخ فاتح غشت)

تحت رقم)28087.
رالصة وليان

3 C
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EGETP 
تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية 
رأسنالها 2.000.000 درهم

املقر االجتناعي: 1 ، الطابق 
االر�صي، تجزئة الهالل، طريق 

سيدي بوزيد، الجديدة
رقم التقييد في السجل التجاري :

2097
العام) الجن   محضر  بنقت�صى 

االستثنائي بتاريخ)19)شتن 2)2022،)
قرر شركاء)الشركة املذكورة أعاله)

ما يلي):
الرف  من رأسنال الشركة بنا) (-
قدره)3.000.000)درهم لينتقل بذلك)
درهم الى مبلغ) (2.000.000 من مبلغ)
5.000.000)درهم عن طريق املقاصة)

من الحساب الجاري للشركاء.
تحويل املقر االجتناعي للشركة) (-
الى العنوان الجديد الكائن بالجديدة،)
إقامة الجنوب)3،)عنارة)A8،)الشقة)

 0،)الطابق االول.
-)إضافة نشاط.

-)تعديل املواد) -3)و)7)من القانون)
األسا�صي للشركة تبعا للقرار املذكور.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكنة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)
26)شتن 2)2022)تحت رقم).8 292

رالصة وليان

4 C

 ALLOHANNOUTI 
 IJIHTAL3ANDI

تحويل املقر االجتناعي لشركة شركـة 
محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد 
رأسنالها 100.000 درهم

املقر االجتناعي: شقة بالطابق 
االول، رقم  6، درب الحجار، 

الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

17255
 بنقت�صى محضر الجن  االستثنائي
بتاريخ) أعاله  املذكورة  للشركة 
الشركة) قررت  (،2021 غشت) (0 

الوحيدة واملسي2ة السيدة نورة دراك)

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  تحويل 

مقرها) (،M275809 رقم) للتعريف 

بالطابق) بشقة  الكائن  االجتناعي 
الحجار،) درب  رقم) 6،) االول،)

(: الجديد) العنوان  الى  الجديدة،)

دوار) الغرلة،) (،15 الهاللي) مستودع 

أوالد بوعزيز،)الجديدة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكنة  القانوني 

 2021 غشت) (12 بتاريخ) بالجديدة 

تحت رقم)26836.
رالصة وليان

5 C

 S .YASS GLOBAL

ENTREPRISE
 SARL AU

263 شارع الحنصالي بني مالل 
راس املال 100.000 دهم 

السجل التجاري رقم 5819

االستتنائي) القرار  بنقت�صى 

 12/8/2022 للشركاء)الشركة بتاريخ)

تم ما يلي):

-)قفل التصفية)

-)املصادقة على حساب التصفية)

و تقرير املصفي.

-)اعالن نهاية تصفية الشركة.

-)ابراء)دمة املصفي.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-

االبتدائية ببني مالل تحت عدد)961 

بتاريخ)29/9/2022.

6 C

 GROUPE SCOLAIRE EDU

ESPACE PRIVEE
RC 13275

العنوان تجزئة العثنانية الحي 

اإلداري الطابق 3 – بني مالل

بنقت�صى عقد توثيقي من طرف) (

ببني) موثق  كعبور  زكرياء) االستاد 

مالل تم إنشاء)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة تحنل الخصائص التالية):

 GROUPE SCOLAIRE التسنية:)
.EDU -ESPACE PRIVEE

الحي) العثنانية  تجزئة  (: العنوان)
اإلداري الطابق)3)بني مالل.

الغــرض):
-)بي  معدات و مستلزمات املكاتب)

مدرسة لتيهئ االمتحانات
التعليم) و  (. طباعة) مدرسة  (-

والتكوين.
درهم) (99000.00 (: املــال) رأس 
مقسم الى)990)حصة موزعة كالتالي)
 I218957(إبراهيم وزكور بطاقته(-
حصة القاطن ب تجزئة) (330 ينلك)
بني) مراكش  طريق  (7 رقم) (2 ايناس)

مالل)
بطاقتها) اوح�صي  سلوى  (-
حصة تقطن) (330 تنلك) (T1737 0
ب حي رياض السالم تجزئة بدر رقم)

27)بني مالل.
100)حصة) -ب شرى العم تنلك)
حي) ب  تقطن  (M38116 (بطاقتها
جنان الطاهر بلوك) )رقم) )بني مالل.
 I3  527 بطاقته) ياسر زكرياء) (-
بني) (25 رقم) سومية  حي  ب  يقطن 

مالل ينلك)230)حصة.
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
ب) يقطن  محندزيدان  (: املسي2)
أوالد عياد لكرابزية ز)16)رقم)26)بني)

مالل.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 1010 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)13/10/2022.
7 C

 THYSSENKRUPP
 INDUSTRIAL SOLUTIONS

MAROC
تعيين مسي2 جديد لشركة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شريك وحيد 

رأسنالها 220.000 درهم
املقر االجتناعي: سقراط، زنقة 

الوازيس، رقم 3 ورقم 6، الطابق 
األول، الدار البيضاء. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

361275

الواحد) املساهم  قرار  على  بناء)

 T H Y S S E N K R U P P لشركة

 INDUSTRIAL SOLUTIONS

.MAROC SARL AU

تنت) (،2021 ابريل) (30 بتاريخ)

قنديل) غزالن  السيدة  استقالة 

املذكورة) للشركة  مسي2ة  بصفتها 

الجديد) املسي2  تعيين  وتم  أعاله.)

محند) السيد  واملسمى  للشركة 

على هذا التغيي2،) ولناء) ر�صى بحري.)

فسيتم تغيي2 الفصل)10)من القوانين)

أعاله) املذكورة  للشركة  األساسية 

وكذلك تحيين القوانين االساسية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكنة  القانوني 

تحت) مايو2021) (12 بتاريخ) البيضاء)

رقم) 77817.
رالصة وليان

8 C

STE HSE TRAVAUX
SARL

العنوان : تجزئة العثنانية، الحي 

اإلداري الطابق 3 – بني مالل 

انشاء) تم  عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة ذات املسؤولية دات الشريك)

الوحيد تحنل الخصائص التالية):

 STE HSE TRAVAUX (: التسنية)

.SARL

الحي) تجزئة العثنانية،) (: العنوان)

اإلداري الطابق)3)–)بني مالل.

أو) أعنال  مقاول  (: الغــرض)

إنشاءات مختلفة

رأس املــال):)100.000)درهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسي2):)حساين اورهو.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 973 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)5/10/2022.

9 C
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STE TRAJANE

SARL AU

العنوان : تجزئة العثنانية، الحي 

اإلداري الطابق 3 – بني مالل 

انشاء) تم  عرفي  عقد  بنقت�صى 

شركة ذات املسؤولية دات الشريك)

الوحيد تحنل الخصائص التالية):

 STE TRAJANE SARL (: التسنية)

.AU

الحي) تجزئة العثنانية،) (: العنوان)

اإلداري الطابق)3)–)بني مالل.

أو) أعنال  مقاول  (: الغــرض)

إنشاءات مختلفة

رأس املــال):)500.000,00)درهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسي2):)عبد الرحيم جان.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 992 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)07/10/2022.

10 C

 STE RABAT LUMIERES DE 

TOURISME SARL

2 ساحة أبو بكر الصديق الشقة 6 

الرلاط 

راس املال 100.000 دهم 

السجل التجاري رقم 5 1280 

حل شركة 
 بنقت�صى القرار االستثنائي لشركاء

الشركة بتاريخ) 2)ديسن 2)2021)تم)

ما يلي):

)إعالن حل الشركة أعاله.

لطيفة) الصالحي  السيدة  تعيين 

مصفيا لها و تحديد ارتصاصه.)

تعيين مقر املسي2 مقرا للتصفية.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية الرلاط تحت عدد)8 77.

11 C

expertiz(partners

SOUSS TRUCKS SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

expertiz(partners

املكتب رقم 2 الكائن بالطابق االول 

للعنارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 

ملول، 80000، ايت ملول املغرب

 SOUSS TRUCKS SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الصناعي رقم 836 ايت ملول انزكان 

- 80000 ايت ملول املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 63

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 08)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (SOUSS TRUCKS SERVICES

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي الحي الصناعي رقم)

836)ايت ملول انزكان)-)80000)ايت)

ملول املغرب نتيجة ل):)قرار الشركاء.

الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

836)ايت ملول انزكان) الصناعي رقم)

- 80000)ايت ملول املغرب.)

و عين:

و) القويد  محند  السيد)ة()

 261 رقم) ادمين  تجزئة  عنوانه)ا()

80000)ايت ملول املغرب) ايت ملول)

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (07 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)1976.

1I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE TINATRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L›OLIVIER 1er

 ETAGE(APPT(N°2 )EN(FACE

 CAFE(LA(TERRASSE(، 50000،

MEKNES MAROC

SOCIETE TINATRAV شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : دوار 

البعيش الرمل الدريسة - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31 21

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 10)مارس) املؤرخ في)

ذات) شركة  (SOCIETE TINATRAV

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 25.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار)

 50000 (- الدريسة) الرمل  البعيش 

مكناس املغرب نتيجة لحل الشركة)

قبل االوان بطريقة ودية.

و عين:

اشطينا) الكبي2  عبد  السيد)ة()

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

D  58 08)و عنوانه)ا()دوار البعيش)

مكناس) (50000 الدريسة) الرمل 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

دوار) وفي  (2022 شتن 2) (05 بتاريخ)

 50000 (- الدريسة) الرمل  البعيش 

مكناس املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)6 9.

2I

MOUHIDI MOHAMED

 SOCIETE EMO-TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS

 12 APPT(N°4)V.N( MEKNES،
50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE EMO-TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطاع ) أ ( 
شرفا 1 مكرر شقة رقم    عنارة 1 
الطابق   مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

573 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (07
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE EMO-TRAV SARL AU

و) ادارة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اعنال مختلفة.

عنوان املقر االجتناعي):)قطاع)))أ()
 1 1)مكرر شقة رقم)  )عنارة) شرفا)
مكناس) (50000 (- مكناس) الطابق) )

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
:  السيد رضوان اسناعيلي علوي)
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان اسناعيلي العلوي)

املستقبل) عنارة  (5 شقة) عنوانه)ا()

امللكي م ج) الجيش  اقامة شارع  باء)

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رضوان اسناعيلي العلوي)

املستقبل) عنارة  (5 شقة) عنوانه)ا()

امللكي م ج) الجيش  اقامة شارع  باء)

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (05 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3622.

3I

FIDUNION-MAROC

BINA BAYTI
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BINA BAYTI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.290667

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على استقالة املسي2 السيد)

شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0873 8.

 I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

PJLP SARL.AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 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

PJLP SARL.AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

الرلاط مجن  السكني رياض السالم 

الشطر رقم 1 اقامة رقم  31 شقة 

ج طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32187

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم تحويل) (2021 نون 2) (26 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»طريق الرلاط مجن  السكني رياض)

رقم) اقامة  (1 رقم) الشطر  السالم 

90000)طنجة)  31)شقة ج طنجة)-)

املغرب«)إلى)»تطوان بارك تجزئة رقم)

110)وللدية السوق القديم تطوان)-)

93000)تطوان املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (19 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)1922.

5I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SOUTH EXCELLENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون، 70000، العيون املغرب

SOUTH EXCELLENCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك J رقم 

166 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 33 3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOUTH EXCELLENCE
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

والتسيي2.
مدينة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) (J بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 

166 - 70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املختار لفجح):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد املصطفى الوراكلي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لفجح  املختار  السيد 

الحكونية)70050)طرفاية املغرب.
الوراكلي) املصطفى  السيد 
 3 زنقة فارصوفي طابق) (7 عنوانه)ا()
شقة)9 20000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() لفجح  املختار  السيد 
الحكونية)70050)طرفاية املغرب

الوراكلي) املصطفى  السيد 
 3 زنقة فارصوفي طابق) (7 عنوانه)ا()
شقة)9 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
12)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3010.
6I

MOUHIDI MOHAMED

 SOCIETE BEN
 ABDESSADAK DELICES

SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS

 12 APPT(N°4)V.N( MEKNES،
50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE BEN ABDESSADAK
DELICES SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة رقم 
32 طابق 2 عنارة باء ديار سايس 
الزهوة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE BEN ABDESSADAK

.DELICES SARL AU
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تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حلويات

استي2اد و تصدير
أعنال مختلفة.

عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)
سايس) ديار  باء) عنارة  (2 طابق) (32
مكناس) (50000 (- مكناس) الزهوة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الصادق) عبد  بن  اكرام  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصادق) عبد  بن  اكرام  السيدة 
 57 تجزئة املنتزه فيال رقم) عنوانه)ا()
 50000 الحاج قدور مكناس) طريق 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصادق) عبد  بن  اكرام  السيدة 
 57 تجزئة املنتزه فيال رقم) عنوانه)ا()
 50000 الحاج قدور مكناس) طريق 

مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (07 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3686.
7I

PRESTACOMPTA

TIKSIT TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشاوة

1000 ، شيشاوة املغرب
TIKSIT TRAVAUX DIVERS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل بدوار 
تكسيت امين الدونيت قيادة اسيف 

املال شيشاوة - 1000  شيشاوة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 مارس) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TIKSIT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TRAVAUX DIVERS
-1)مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)

أشغال املختلفة و البناء)
-2)تاجر.

محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
قيادة) الدونيت  امين  تكسيت  بدوار 
  1000 (- شيشاوة) املال  اسيف 

شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: امبارك) حسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 1000 (: امبارك) حسن  السيد 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() امبارك  حسن  السيد 
دوار تكسيت امين الدونيت شيشاوة)

1000 )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() امبارك  حسن  السيد 
دوار تكسيت امين الدونيت شيشاوة)

1000 )شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)15)أبريل)

2022)تحت رقم)0/2022 1.
8I

FC PLUS

GUI SPEED SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC(IMM 2، 20100،
CASABLANCA MAROC

GUI SPEED SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 75 شارع 
 B 108 - 20000 أنفا الطابق 9 رقم

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558 37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 GUI (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SPEED SERVICES
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والطرود) لألمتعة  والدولي  الوطني 

الغي2 املصبوحة.
75)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 B 108 - 20000 9)رقم) أنفا الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فود) محند  سو  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 (: بولكر) كاب  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سو محند فود عنوانه)ا()
 KOULEWONDY COMMUNE DE

KALOUM 20000)كوناكري غينيا.

 8 عنوانه)ا() بولكر  كاب  السيد 
 RUE DU MARECHAL FOCH
 77270 VILLEPARISIS 77270

باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سو محند فود عنوانه)ا()
 KOULEWONDY COMMUNE
كوناكري) (DE KALOUM 20000

غينيا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1271 8.
9I

ORACLE MEDIA

ORACLE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORACLE MEDIA
 HASSAN(SEGHIR 2 ETAGE 33
 B2.9، 20080، CASABLANCA

MAROC
ORACLE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 33 شارع 
حسن الصغي2 الطابق 2 رقم 9 - 

20080 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557555
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ORACLE MEDIA
غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)

و اإلعالم.
33)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  9 رقم) (2 الطابق) الصغي2  حسن 

20080)الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: منصور) إبراهيم  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: نيني) رشيد  السيد 
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد إبراهيم منصور عنوانه)ا()
تجزئة نيس رقم)67 28820)املحندية)

املغرب.
 2 عنوانه)ا() نيني  رشيد  السيد 
 6 ساحة موالي علي الشريف شقة)

حسان)10020)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد إبراهيم منصور عنوانه)ا()
تجزئة نيس رقم)67 28820)املحندية)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)32627.
10I

CHIFAA CONSEIL

SBG CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB(DOUKALA
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SBG CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 218 
بناء مي2اماس مبنى ب شارع محند 
الرينينى غيليز - 00000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SBG (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)•)البنايات؛)

مطور عقارات؛
•)القيام بعنلية شراء)ولي  املباني)

أو العنليات العقارية األررى.
أو) )تاجر  والتصدير) االستي2اد  (•

منتج وسيط(..
 218 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مبنى ب شارع محند) مي2اماس  بناء)
مراكش) ( 00000 (- غيليز) الرينينى 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سبحان زينون):)0 3)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد محند الهادفي):)330)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة غزالن زينون):)330)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زينون  سبحان  السيد 
شارع) ب  مبنى  مي2اماس  بناء) (218
  0000 غيليز) الرينينى  محند 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() الهادفي  محند  السيد 
50000)مكناس) 20)تجزئة الصحراء)

املغرب.
عنوانه)ا() زينون  غزالن  السيدة 

فرنسا)75000)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() زينون  سبحان  السيد 
شارع) ب  مبنى  مي2اماس  بناء) (218
  0000 غيليز) الرينينى  محند 

مراكش املغرب

عنوانه)ا() الهادفي  محند  السيد 

50000)مكناس) 20)تجزئة الصحراء)

املغرب

عنوانه)ا() زينون  غزالن  السيدة 

فرنسا)75000)فرنسا فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10795.

11I

MBK CONSULTING MOROCCO

ARJANI BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MBK CONSULTING

MOROCCO

 PLACE CASTELLAR OFFICE

 FARABI(ETG 2 BUREAU 33،

90000، طنجة املغرب

ARJANI BAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 

سيتي سنت2 شقة نوع B - طابق 11 - 

بلوك R A رقم 209، ساحة املغرب 

العربي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (07

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ARJANI BAT

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتخصصة األررى.

طنجة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  11 B)-)طابق) سيتي سنت2 شقة نوع)
209،)ساحة املغرب) R A)رقم) بلوك)

العربي)-)90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ارجاني عبد الرحنن):)100 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحنن) عبد  ارجاني  السيد 
 NR(شارع(GR D2 1(عنوانه)ا()سالم
الدار) (20600 بي2نو�صي) سيدي  (25

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحنن) عبد  ارجاني  السيد 
 NR(شارع(GR D2 1(عنوانه)ا()سالم
الدار) (20600 بي2نو�صي) سيدي  (25

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)1022131183.

12I

SMG CONSEILS

NADIA KIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMG CONSEILS
رقم 76 شارع الحسن الثاني الطابق 
الراب  - 23000 بني مالل، 23000، 

بني مالل املغرب
NADIA KIR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 3 مارس 

تجزئة سلسبيل رقم 6 الطابق الثاني 
- 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132 7
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 NADIA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.KIR

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري

-)االشغال املختلفة او البناء.

مارس) (3 (: عنوان املقر االجتناعي)

تجزئة سلسبيل رقم)6)الطابق الثاني)

- 23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مذكر) نادية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 3 السيدة نادية مذكر عنوانه)ا()

مارس تجزئة سلسبيل رقم)6 23000 

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

 3 السيدة نادية مذكر عنوانه)ا()

مارس تجزئة سلسبيل رقم)6 23000 

بني مالل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)976.

13I

SOBEGEST

 STE BELLA VOYAGES 
)SARL(AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC
 )STE BELLA VOYAGES SARL(AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

عالل الفا�صي، بناية  18، الياسنين 
1 الشرف االزدهار، الطابق الثاني، 

شقة رقم 03 مراكش - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.(BELLA VOYAGES SARL(AU
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أسفار.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�صي،)بناية) 18،)الياسنين)
الثاني،) الطابق  االزدهار،) الشرف  (1
  0000 (- مراكش) (03 رقم) شقة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 250.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 (: املجاد) حنيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املجاد  حنيد  السيد 
فرنسا)30  9)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() املجاد  حنيد  السيد 
فرنسا)30  9)فرنسا فرنسا

السيد احند الجهوري عنوانه)ا()
مراكش) أكيود  دوار  زمران  درب  ( 7

0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0325 1.

1 I

CABINET D’EXPERTISE EL BOUGHAZ

AMD EXPERTISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMD EXPERTISE
12)شارع رالد بن الوليد)3)الطابق)

رقم)8،)90000،)طنجة املغرب
ذات) شركة  (AMD EXPERTISE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
 12 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
الطابق رقم) (3 شارع رالد بن الوليد)

8 - 90000)طنجة املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

131209
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 AMD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.EXPERTISE

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراسات.

-الخ 2ة التقنية والصناعية.
12)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  8 الطابق رقم) (3 الوليد) رالد بن 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: بوجنيل) جالل  السيد 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوجنيل  جالل  السيد 
 1 000 حي الشباب) (6 رقم) (91 زنقة)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوجنيل  جالل  السيد 
 1 000 حي الشباب) (6 رقم) (91 زنقة)

القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11285.
15I

 AC

STEP GLOBAL MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AC
 1 RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47،
TANGER ،90000 املغرب

 STEP GLOBAL MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  1 طريق 
الجبل شقة رقم 22 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111939

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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)ة()رو�صي نزاريس) تفويت السيد)

حصة) (33 إيساكيطا) أبرو  دي 

اجتناعية من أصل)67)حصة لفائدة)

أرانا) موراليس  أبديل  )ة() السيد)

بتاريخ)09)أبريل)2021.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)1639 2.

16I

ANEXIS CONSEIL

CORSEPT BATIMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة ص 2ي بوجنعة الطابق 

االول الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،20110 املغرب

CORSEPT BATIMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املستقبل زنقة 2 رقم 17 سيدي 

معروف - 20280 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.222089

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالرحيم) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (200 جدير)

)ة() حصة لفائدة السيد) (200 أصل)

علي جدير بتاريخ)19)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 077 8.

17I

شركة الحسينة لالستشارات ش.م.م

 STE AHOUCHI SEVICE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسينة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE AHOUCHI SEVICE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع بئ2 
انزران رقم 19 امزورن الحسينة 
الحسينة 32000 الحسينة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AHOUCHI SEVICE SARL AU
مفوضية) (: غرض الشركة بإيجاز)

مدير األعنال
-مدير مفوضيات الشركة))تحويل)

األموال(.
عنوان املقر االجتناعي):)شارع بئ2)
الحسينة) امزورن  (19 رقم) انزران 
الحسينة)32000)الحسينة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)2022)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 STE AHOUCHI SEVICE(الشركة
SARL AU : 1.000)حصة بقينة)100 

درهم للحصة.

 STE AHOUCHI SEVICE(الشركة

SARL AU : 1000)بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مليكة أهو�صي عنوانه)ا()

دوار أزغار أيت يوسف وعلي الحسينة)

32000)الحسينة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مليكة أهو�صي عنوانه)ا()

دوار أزغار أيت يوسف وعلي الحسينة)

32000)الحسينة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)823.

18I

SMG CONSEILS

SMG CONSEEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

SMG CONSEILS
رقم 76 شارع الحسن الثاني الطابق 

الراب  - 23000 بني مالل، 23000، 

بني مالل املغرب

SMG CONSEEILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 25 

بلوك   حى مينونة الطابق االول - 

23000 بني مالل املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9885

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»عنارة)25)بلوك) )حى مينونة الطابق)

االول)-)23000)بني مالل املغرب«)إلى)
»رقم)76)شارع الحسن الثاني الطابق)

الراب )-)23000)بني مالل املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)967.

19I

اسنوب

SOLIDET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسنوب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36  5
 LOCAL 1A(TANGER، 90000،

TANGER املغرب
SOLIDET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

الفونطين، زنقة محند بن عبد هلل 
رقم 75, الطابق 1 رقم 28 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21129

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العربي) محند  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (526 الشعرة)
السيد) لفائدة  حصة  (8.005 أصل)
غشت) (20 بتاريخ) اسنار  ادريس  )ة()

.2022
العربي) محند  )ة() السيد) تفويت 
79 .7)حصة اجتناعية من) الشعرة)
أصل)8.005)حصة لفائدة السيد))ة()
 20 بتاريخ) (ESTRELLA HOLDING

غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (30 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)257889.
20I

FIDUNION-MAROC

BINA DEVELOPPEMENT
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

BINA DEVELOPPEMENT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 
اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 
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البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.217791

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسي2 السيد)
شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1025 8.

21I

FIDUNION-MAROC

 BOUSKOURA IMMOBILIER
2

إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BOUSKOURA(IMMOBILIER 2
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 
اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.292 27

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسي2 السيد)
شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

.2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1026 8.

22I

FIDUNION-MAROC

CHELLALATE PROMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHELLALATE PROMO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.276263

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على استقالة املسي2 السيد)

شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1027 8.

23I

FIDUNION-MAROC

GALY IMMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

GALY IMMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 
اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3  787

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسي2 السيد)
شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 102 8.
2 I

موتقة حسناء)دادو

CONMAX BUILDING.SARL.
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موتقة حسناء دادو
زنقة اليسوفية اقامة اليسر الطابق 
االول رقم 3 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 CONMAX BUILDING.SARL.AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 
ابني مكادة شارع الركي  تجزئة املجد 
الطابق االسفل رقم  58 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131289
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.CONMAX BUILDING.SARL.AU

انشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقارية.

طنجة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ابني مكادة شارع الركي  تجزئة املجد)
 90000  - الطابق االسفل رقم) 58 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)00 .829.  

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) (: السيدة احند جرار)

بقينة)00 .829. )درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احند جرار))شريك وحيد()
روتردتم) (3011 هولندا) عنوانه)ا()

هولندا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رالد  جرار  السيد 
تطوان شارع القنطرة رقم) 9 93000 

تطوان املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)8  11.

25I
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LE PREMIER CONSEIL

SIMONAD CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين منثل قانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
SIMONAD CARS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 
الزرقطوني رقم 6 1 ملحاميد - 

0000  مراكش املغرب.
»تعيين منثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.92873

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
وتبعا) (2022 شتن 2) (09 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحالي  املسي2  الستقالة 

املنثل)ين()القانوني)ين(:)
-)النغي2ة نادية

-.)شركة ذات املسؤولية املحدودة)
الكائن مقرها اإلجتناعي ب:....

عند) التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (26 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139751.
26I

MOUHIDI MOHAMED

 SOCIETE AWRACH HIDAYA
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS

 12 APPT(N°4)V.N( MEKNES،
50000، MEKNES(MAROC

 SOCIETE AWRACH HIDAYA
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 
التجاري رقم 7 دوار قصبة حرطان 

جناعة دار ام السلطان مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AWRACH HIDAYA

.SARL AU

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة وأعنال بناء.

املحل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

دوار قصبة حرطان) (7 التجاري رقم)

(- مكناس) السلطان  ام  دار  جناعة 

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ادريس) قرمود  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ادريس  قرمود  السيد 

دوار قصبة حرطان دار ام السلطان)

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() ادريس  قرمود  السيد 

دوار قصبة حرطان دار ام السلطان)

مكناس)50000)مكناس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)3758.

27I

مكتب مو�صى

SOS LIMPIEZA
إعالن متعدد القرارات

مكتب مو�صى
حي املحندية بلوك ا رقم 10، 

62000، الناظور املغرب
SOS LIMPIEZA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: تقاط  
شارع مالي رشيد و زنقة حنوش 

احند دحنان بني بويفرور الناظور 
- - الناظور املفرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22717
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الى) (10000 رف  راسنال الشركة من)

100000)درهم)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (100 حصة بقينة) (99 تفويت)
من السيدالبغدادي نوفل الى السيد)

حنزة مومو
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

 SARL AU(الى(SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص على) (:1.6.7 بند رقم)
البند) (: تم تغيي2 البنود التالية) مايلي:)
7)من) 6)البند رقم) 1،)البند رقم) رقم)

القانون االسا�صي للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)558 .
28I

FIDUNION-MAROC

LEAD PREMIUM
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

LEAD PREMIUM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.273393

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على استقالة املسي2 السيد)

شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 123 8.

29I

FIDUNION-MAROC

TGCC IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TGCC IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  ، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.285193

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسي2 السيد)
شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 135 8.
30I

CABINET RAMI EXPERTISE

VET›ORO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

VET›ORO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 
520 تجزئة الوفاء   طريق صفرو - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5 607

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 أبريل) (25 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (VET’ORO
 20.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
(- تجزئة الوفاء) )طريق صفرو) (520
فاس املغرب نتيجة لتوقف) (30000
الشركة عن مزوالة أنشطتها ولالتالي)

االتفاق على إنهاء)الشركة.
و عين:

موالي محند بودين و) السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة البستان)5)شقة) 1 
 30000 الن2جس س) لحلو  واد  زنقة 

فاس املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
رقم) وفي  (2022 شتن 2) (29 بتاريخ)
(- تجزئة الوفاء) )طريق صفرو) (520

30000)فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)175/022 .
31I

FLASH ECONOMIE

AL OLYAN SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 AL OLYAN SAKAN
R.C:557937

مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022)تم) 20)شتن 2) بتاريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية:
 AL OLYAN SAKAN(:(التسنية

زنقة) (81 (: )املقر االجتناعي)
الهدهد الدار البيضاء)

اإلنعاش) (: االجتناعي) الهدف 
العقاري

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة)

درهم) (100000.00 (: الرأسنال)
مقسنة الى:

درهم) (100 500حصة من فئة) (•
للسيد الفاطمي فنون

درهم) (100 500حصة من فئة) (•
للسيد سعيد رلروب

الفاطمي) تعيين السيد  (: التسيي2)
فنون والسيد سعيد رلروب مسي2ين)
للشركة م  تفويضهم جني  سلطات)
التصرف والتسيي2 م  إمضاء)مشت2ك.)
باملحكنة التجارية) (: اإليداع القانوني)
بالبيضاء)يوم)11)أكتولر)2022)تحت)

رقم)0861 8.
يناير) (01 :)من) السنة االجتناعية)

الى)31)دجن 2)
املدة):)99)سنة.

557937(: السجل التجاري)
من أجل النشر

32I

FLASH ECONOMIE

MISSOUR BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FISCOGEF

 MISSOUR BATIMENT

التصفيـــة النهائيــــة 

RC : 183577

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

 2022 يوليوز) (01 بتاريخ) املنعقد 

 MISSOUR« شركة) مساهنو  قرر 

BATIMENT«)ما يلي):)

-)املوافقة على تقرير املصفى

-)قفل تصفية الشركة)
-)التشطيب على السجل التجاري)

رقم)183577

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2022)تحت رقم)8 07 8

من أجل النشر

33I

FLASH ECONOMIE

LAZIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCOGEF

 LAZIMMO

التصفيـــة املبكرة

RC:223779 

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

قرر) (2021 شتن 2) (06 بتاريخ) املنعقد 

مساهنو شركة)»LAZIMMO«ما يلي):)

-)التصفيـــة املبكرة للشركة

الرحنان) عبد  السيد  تعيين  (-

الغندالي مصفي للشركة

تجزئة) (: تعيين عنوان التصفية) (-
عتنان)1)زنقة)11)رقم)85)عين الشق)

البيظاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2022)تحت رقم)1129 8

3 I

FLASH ECONOMIE

HAMAS PIECES FRIGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FISCOGEF
HAMAS PIECES FRIGOS

التصفيـــة املبكرة
RC:659 1 

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
قرر) (2022 ف 2اير) (82 املنعقد بتاريخ)
 HAMAS PIECES« شركة) مساهنو 

FRIGOS«)ما يلي):)
-)التصفيـــة املبكرة للشركة

بعدي) مليكة  السيدة  تعيين  (-
مصفية للشركة

-)تعيين عنوان التصفية):)26)زنقة)
2 )حي إفريقيا الدار البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (02 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2022)تحت رقم.836388
35I

iso(fidus

YAMO NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

iso(fidus
حي األمال 02 رقم 0  مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء، 

0 296، دارالبيضاء املغرب
YAMO NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
تجاري رقم 2 تجزئة لينا ف ب 8 

تيط مليل - 0 296 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 95393
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) (01 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 YAMO الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسنالها) (NEGOCE
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درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي محل)
تجاري رقم)2)تجزئة لينا ف ب)8)تيط)
مليل)-)0 296)الدار البيضاء)املغرب)
االقتصادية) الظروف  (: ل) نتيجة 
السيئة),)االزمة املالية في التدفق املالي)

للشركة.
محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تجاري رقم)2)تجزئة لينا ف ب)8)تيط)
مليل)-)0 296)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة()محند بويفر و عنوانه)ا()
 296 0 مليل) تيط  املركزي  املسجد 
)ة() كنصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1372 8.
36I

FIDURAK

 GOLDEN GLOBAL TRADE
par abréviation GGT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 تسنية الشركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
 GOLDEN GLOBAL TRADE par

abréviation(GGT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي اقامة 

جواد, عنارة 109, الطابق 3, شقة 
3 , شارع عبد الكريم الخطابي, 
جيليز, مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
تغيي2 تسنية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1139 3

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم تغيي2) (2022 شتن 2) (20 املؤرخ في)
 GOLDEN« من) الشركة  تسنية 
 GLOBAL(TRADE(par(abréviation
.»MARELF TRADING«(إلى(«(GGT

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0391 1.
37I

F.C.G.E

RACHIDI SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH،
40140، MARRAKECH(MAROC
RACHIDI SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 25 

اقامة مرادور الحارتي زنقة القا�صي 
عياض مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93227

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RACHIDI SERVICE(الشريك الوحيد
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
 25 رقم) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
اقامة مرادور الحارتي زنقة القا�صي)
مراكش) ( 0000 (- مراكش) عياض 

املغرب نتيجة ل):)قرار الشريك.
 25 و حدد مقر التصفية ب رقم)
اقامة مرادور الحارتي زنقة القا�صي)
مراكش) ( 0000 (- مراكش) عياض 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مراد رشيدي و عنوانه)ا()
اقامة مرادور الحارتي زنقة) (25 رقم)
  0000 مراكش) عياض  القا�صي 

مراكش املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0386 1.
38I

SOFICODEX

WHM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
و الثالث، درب عنر، 20032، الدار 

البيضاء املغرب
WHM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي 8  زنقة 
الهدهد - 20500 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.517193

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 
»إست2اد) من) الشركة  نشاط  تغيي2 
األغذية) »صناعة  إلى) تصدير«) و 

الزراعية))التعليب(«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1391 8.
39I

SOFICODEX

WHM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
و الثالث، درب عنر، 20032، الدار 

البيضاء املغرب
WHM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 8  زنقة 
الهدهد - 20500 الدارالبيضاء 

املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.517193
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»00.000 )درهم«)أي من)»500.000 
عن) درهم«) (900.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1391 8.
 0I

SOFICODEX

ALMATINE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
و الثالث، درب عنر، 20032، الدار 

البيضاء املغرب
ALMATINE IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي   1 

زنقة محند سنيحة إقامة جوهرة 
محند سنيحة طابق 6 رقم 35 

الدارالبيضاء - 20500 الدارالبيضاء 
املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.315223
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (26 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
التنظيف املنهي،)الصناعي واملنزلي،)

تنظيف املباني واألسطح واملواد،
إزالة الجراثيم والتطهي2 والتطهي2)

والتبخي2 والتداول
واملراقبة) واملراقبة  األمن  نظام  (-
م ) بالفيديو  واملراقبة  بعد  عن 

التدرل والتدقيق األمني
املباني واملصان .
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والت2كيب) والتسويق  التجارة  (-
م ) واملتابعة  والصيانة  والصيانة 

العنالء)من القطاع الخاص

العيش املنهي أو عن بعد.
والديكور) الدارلي  الديكور  (-

الخارجي..

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1538 8.

 1I

sacompta sarl au

 STE ETABLISSEMENT

 AHL OUTATE POUR

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au

  2 شارع الجيش امللكي ميسور، 

33250، ميسور املغرب

 STE ETABLISSEMENT

 AHL OUTATE POUR

L›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 

أوطاط الحاج - 33300 أوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 ETABLISSEMENT AHL OUTATE

 POUR L’ENSEIGNEMENT

.PRIVE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للتعليم الخصو�صي.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 33300 (- الحاج) أوطاط  السالم 

أوطاط الحاج املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 (: كرينة) بوسلنية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 375 (: فوزية) بوسلنية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
375)حصة) (: السيد اهليل ميلود)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بوسلنية كرينة عنوانه)ا()
ثانوية موالي الحسن ميسور)33250 

ميسور املغرب.
السيدة بوسلنية فوزية عنوانه)ا()
 33250 ميسور) بوطيب  سيدي 

ميسور املغرب.
عنوانه)ا() ميلود  اهليل  السيد 

اسفي)6000 )اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف بوسلنية عنوانه)ا()
بوطيب) سيدي  اسكي2  اوالد  دوار 

ميسور)33250)ميسور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 االبتدائية ببوملان بتاريخ)

2022)تحت رقم)503/2022.
 2I

الشتيوي ادريس

 Sté LA MATERNELLE
PARADIS VERT SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم / 1، 92150، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté LA MATERNELLE PARADIS

VERT SARL-AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 
العرائش حي البساتين زنقة 15 رقم 
10 - 92150 القصر الكبي2 املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 65
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 09)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()جبان)

الزهرة كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 67.
 3I

CABINET CRCOM

MAROC TIDAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES،

FES ،30000 املنلكة املغرلية
MAROC TIDAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
وهران رقم 19 زنقة بون الزهور 

فاس - 30100 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38315

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
بون) زنقة  (19 رقم) وهران  »شارع 
الزهور فاس)-)30100)فاس املغرب«)
إلى)»شقة بلوك) )رقم)9)حي الشهداء)

لي2اك فاس)-)30100)فاس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)163 .
  I

FIDUNION-MAROC

GIDM PROMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

GIDM PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 7، ساحة 
عش ايريس، الطابق األول - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.270991

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (2.000 هبة) على  املوافقة 
ناصر) السيد  طرف  من  اجتناعية 

بوزوب  لفائدة السيد محند بوزوب 
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة املسي2 السيد)
شتن 2) (30 ابتداءا من) ناصر بوزوب  

2022
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة وإعتناد النظام)

األسا�صي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1355 8.
 5I

FRERES SANNA ALUMINIUM MAROC

 FRERES SANNA
ALUMINIUM MAROC

إعالن متعدد القرارات

 FRERES SANNA ALUMINIUM
MAROC

59 شارع الزرقطوني،اقامة الزهور 
الطابق 8 الشقة  2، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
 FRERES SANNA ALUMINIUM
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MAROC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 59 شارع 
الزرقطوني،اقامة الزهور الطابق 8 
الشقة  2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.286155

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)أكتولر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
ينص) الذي  (:3-2-1 رقم) قرار 
الحصص) جل  تفويت  مايلي:) على 
االجتناعية ل ماريو مي2طاس و تغيي2)

البندين)6و)7
على) ينص  الذي  رقم) -5:) قرار 
تغيي2 الشكل القانوني لشركة) مايلي:)
شريك) املحدودة  املسؤولية  دات 
وحيد وتسنية ماريو مي2طاس كنسي2)

وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (: (7-6 رقم) بند 
مايلي:)اصبح جل راسنال الشركة في)

اسم ماريو مي2طاس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1 8398.
 6I

PF EXPERTS

BARBERSHOP DE LUXE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

BARBERSHOP DE LUXE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي إقامة 

الس بلنراس   محل باالسفل شارع 
االوداية - 0000  مراكش املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91 19

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم تغيي2) (2022 شتن 2) املؤرخ في) 1)
»متجر أو مكتب) نشاط الشركة من)
مبيعات على العينات للفردمن عدة)
أنواع من السل  أو املالبس الجاهزة«)

إلى)»صالون الشعر والتجنيل«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 027 1.
 7I

PF EXPERTS

SMD INGENIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

SMD INGENIERIE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

الزيتونة شارع عبد الكريم الخطابي 
رقم 182 شقة 13 الطابق   كليز 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.101093

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)13)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الكريم) عبد  شارع  الزيتونة  »اقامة 
الطابق) (13 182)شقة) الخطابي رقم)
مراكش) ( 0000 (- مراكش) كليز  ( 
شارع) الزيتونة  »اقامة  إلى) املغرب«)
182)شقة) عبد الكريم الخطابي رقم)
  0000 (- كليز مراكش) (3 الطابق) (12

مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0269 1.
 8I

PF EXPERTS

GRIECH BINAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

GRIECH BINAA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 32 شارع 
ابن عطية عنارة ابن عبد الرازق 
شقة رقم 1 - 0000  مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6729

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
ابن) عنارة  عطية  ابن  شارع  (32«
  0000  -  1 رقم) شقة  الرازق  عبد 
مراكش املغرب«)إلى)»756)دوار زمران)
0000 )مراكش) (- تسلطانت مراكش)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 0)

2022)تحت رقم)0037 1.
 9I

SOUHAL CONSULTING

 ETOILE MARRAKECH
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 ETOILE MARRAKECH

PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي   شارع 
حسن سوكتاني الطابق االول سيدي 
بليوط الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86 99
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2017 ماي) (10 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الطابق) سوكتاني  حسن  شارع  ( «
البيضاء) الدار  بليوط  سيدي  االول 
إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (20000  -
»ابل كاردن)1)املكتب)1)كلم)18)طريق)
(- فاس جناعة اوالد حسون مراكش)

0000 )مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) بتاريخ) 1) بنراكش  التجارية 

2018)تحت رقم)93573.
50I

H.A ACCOUNTING GROUP

مورينا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

مورينا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي رقم 6  
درب الكزا و درب الجام  رياض 

العروس مراكش - 0000  مراكش 
املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 0615
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مواقف سيارات وأسواق وحدائق
بي )/)شراء)األجهزة املنزلية،)تاجر)
كنبيوتر،) أجهزة  تاجر  منزلي،) أثاث 

إلكت2ونيات وأتنتة املكاتب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0397 1.
51I
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lecomptable

DIMA MILLS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

DIMA MILLS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 82 زنقة 

سنية اقامة شهرزاد 1 الطابق 

3 رقم 13 النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

557397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (06

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 DIMA (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

.MILLS

أو) اقتناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

إنشاء)أي مطاحن.

زنقة) (82 (: عنوان املقر االجتناعي)

سنية اقامة شهرزاد)1)الطابق)3)رقم)

الدار البيضاء) (20000 (- النخيل) (13

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ابو الهول) السيدة سناء)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سناء)ابو الهول عنوانه)ا()
الهناء) حي  ازمور  طريق  (61 و) (59

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سناء)ابو الهول عنوانه)ا()
الهناء) حي  ازمور  طريق  (61 و) (59

20000)الدار البيضاء)املغرب
(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

52I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

IMMEUBLE LUXE CHARK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي2

شارع محند الخامس عنارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب
IMMEUBLE LUXE CHARK شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي القطب 
الحضري الشطر 13 رقم 16 - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 03
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMMEUBLE LUXE CHARK
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)اشغال مختلفة او البناء.

القطب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  16 رقم) (13 الشطر) الحضري 

35100)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رضوان الوحداني):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الوحداني) رضوان  السيد 
 35100 الوحدة) تجزئة  عنوانه)ا()

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الوحداني) رضوان  السيد 
 35100 الوحدة) تجزئة  عنوانه)ا()

جرسيف املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)06/2022 1.
53I

CABINET CRCOM

MAROC TIDAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES،

FES ،30000 املنلكة املغرلية
MAROC TIDAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
وهران رقم 19 زنقة بون الزهور 

فاس - 30100 فاس املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38315

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (01 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

»900.000)درهم«)أي من)»100.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة م  ديون) إجراء) (: عن طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)163 .
5 I

GMGF

STE GAL SOCRATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GMGF
زنقة البشي2 ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الراب  شقة رقم 12، 
MAROC 20500، الدار البيضاء

STE GAL SOCRATE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 93،زنقة 
سقراط املعاريف الدارالبيضاء - 

20380 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56733

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة() السيد) تفويت 
اجتناعية) حصة  (1.000 بنشقرون)
من أصل)3.000)حصة لفائدة السيد)
20)شتن 2) )ة()زينب بنشقرون بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838982.
55I

GMGF

STE AQUA POMPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GMGF
زنقة البشي2 ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الراب  شقة رقم 12، 
MAROC 20500، الدار البيضاء
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STE AQUA POMPE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية شارع 
وجدة وابن تاشفين الدارالبيضاء - 

20310 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.135911

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة() السيد) تفويت 
اجتناعية) حصة  (1.200 بنشقرون)
من أصل)3.600)حصة لفائدة السيد)
20)شتن 2) )ة()زينب بنشقرون بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838980.

56I

EVEREST FOOD A3

TISLITISS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TISLITISS
59 شارع الزرقطوني الطابق 7 

الشقة 20، 28810، الدار البيضاء 
املغرب

TISLITISS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 20 - 

28810 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126851

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 غشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محند بن هالل)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد))ة()صالح)
الدين سعيد بتاريخ)16)غشت)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1055 8.
57I

JBR CONSEILS

ABEILLE ELMOKHTARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم 2 الطابق االول 

تجزئة املسار الحي الصناعي مراكش، 
0000 ، مراكش املغرب

ABEILLE ELMOKHTARIA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي التقدم 

سيدي املختار شيشاوة - 1152  
شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ABEILLE ELMOKHTARIA
ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النحل.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- شيشاوة) املختار  سيدي  التقدم 

1152 )شيشاوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد اسناعيل ابوري)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسناعيل ابوري عنوانه)ا()
شيشاوة) املختار  سيدي  التقدم  حي 

1152 )شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اسناعيل ابوري عنوانه)ا()
شيشاوة) املختار  سيدي  التقدم  حي 

1152 )شيشاوة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بامنتانوت  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)637/2022.

58I

EURO ADVISORY

EL AMOURI LOCATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,82
 N°2 - 1èr(Etage، 26050، Nador

Maroc
EL AMOURI LOCATION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13، شارع 
الدارلة حي البام زايو الناظور - 

62900 زايو الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 725
 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 EL (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMOURI LOCATION

تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتناعي):)13،)شارع)
(- الناظور) زايو  البام  حي  الدارلة 

62900)زايو الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد العنوري اسامة)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العنوري اسامة عنوانه)ا()
الناظور) زايو  (62900 زايو) بام  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد العنوري اسامة عنوانه)ا()
الناظور) زايو  (62900 زايو) بام  حي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)555 .
59I

EUROMED COMPTA-SARL

EUROMED COMPTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

EUROMED COMPTA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
املسار رقم 1106 شقة رقم 3 

الطابق التاني الحي الصناعي مراكش 
- 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57677
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 أكتولر) (06 في) املؤرخ 
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املصادقة على):
ايت) ابراهيم  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (500 لحسن)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)
أكتولر) (06 بتاريخ) ري2و  السعيد 

.2021
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
نون 2) (11 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)129181.
60I

EUROMED COMPTA-SARL

MEM PRIVATE ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

MEM PRIVATE ACADEMY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي روزلين 16 
مكتب ب 2-1 الطابق التاني اقامة 
مساحات كليز شارع رحال بن احند 

ومحند بقال مراكش - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MEM (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.PRIVATE ACADEMY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدمة) تقديم  مقاول  (- تكوين.)
)دراسات ولحوث واستطالعات رأي(.
روزلين) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
التاني) الطابق  (2-1 ب) مكتب  (16
اقامة مساحات كليز شارع رحال بن)

احند ومحند بقال مراكش)-)0000  
مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 333 (: السيد صالح الدين مزان)
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (333 (: مزان) داود  السيد 
بقينة)100)درهم للحصة.

السيد ربد الجليل الفاريعى):) 33 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

مزان) الدين  صالح  السيد 
رقم) زيز  عنلية  (3 املسي2ة) عنوانه)ا()
298)مراكش)0000 )مراكش املغرب.
عنوانه)ا() مزان  داود  السيد 
املسي2ة)3)عنلية زيز رقم)298)مراكش)

0000 )مراكش املغرب.
الفاريعى) الجليل  ربد  السيد 
رقم) (1 النخيل) تجزئة  عنوانه)ا()
مراكش) ( 0000 تاركة مراكش) (166

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
مزان) الدين  صالح  السيد 
رقم) زيز  عنلية  (3 املسي2ة) عنوانه)ا()
298)مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0370 1.
61I

ACCOMPT CONSULTING

TRANS EUROPE-TIME RTL
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
 TRANS EUROPE-TIME RTL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

سينيو ملتقى طريق عنر ابن رابية 
رقم 3  وجدة - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39983
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.EUROPE-TIME RTL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مكان) أي  في  املصاحبة  غي2  األمتعة 

نيابة عن ابررين.
طريق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
سينيو ملتقى طريق عنر ابن رابية رقم)

3 )وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (250 (: السيد لقنان قرار)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (250 (: قرار) طارق  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: نعيمي) رشيدة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
طريق) عنوانه)ا() املغرب  السيد 
مغنية تجزئة الطلحاوي زنقة أ3)رقم)

5 )وجدة)60000)وجدة املغرب.
طريق) عنوانه)ا() املغرب  السيد 
مغنية تجزئة الطلحاوي زنقة أ3)رقم)

5 )وجدة)60000)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() نعيمي  رشيدة  السيدة 
طريق مغنية تجزئة الطلحاوي زنقة)
وجدة) (60000 وجدة) ( 5 رقم) أ3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() نعيمي  رشيدة  السيدة 

طريق مغنية تجزئة الطلحاوي زنقة)

وجدة) (60000 وجدة) ( 5 رقم) أ3)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)78 1.

62I

CABINET D’EXPERTISE EL BOUGHAZ

 CABINET D›EXPERTISE EL

BOUGHAZ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 تسنية الشركة

 CABINET D›EXPERTISE EL

BOUGHAZ

ساحة املدينة، شارع جبل 

طارق،اقامة دار الفرح 1، الطابق 5، 

رقم 93، 90000، طنجة املغرب

 CABINET D›EXPERTISE EL

BOUGHAZ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي ساحة 

املدينة، شارع جبل طارق، اقامة 

دار الفرح 1، الطابق 5، رقم 93 - 

90000 طنجة املغرب.

تغيي2 تسنية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

88797

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تم تغيي2) 05)أكتولر) املؤرخ في)

 CABINET« من) الشركة  تسنية 

(« (D’EXPERTISE EL BOUGHAZ

 CABINET D’EXPERTISES EL« إلى)

.«(BOUGHAZ

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11320.

63I
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afaqconseil

MAZ CREATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAZ CREATION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
املرادسة حرليل-البور - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88925

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مزال) محند  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
يونس جطي بتاريخ)03)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (07 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10629.
6 I

FIDUCIAIRE

SAOUSSANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC
SAOUSSANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 25 

زنقة الفرابي الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58915

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 05)شتن 2) املؤرخ في)
SAOUSSANE)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
 25 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
سيدي) الصناعي  الحي  الفرابي  زنقة 
ابراهيم)-)30000)فاس املغرب نتيجة)

الملنافسة.
و عين:

عبدالرحنان الزهراوي) السيد)ة()
شارع) بون  زنقة  (39 عنوانه)ا() و 
وهران الزهور)1 30000)فاس املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
25)زنقة) 2022)وفي) 05)شتن 2) بتاريخ)
الفرابي الحي الصناعي سيدي ابراهيم)

- 30000)فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)195/2022 .
65I

FIDUCIAIRE

RIAD TAHA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC
RIAD TAHA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 

الصقلية الدوح البطحاء - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7 163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:)
شكل الشركة):)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 RIAD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.TAHA
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
زنقة) (5 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 30000 (- البطحاء) الدوح  الصقلية 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علي) حسيني  الصقلي  السيد 
الدوح) الصقلية  زنقة  (5 عنوانه)ا()

البطحاء)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
علي) حسيني  الصقلي  السيد 
الدوح) الصقلية  زنقة  (5 عنوانه)ا()

البطحاء)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)32 5.
66I

CABINET RACH CONSULTING

LOUKANI ABDERRAZZAK
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري
LOUKANI ABDERRAZZAK

 16 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
عبد) السيد)ة() أعطى  (2022 غشت)
للبطاقة) )ة() الحامل) لوكاني  الرزاق 
املسجل) (ES82 822 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري)  025 )باملحكنة)
التجارية بالدار البيضاء)حق التسيي2)
الحر لألصل التجاري الكائن ب إقامة)
املحل) رقم  (2 عنارة) (GH9 مدينتي)
الدارالبيضاء) ال 2نو�صي  سيدي  (5
 20610 (- الدارالبيضاء) (20610  -
للسيد)ة() املغرب  الدارالبيضاء)
للبطاقة) )ة() حسن الحداوي الحامل)
1)سنة) B671710)ملدة) الوطنية رقم)

تبتدئ من)01)شتن 2)2022)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2023 31)غشت)

500. )درهم.
67I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

INTERKAM-TRANS
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA(E/S(N°6، 90000،

TANGER MAROC
INTERKAM-TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

مراكش اقامة نجد 3 الطابق الثالث 
شقة 33 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.516 9
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (1000 تفويت) املصادقة على 
100)درهم للحصة) اجتناعية بقينة)
من طرف السيد محند عزيز القنور)

لفائدة السيد حنزة فاريح
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد محند عزيز القنور)

من منصبه كنسي2 وحيد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كنسي2) فاريح  حنزة  السيد  تعيين 
وحيد للشركة وذلك ملدة غي2 محدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)16-7-6)و17:)الذي ينص)
السالفة) للقرارات  تبعا  مايلي:) على 

الذكر تم تعديل البنود التالية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)10982.
68I
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ESPERE CONSULTING

CENTRE OUAHSNAN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

 CENTRE OUAHSNAN PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

االول حي تدارت انزا - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE OUAHSNAN PRIVE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

االول حي تدارت انزا)-)80000)اكادير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ايوب واحسنان):)60)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

  0 (: واحسنان) يوسف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايوب واحسنان عنوانه)ا()

حي تدارت انزا)80000)اكادير املغرب.

واحسنان) يوسف  السيد 
 80000 انزا) تدارت  حي  عنوانه)ا()

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايوب واحسنان عنوانه)ا()
حي تدارت انزا)80000)اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم) 11870.

69I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 CLUB SPORTIF ITTIHAD
RIADI DE TANGER
تأسيس شركة املساهنة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc
 Bd(d›Anfa 7ème(Etage،  5
20000، Casablanca(Maroc

 CLUB SPORTIF ITTIHAD RIADI
DE TANGER »شركة املساهنة« 
وعنوان مقرها االجتناعي: إقامة 

موالي إسناعيل، رقم 22، الطابق 
الخامس، رقم 19، شارع موالي 

إسناعيل، طنجة -، 90000 طنجة 
منلكة املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهنة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.130133

في) 2  مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 غشت)
األسا�صي لشركة املساهنة باملنيزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهنة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 CLUB (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)
 SPORTIF ITTIHAD RIADI DE

.TANGER
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة هو إدارة ولرمجة وتنفيذ)
األنشطة الرياضية املتعلقة بننارسة)
تنظيم) إلى  يؤدي  منا  القدم،) كرة 
األحداث الرياضية لكرة القدم على)

الصعيدين الوطني والدولي.

إقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،22 رقم) إسناعيل،) موالي 
موالي) شارع  (،19 رقم) الخامس،)
طنجة) (90000 (- طنجة) إسناعيل،)

منلكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 300.000 ويبلغ رأسنال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

الريا�صي) االتحاد  نادي  الشركة 
 IRT«( :« القدم) كرة  فريق  لطنجة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (2.970

للحصة.
 5 (: الغرافي) الحنين  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 5 (: الكرطيط) هللا  نصر  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 5 (: السيد أنس الوسيني الصلحي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (5 (: السيد رشيد الحسني)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (5 (: أحكان) محند  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.
 5 (: شريف) الحكيم  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)
الريا�صي) االتحاد  نادي  الشركة 
 »IRT« القدم) كرة  فريق  لطنجة 
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()
مركز الزياتين طريق قديم) عنوانه)ا()

املطار)90000)طنجة منلكة املغرب
الغرافي) الحنين  عبد  السيد 
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()
عنوانه)ا()حي باسادينا،)سكن أمازور)
1)رقم)2 90000)طنجة منلكة املغرب
الصلحي) الوسيني  أنس  السيد 
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()
زاوية شارع القا�صي عياد) عنوانه)ا()
رقم) (10 وأبي حسن الشاديلي طابق)

679 90000)طنجة منلكة املغرب
بصفته)ا() الحسني  رشيد  السيد 
عضو مجلس اإلدارة عنوانه)ا()شارع)
سيدي محند بن عبد هللا،)سكن زيد)
رقم)112)الطابق)5)شقة)0  90000 

طنجة منلكة املغرب

بصفته)ا() أحكان  محند  السيد 

 30 عنوانه)ا() اإلدارة  مجلس  عضو 
ريزيدنس) الخضراء) املسي2ة  شارع 

 10 رقم) شقة  الراب   الطابق  سهام 

90000)طنجة منلكة املغرب

شريف) الحكيم  عبد  السيد 

اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()

املتحدة،) األمم  ساحة  عنوانه)ا()

 2 شقة) (،3 سكن ملك ليله الطابق)

90000)طنجة منلكة املغرب

الكرطيط) هللا  نصر  السيد 

العام) املدير  الرئيس  بصفته)ا()

نادي) فيال  بولانا،) طريق  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  21 رقم) الكريكيت 

منلكة املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

AAFIR AUDIT))ا(بصفته) السيد)

شارع) عنوانه)ا() الحسابات  مراقب 

فاس،)ركن ابن طفيل،)طنجة)90000 

طنجة منلكة املغرب

األسا�صي) النظام  مقتضيات 

توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرلاح):

من صافي ارلاح) (5% يتم اقتطاع)

سابقة) رسائر  أية  ناقصا  العام 

قانوني) احتياطي  صندوق  لتكوين 

%10)من قينة رأس املال،) يصل إلى)

يت2ك توزي  الرصيد لتقدير الألجتناع)

العام.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

أن) على  األسا�صي  النضام  ينص 

% 3)على األقل) يكون منلوكا بنسبة)

الريا�صي) االتحاد  جنعية  قبل  من 

لطنجة فريق كرة القدم.
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكنة) القانوني  اإليداع  -.تم 

غشت) (31 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)256980.

70I
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LA CREME DE BENI MELLAL

الكريم بني مالل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LA CREME DE BENI MELLAL
 MAGASIN BD MED V LOTIS

 SOUKAINA(N 3 BENI(MELLAL،
23000، BENI(MELLAL(MAROC

الكريم بني مالل شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي مراب ب.د 
شارع محند الخامس اقامة سكنية 
رقم 3. بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12339

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 يونيو) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):
لحسن مطفي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
حكيم معروفي بتاريخ) 2)يونيو)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)06)شتن 2)

2022)تحت رقم)1278.
71I

EURO ADVISORY

Zaio Pro Cash
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

EURO ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,82
 N°2 - 1èr(Etage، 26050، Nador

Maroc
Zaio Pro Cash شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 372 شارع 
اإلنبعاث زايو الناظور - 62900 زايو 

الناظور املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23181

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 20)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()التومي)

نسرين وعبد الرزاق كنسي2 آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)556 .
72I

GESTION ALJANOUB

 COMPAGNIE
 INTERNATIONALE DE

NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عنارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب
 COMPAGNIE

 INTERNATIONALE DE NEGOCE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: زنقة 
بودنيب الحي الحجري بدون رقم 
العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2861
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  االجتناعي  املقر  نقل 
العنوان االتي):)شارع حبوها رقم)6 5 

بلوك)12)العيون)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)توسي  نشاط الشركة بإضافة)
األنشطة التالية):)التأثيث والتصنيم)

الدارلي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 مقر الشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  النشاط

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)9/2022 30.

73I

cabinet(abda(conseil(et(management

MANIFOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet(abda(conseil(et
management

رقم 239الطابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي، 6000 ، 

اسفي اسفي
MANIFOLD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 23 
عنارة 2 شقة رقم 6 بالد الجد - 

6000  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13227
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MANIFOLD
سقاالت) (: بإيجاز) غرض الشركة 

)التوريدات والخدمات(
عزل حراري

صباغة والرمل.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
6)بالد الجد)-) 2)شقة رقم) 23)عنارة)

6000 )اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 150 (: السوي�صي) جواد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: السيد عبد الصناد ملوان)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 350 (: عردود) حجيبة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جواد السوي�صي عنوانه)ا()

  6000 الجد) حي بالد  (29 زنقة) (11

اسفي املغرب.

ملوان) الصناد  عبد  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة تسلطانت رقم)182 

سيب )0000 )مراكش املغرب.

السيدة حجيبة عردود عنوانه)ا()

22)زنقة السعادة حي السالم)6000  

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة حجيبة عردود عنوانه)ا()

22)زنقة السعادة حي السالم)6000  

اسفي املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

7 I

KHOUYI BADIA

 STE COMPTOIR SOUSS

PEINTURE
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA

مكناس، 50000، مكناس املغرب

 STE COMPTOIR SOUSS

PEINTURE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: إقامة   

زنقة أطلس الشقة رقم  1 الطابق 

الراب  العويجة - 50000 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:.

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

حصة من طرف) ()1 00( بي ) مايلي:)

الحامل) اغلياص  طارق  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

D709512)و الساكن ب)9 3)مرجان)

املهدي) السيد  لفائدة  مكناس  ( 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الزروبي 

الساكن) و  (D799  1 رقم) الوطنية 
مكرر) (1 فيال) (1 زنقة) (2 باالسناعلية)

تعيين السيد املهدي) (- م ج مكناس.)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الزروبي 

الساكن) و  (D799  1 رقم) الوطنية 
باالسناعلية)2)زنقة)1)فيال)1)مكرر م)

ج مكناس و السيد عبد هللا الخياطي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 8 الساكن 2قم) و  (D759179 رقم)

تجزئة فارس سيدي سعيد مكناس)

املسي2) استقالة  و  للشركة  كنسي2ي 

القديم السيد طارق اغلياص)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص) (:6-7-1 -17 بند رقم)

من) حصة  ()1 00( بي ) مايلي:) على 

طرف السيد طارق اغلياص الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

D709512)و الساكن ب)9 3)مرجان)

املهدي) السيد  لفائدة  مكناس  ( 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الزروبي 

الساكن) و  (D799  1 رقم) الوطنية 
مكرر) (1 فيال) (1 زنقة) (2 باالسناعلية)

تعيين السيد املهدي) (- م ج مكناس.)

التعريف) لبطاقة  الحامل  الزروبي 

الساكن) و  (D799  1 رقم) الوطنية 
باالسناعلية)2)زنقة)1)فيال)1)مكرر م)

ج مكناس و السيد عبد هللا الخياطي)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 8 الساكن 2قم) و  (D759179 رقم)

تجزئة فارس سيدي سعيد مكناس)

املسي2) استقالة  و  للشركة  كنسي2ي 

القديم السيد طارق اغلياص)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (30 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)3119.

75I

OULAHCEN CONSULT

 STE HM MULTISERVICES 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OULAHCEN CONSULT
 LMHAMID 5 NR941

 MARRAKECH(marrakech،
40000، marrakech(maroc

 STE HM MULTISERVICES SARL 
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنته مركز 

ألعنال شارعنسلم تجزئةبوكار 
الطابق 3 شقة رقم  1 باب دكالة 
مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1297 5
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.HM MULTISERVICES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

زنته) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مركز ألعنال شارعنسلم تجزئةبوكار)
دكالة) باب  شقة رقم) 1) (3 الطابق)
مراكش) ( 0000 مراكش) مراكش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحسنات) مصطفى  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.

(: الحسنات) مصطفى  السيد 
1000)بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الحسنات) مصطفى  السيد 
 37 املزه األطلس أ1)عنارة) عنوانه)ا()
الطابق)1)رقم)8)تامنصورت)0000  

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسنات) مصطفى  السيد 
 37 املزه األطلس أ1)عنارة) عنوانه)ا()
الطابق)1)رقم)8)تامنصورت)0000  

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)6 108.
76I

HEL GLOBAL

NEXTAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEXTAIR
217 اقامة الفتح شارع براهيم 

الروداني مندد الطابق االول رقم 3، 
20026، الدار البيضاء املغرب

NEXTAIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 217 اقامة 
الفتح شارع براهيم الروداني مندد 
الطابق االول رقم 3 - 20026 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558 21
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.NEXTAIR(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
متعلقة بالت2صيص الصحي ومعالجة)

السوائل والتهوية.

 217 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الروداني) براهيم  الفتح شارع  اقامة 
 20026 -  3 مندد الطابق االول رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (76 (: السيد رالد املودني)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد ياسين عنيكرو):) 2)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املودني  رالد  السيد 
الذئاب) عين  الزمرد  محج ساحل  (8

20180)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() عنيكرو  ياسين  السيد 
رليل)2)زنقة)2)رقم)13)ح م)20320 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() املودني  رالد  السيد 
الذئاب) عين  الزمرد  محج ساحل  (8

20180)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)3 335.
77I

ECOCOMPTA

 ECOLE DE CONDUITE
CHOUKRI MANDAROUNA

إعالن متعدد القرارات

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20290،
CASABLANCA MAROC
 ECOLE DE CONDUITE

 CHOUKRI MANDAROUNA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

منظرونا زنقة  2 رقم 108 عين 
الشق - 20153 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2795 7

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اإلحاطة علنا بوفاة الشريك شكري)

تحويل) و  (11/10/2021 بتاريخ) علي 

الى) الستنائة  االجتناعية  حصصه 

املؤرخ) االراتة  عقد  حسب  الورتة 

رأسنال) ليصبح  (02/12/2021 في)

 225 محند) كالتالي:شكري  الشركة 

 225 عبدالحكيم) شكري  حصة؛)

 137 الزهراء) شكري فاطنة  حصة؛)

حصة؛) (138 اسناء) شكري  حصة؛)

مط�صي فاطنة)275)حصة.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مط�صي) للسيدة  املصادقة  مايلي:)

الى كل) حصة،) (275 فاطنة بتفويت)

69)حصة؛)شكري) من:شكري محند)

شكري) حصة؛) (69 عبدالحكيم)

شكري) حصة؛) (69 الزهراء) فاطنة 

اسناء)68)حصة.)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

جديد) كنسي2  محند  شكري  تعيين 

للشركة

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعديل أرقام بنود القانون االسا�صي)

للشركة

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

من القانون) و27) (7 ؛) تعديل املواد6)

االسا�صي للشركة

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1383 8.

78I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BIOSPACE ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال 2يد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
BIOSPACE ART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق ال 2يد 2609 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BIOSPACE ART
غرض الشركة بإيجاز):)وكالة فنية/)
البي  في املتاجر وعلى اإلنت2نت لجني )
والعطور) التجنيل  مستحضرات 
الجلدية) والسل   واإلكسسوارات 

والحرف اليدوية/)استي2اد و تصدير.
57)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  2609 ال 2يد) صندوق  موريتانيا 

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 Aurélie,( Anne-Laure, السيدة)
 Marie LE COCGUEN Ep AÏMAR :
900)حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 Adelin,( Jean-Baptiste, السيد)
François(BACOU(Usage(BACOU-
CHOUCHANA : 100)حصة بقينة)

100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Aurélie,( Anne-Laure, السيدة)
 Marie LE COCGUEN Ep AÏMAR
 Bd(Alexandre(III(Parc   ()عنوانه)ا
 Alexandra( B2( 06400( Cannes

فرنسا.
 Adelin,( Jean-Baptiste, السيد)
François(BACOU(Usage(BACOU-
 Av 1621()عنوانه)ا(CHOUCHANA
 De( Pibonson( 06250( Mougins

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
 Aurélie,( Anne-Laure, السيدة)
 Marie LE COCGUEN Ep AÏMAR
 Bd(Alexandre(III(Parc   ()عنوانه)ا
 Alexandra( B2( 06400( Cannes

فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0356 1.
79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ELECTRO-EL KHAL
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ELECTRO-EL KHAL SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مراب ب 

رقم 39 بلوك 01 تجزئة عين العاطي 
1 الراشيدية الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16383
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO-EL KHAL SARL AU
اصالح و) (: غرض الشركة بإيجاز)

بي  االجهزة االلكت2ونية)
االستي2اد و التصدير.

:)مراب ب) عنوان املقر االجتناعي)
رقم)39)بلوك)01)تجزئة عين العاطي)
 52000 الراشيدية) الراشيدية  (1

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخال) الحنيد  عبد  السيد 
حي) (13 رقم) (5 الزنقة) عنوانه)ا()
املسي2ة الراشيدية)52000)الراشيدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الخال) الحنيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا()الزنقة)5)رقم)13)حي املسي2ة)
الراشيدية)52000)الراشيدية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)

رقم)-.
80I

املركز املراك�صي لإلرشاد

RIAD LES JARDINS DE LILAS
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

RIAD LES JARDINS DE LILAS
مؤرخ) موثق  عقد  بنقت�صى 
 RIAD أعطى) (2022 شتن 2) (01 قي)
املسجل) (LES JARDINS DE LILAS
باملحكنة) ( 7803 التجاري) بالسجل 
التجارية بنراكش حق التسيي2 الحر)
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لألصل التجاري الكائن ب رقم)7)درب)

إحيحان سيدي بن سلينان)-)0000  

 ADEREM لفائدة) املغرب  مراكش 

شتن 2) (01 من) تبتدئ  سنة  (1 ملدة)

 2023 أكتولر) (31 و تنتهي في) (2022

مقابل مبلغ شهري قينته)17.000,00 

درهم.

81I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

 QUATRE OMIER

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الرلي  1 الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي، 

0000 ، مراكش املغرب

 QUATRE OMIER

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

اوالد مومن اوالد حسون - 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118155

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد) العربي  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (250 الرحيم)

)ة() حصة لفائدة السيد) (250 أصل)

 09 بتاريخ) اكرسيف  اللطيف  عبد 

شتن 2)2022.

حنيد باملهيب) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتناعية  حصة  (250

احند) )ة() 250)حصة لفائدة السيد)

باملهيب بتاريخ)09)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (07 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10628.

82I

El BACHTIRI MOHAMMED

FES CITY PROPRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

El BACHTIRI MOHAMMED

 rue(laalouj(lakbira(seffah(fes، 20

30000، Fes(Maroc

FES CITY PROPRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 23 

بلوك ك2 حديقة واد فاس - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.68725

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسنالها) (FES CITY PROPRE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتناعي زنقة)23)بلوك ك2)حديقة)

املغرب) فاس  (30000 (- فاس) واد 

نتيجة ل):)افالس الشركة.

 23 و حدد مقر التصفية ب زنقة)

بلوك ك2)حديقة واد فاس)-)30000 

فاس املغرب.)

و عين:

السيد)ة()نهاد عطاري و عنوانه)ا()

شارع) الدفل  ساقية  حي  مكرر  (11

مرتيل) (03 زنقة) عياض  القاظي 

)ة() كنصفي) املغرب  مرتيل  (93150

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (07 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)2022/ 12 .

83I

tob(travaux(divers

 SOCIETE DE SERVICES
GENERAUX D’ITQAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob(travaux(divers
حي ولي العهد زنقة اللينون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

 SOCIETE DE SERVICES
GENERAUX D’ITQAN شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الفتح 
تقاط  شارع مزوار والزنقة رقم 01 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3283
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
: تسنيتها) بنختصر   اإلقتضاء)
 SOCIETE DE SERVICES

.GENERAUX D’ITQAN
تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السكنية.,) وغي2  السكنية  املباني 
ولي ،) وشراء،) التنظيف،) نشاط 
وتوزي  قط  الغيار،)ومقاول ماكينات)
القيام) البناء،) أو  املختلفة،) األعنال 

بعنليات االستي2اد والتصدير.
عنوان املقر االجتناعي):)حي الفتح)
 -  01 تقاط  شارع مزوار والزنقة رقم)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ليلى الديه):)1.000)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيدة ليلى الديه عنوانه)ا()
السعادة زنقة اسفي رقم)10 70000 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) السيدة ليلى الديه عنوانه)ا()
السعادة زنقة اسفي رقم)10 70000 

العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
8 I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 MARKAZ AQUAR »AQAR
»HOME

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARKAZ(AQUAR »AQAR
HOME« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 5 3 

املسار طريق اسفي - 0000  مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12 789
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
فهد) طرف  من  حصة  (170 تفويت)
ارليعة و)160)حصة من طرف ياسين)

صحصاح لصالح مازال ادريس)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مراكش) الى  االجتناعي  املقر  تحويل 
الطابق)   (23 الشقة) (2 نور) اقامة 
زاوية شارع الحسن الثاني وحسن بن)
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مبارك جليز,
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
والسيد) ادريس  مازال  السيد  تعيين 
صحصاح ياسين كنسي2ين اضافيين)
االمضاء) م   ارليعة  فهد  جانب  الى 

املزدوج ملسي2ين على األقل
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
مايلي:)تبني القانون األسا�صي الجديد)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
نور) اقامة  (: االجتناعي) املقر  حدد 
زاوية شارع) الطابق) ) (23 الشقة) (2
الحسن الثاني وحسن بن مبارك جليز)

مراكش
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
في) الشركة  رأسنال  حدد  مايلي:)
 1000 100000.00)درهم مقسم الى)
كالتالي) الشركاء) على  مقسنة  حصة 
(- حصة) (330 السيد فهد ارليعة) (- (:
0 3)حصة) السيد صحصاح ياسين)

-)السيد مازال ادريس)330)حصة
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
تم تعيين السيد فهد ارليعة،) مايلي:)
والسيد) صحصاح  ياسين  السيد 
مازال ادريس كنسي2ين م  االمضاء)

املزدوج ملسي2ين على األقل
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0393 1.
85I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اليك طغافو الرباحي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC
اليك طغافو الرلاحي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
والد معال اندلوس مالي يعقوب 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70153

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتولر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

القادر) عبد  )ة() السيد) تفويت 

66)حصة اجتناعية من أصل) جبار)

ياسر) )ة() حصة لفائدة السيد) (200

النامس بتاريخ)12)أكتولر)2022.

تفويت السيد))ة()عبد القادر جبار)

 200 حصة اجتناعية من أصل) (66

عبد العالي) )ة() حصة لفائدة السيد)

املزكلي بتاريخ)12)أكتولر)2022.

القادر) عبد  )ة() السيد) تفويت 

68)حصة اجتناعية من أصل) جبار)

)ة()حنيد) 200)حصة لفائدة السيد)

الرلاحي بتاريخ)12)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)216 .

86I

SERVIAP

AJATI WORK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسلينان، 13000، بنسلينان 

املغرب

AJATI WORK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة 

اقامة كوستا ديل صول عنارة 21 

طابق   املحندية املحندية 28800 

املحندية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 AJATI (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.WORK

:)أعنال أو) غرض الشركة بإيجاز)

(- تاجر مواد البناء) (- تشييد متنوعة)

تاجر.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

صول) ديل  كوستا  اقامة  املسي2ة 

عنارة)21)طابق) )املحندية املحندية)

28800)املحندية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد املعطي لكرافس)

درهم) (100.000,00 بقينة) حصة 

للحصة.

 1.000 (: السيد املعطي لكرافس)

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا()

 1 اقامة كيلي رقم) (2 الحسن) شارع 

تنارة)12000)تنارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املعطي لكرافس عنوانه)ا()

 1 اقامة كيلي رقم) (2 الحسن) شارع 

تنارة)12000)تنارة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0 19.

87I

FIDORO MULTI-SERVICES

AMINTENANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
AMINTENANCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

السالم، الرقم :   1، الدارلة. - 
73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMINTENANCE
صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإصالح معدات الصيد البحري..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- الدارلة.) (،1  (: الرقم) السالم،)

73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنعياد) مبارك  السيد 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنعياد  مبارك  السيد 

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه)ا() بنعياد  مبارك  السيد 
الدارلة)73000)الدارلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1628.
88I

STE FIACCOF 

AUTO ECOLE EL AOUAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes(maroc

AUTO ECOLE EL AOUAD شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 129 

تجزئة ملصلى سريج كناوة محل 1 و 
2 - 3000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7 191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.ECOLE EL AOUAD
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.
 129 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
و) (1 تجزئة ملصلى سريج كناوة محل)

2 - 3000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العواد) يوسف  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العواد  يوسف  السيد 
منزه الرحنة م س)2)عنارة)2)شقة)21 
البيضاء) (20000 دار بوعزة النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() العواد  يوسف  السيد 
منزه الرحنة م س)2)عنارة)2)شقة)21 
البيضاء) (20000 دار بوعزة النواصر)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)78 5.

89I

Atlas(Valora(Conseil

MAK ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Atlas(Valora(Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli، 40150،

MARRAKECH املغرب
MAK ENVIRONNEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي جديد 

رقم 295 محل رقم 1 - 3150  
بنجرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 73

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MAK (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.ENVIRONNEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)كل اشغال)

قنوات) و  شبكات  صيانة  و  تركيب 

و) للشرب  الصالح  باملاء) االمداد 

شبكات الصرف الصحي،)

و) التجهيزات  صيانة  و  تركيب 

شبكات) تدبي2  في  املستعنلة  االالت 

و) للشرب  الصالح  باملاء) االمداد 

و محطات) الصحي  الصرف  شبكات 

معالجة مياه الصرف الصحي..

عنوان املقر االجتناعي):)حي جديد)
  3150  -  1 رقم) محل  (295 رقم)

بنجرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسنال الشركة:)1.500.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 (: رداش) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 5.000 (: سويريجي) رالد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 5.000 (: النبي فهمي) السيد عبد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رداش  محند  السيد 

جنان) إقامة  (9 املحاميد) أسكجور 

  0150  12 سلينان عنارة ب شقة)

مراكش املغرب.

السيد رالد سويريجي عنوانه)ا()

)أ() عنارة) (2 عنلية سوس) (1 مسي2ة)
رقم)15 0 01 )مراكش املغرب.

السيد عبد النبي فهمي عنوانه)ا()

 1 200 حسين) أوالد  فلوسة  دوار 

سيدي سلينان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() رداش  محند  السيد 

جنان) إقامة  (9 املحاميد) أسكجور 

  0150  12 سلينان عنارة ب شقة)

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتاريخ)22)شتن 2)

2022)تحت رقم)515.

90I

ديوان الخدمات

 GROUPEMENT HALLAMI
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديوان الخدمات
شارع محند الخامس رقم  9 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

 GROUPEMENT HALLAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي جوهرة 
رقم 539 حي جوهرة رقم 539 
16000 سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 13
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2019 دجن 2) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حالمي) رالد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد))ة()سالم)

زرعة بتاريخ)23)دجن 2)2019.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ) 2 

دجن 2)2019)تحت رقم)9 6.
91I

ديوان الخدمات

 GROUPEMENT HALLAMI
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

ديوان الخدمات
شارع محند الخامس رقم  9 سيدي 

قاسم، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

 GROUPEMENT HALLAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي جوهرة 
رقم 539 - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27 13
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بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2019)تم تعيين) 23)دجن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()زرعة)

سالم كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ) 2 

دجن 2)2019)تحت رقم)9 6.
92I

ECOGEF

مروة بالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
مروة بالس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

اطلس عنارة 5  الطابق   رقم 16 
املعاريف الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
مروة) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

بالس.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)/)مقاول)/)تجارة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 16 رقم) الطابق) ) ( 5 اطلس عنارة)
 20000 (- البيضاء) الدار  املعاريف 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: سعيد) مهاية  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  مهاية  السيد 
حي بئ2انزران الجديدة) (26 بلوك) (81

000 2)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  مهاية  السيد 
حي بئ2انزران الجديدة) (26 بلوك) (81

000 2)الجديدة املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)30281.
93I

 LA MAROCAINE DE LA PROMOTION

IMMOBILIERE

 LA MAROCAINE DE
 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LA MAROCAINE DE LA
PROMOTION IMMOBILIERE

 Bureau 6 n°5 IM. 50 Hay(Nakhil
 Route(Ain(Smen(FES، 20000،

FES MAROC
 LA MAROCAINE DE LA

 PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النخيل 
العنارة 50 رقم 5 املكتب 6 طريق 
عين سنن فاس - 20000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 11 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()شركة السعيدي)
حصة اجتناعية من) (100 هولدينغ)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)
)ة()مراد السعيدي بتاريخ)05)أكتولر)

.2022
تفويت السيد))ة()شركة السعيدي)
حصة اجتناعية من) (100 هولدينغ)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة()
أكتولر) (05 سفيان السعيدي بتاريخ)

.2022
تفويت السيد))ة()شركة السعيدي)
حصة اجتناعية من) (100 هولدينغ)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة()
عزالدين السعيدي بتاريخ)05)أكتولر)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)233/022 .
9 I

 LA MAROCAINE DE LA PROMOTION

IMMOBILIERE

 LA MAROCAINE DE
 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 LA MAROCAINE DE LA
PROMOTION IMMOBILIERE

 Bureau 6 n°5 IM. 50 Hay(Nakhil
 Route(Ain(Smen(FES، 20000،

FES MAROC
 LA MAROCAINE DE LA

 PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتناعي حي 

النخيل العنارة 50 رقم 5 املكتب 6 
طريق عين السنن فاس - 20000 

فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 11 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أكتولر)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)233/022 .

95I

 LA MAROCAINE DE LA PROMOTION

IMMOBILIERE

 LA MAROCAINE DE

 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

 LA MAROCAINE DE LA

PROMOTION IMMOBILIERE

 Bureau 6 n°5 IM. 50 Hay(Nakhil

 Route(Ain(Smen(FES، 20000،

FES MAROC

 LA MAROCAINE DE LA

 PROMOTION IMMOBILIERE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

النخيل العنارة 50 رقم 5 املكتب 6 

طريق عين السنن - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 11 9

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

السعيدي) عزالدين  السيد  تعيين 

 K520711 رقم) الوطنة  البطاقة 

كنسي2 ثاني للشركة اضافة الى السيد)

الوطنية) البطاقة  السعيدي  محند 
R20877(رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

محند) السيد  من  كل  تعيين  مايلي:)

عزالدين) السيد  و  السعيدي 

السعيدي كنسي2ين لشركة
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)233/022 .
96I

PRO-ACCOUNTING

E-BAYTI
إعالن متعدد القرارات

PRO-ACCOUNTING
80 شارع موالي سلينان عين 

السب ، 20590، الدار البيضاء 
املغرب

E-BAYTI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  6 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق األول رقم 
2 - 20500 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50 803
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)غشت)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
صادق الجن  العام على تفويت)00  
حصة التي في حوزة السيد بوشحنة)
سني2ة) السيدة  لفائدة  محند 

أبوالوافي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد بوشحنة محند من)

منصب مسي2 للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
في) هشام  حندوني  السيد  تثبيت 
منصب مسي2 للشركة،)ليصبح بالتالي)
املسي2 الوحيد للشركة وذلك ملدة غي2)

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد حندوني) املساهنة النقدية:-)
(- درهنا) (60.000 (: أشرف) أحند 
  0.000 (: سني2ة) أبوالوافي  السيدة 
درهنا)-رأس املال):تم تحديد رأسنال)
مقسم) درهنا  (100.000 في) الشركة 
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)
السيد) (: كالتالي) مقسنة  للحصة 

حندوني أحند أشرف):)600)حصة)-)
السيدة أبوالوافي سني2ة):)00 )حصة
بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
حندوني) هشام  السيد  تعيين  تم 

كنسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)33687.
97I

BOUYA CONSULTIN 2

EMBRODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
BOUYA(CONSULTIN 2

 AV(MLY(ABDELLAH(ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER(maroc
EMBRODE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي جنعية 

منطقة الصناعية طنجة 39، 171 
منطقة الصناعية - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88371

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (19 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 10.000 مبلغ رأسنالها) (EMBRODE
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
جنعية منطقة الصناعية طنجة)39،)
 90000 (- الصناعية) منطقة  (171
وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب جنعية)
 171 (،39 الصناعية طنجة) منطقة 
طنجة) (90000 (- الصناعية) منطقة 

املغرب.)
و عين:

و عنوانه)ا() امرة  عياد  السيد)ة()
 1 3)شارع فرابي طابق الخامس رقم)
)ة() املغرب كنصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258212.
98I

SMILE MAKERS 3D

SMILE MAKERS 3D
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMILE(MAKERS 3D
 Avenue(Med 5 Appart(N°28,

 4eme(Etage، 90000، TANGER
MAROC

SMILE(MAKERS 3D شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 
رقم 3 الطابق الثاني شارع ابن 

بطوطة رقم 131 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SMILE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.MAKERS 3D
مخت 2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسنان االصطناعية.
الشقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ابن) شارع  الثاني  الطابق  (3 رقم)
 90000 (- طنجة) (131 رقم) بطوطة 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الريحاني) هناء) السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الريحاني عنوانه)ا() السيدة هناء)
 19 رقم) فراجي  الحاج  زنقة  املصلى 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الريحاني عنوانه)ا() السيدة هناء)
 19 رقم) فراجي  الحاج  زنقة  املصلى 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)257305.

99I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE ARADIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
STE ARADIA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

علي ولد البون، الرقم :53 مكرر، 
الدارلة. - 73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ARADIA
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التنقيب) (: غرض الشركة بإيجاز)
عن النيزك واألحجار الكرينة ومعادن)
متنوعة،) وردمات  أشغال  أررى،)

تجارة عامة،)استي2اد وتصدير..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مكرر،) (53: الرقم) البون،) ولد  علي 

الدارلة.)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 15.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايت لحسن بالعيد):)5.000 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.
 5.000 (: الشيخ) حننة  السيد 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.

(: عبدي) سيدي  البيهي  السيد 
درهم) (100,00 بقينة) حصة  (5.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بالعيد) لحسن  ايت  السيد 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب.
عنوانه)ا() الشيخ  حننة  السيد 

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.
عبدي) سيدي  البيهي  السيد 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بالعيد) لحسن  ايت  السيد 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2 16.
100I

TAX MOROCCO CONSULTING

SUNQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR، 20360،

CASABLANCA MAOC
SUNQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
1391 الحي الصناعي سابينو 
النواصر الدارالبيضاء 27000 

الدارالبيضاء املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 701

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
أي) درهم«) (1.900.000,00«
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
(: عن طريق) درهم«) (2.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)80 1 3.
101I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

SEYF CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الرلي  1 الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي، 
0000 ، مراكش املغرب

SEYF CONSTRUCTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: سيدي 
معروف مركز االعنال الدار البيضاء 

نيورشور 1100 شارع القدس - 
20270 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.368695
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)شتن 2)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

حصص:) تحويل  (1- رقم) قرار 
املصادقة) مايلي:) على  ينص  الذي 
7000)حصة من السيد) على تحويل)
شرف الدين أبو الفرج لصالح السيد)

بوكريم يوسف.

(: تغي2 شكل الشركة) (2- قرار رقم)
الذي ينص على مايلي:)رروج السيد)
الفرج من الشركة) أبو  الدين  شرف 
من) الشركة  شكل  تغيي2  تم  لذلك 
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص) (:1 بند رقم بند رقم)
من) الشركة  تغيي2 شكل  مايلي:) على 
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد.
الذي ينص) (:6 بند رقم بند رقم)
تحويل) على  املصادقة  مايلي:) على 
7000)حصة من السيد شرف الدين)
بوكريم) السيد  لصالح  الفرج  أبو 

يوسف.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجن 2)2020)تحت رقم)32912.
102I

مكتب املوثق

 ECOLE PRIVÉ
QUALITHALES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رف  رأسنال الشركة

مكتب املوثق
 Mohammedia(résidence
 central(parck(immeuble
 D(n°14 bOULEVARD

 ABDELMOUMEN، 28200،
MOHAMMEDIA MAROC

 ecole(privé(qualithales(prive
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الحدائق بوزنيقة بقعة مدرسة 1 
بوزنيقة بوزنيقة 13100 بوزنيقة 

املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6781

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2021 شتن 2) (08 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) ( .500.000«

  .600.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 2  سلينان  ب ن  االبتدائية 

شتن 2)2021)تحت رقم)510.

103I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SETO BUS«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida، 24000، الجديدة املغرب

»SETO BUS« شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األول، الشقة رقم 1، تجزئة الوفاق، 

بقعة رقم 31، أزمور 100 2 أزمور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 SETO«(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.»BUS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- السياحي.) النقل  (- للغي2.) العنال 

كراء)األليات..
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الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
األول،)الشقة رقم)1،)تجزئة الوفاق،)
أزمور) (2 100 أزمور) (،31 بقعة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة جنيلة لحنواد)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة جنيلة لحنواد عنوانه)ا()
تجزئة حكينو،) األول،) الطابق  (،2 

000 2)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة جنيلة لحنواد عنوانه)ا()
تجزئة حكينو،) األول،) الطابق  (،2 

000 2)الجديدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)29295.
10 I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

 EDIFICATION BATIMENTS
ETUDES CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SABIRI(AUDIT & ADVISORY
 N#357 BOULEVARD

 MOHAMED(V(ETG 9 ESPACE
 A2، 20050، CASABLANCA

MAROC
 EDIFICATION BATIMENTS

ETUDES CONSEILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الثامن رقم  2 - 

20050 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 07037

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 

 EDIFICATION BATIMENTS حل)
ذات) شركة  (ETUDES CONSEILS
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
الزرقطوني) شارع  (59 اإلجتناعي)
 20050  - رقم) 2  الثامن  الطابق 
لوفاة) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)
الشريك املؤسس و إستحالة مواصلة)
بسبب) التجاري  النشاط  مزاولة 
املعرفية) و  التقنية  الكفاءة  إنعدام 

لدى الشركاء)الحاليين.
و عين:

ميشيل) ازابيل  كلي2  السيد)ة()
البستان) إقامة  عنوانه)ا() و  بومون 
 27223 دارلوعزة) (1 0 فيال)
)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ)20)شتن 2)2022)وفي)59)شارع)
 - الزرقطوني الطابق الثامن رقم) 2 

20050)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92 1 8.
105I

الشـركـة الصـحراويـة للنحـاسبة واالستشـارات)

القـانـونيـة

STE RIJAL B.T.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للنحـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة عنـارة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 538 العيـون، 

70000، العيـون املغـرب
STE RIJAL B.T.P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقـة -3 
الطـابق الثـانـي عنـارة D195 تجـزئـة 
الـوكـالـة 1 بلـوك د العيـون - 70000 

العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RIJAL B.T.P
•أشغـال) (: بإيجاز) غرض الشركة 
الهندسة) وأعنال  العامة  البناء)

املدنية وجني  املهن؛
•أشغـال الحفر و شبكـات الصرف)

الصحي؛)
والشبكات) الطرق  •أشغـال 

املختلفة؛
تزويد) شبكات  وإنشاء) •تصنيم 
مياه الشرب))AEP()وشبكات الكهرلاء)

والهاتف؛
•حفر تطوير وتجهيز اببار ونقاط)

املياه؛
والكهرلاء) والسباكة  •الدهانات 
والفوالذ) واألملنيوم  الخشب  ونجارة 

املقاوم للصدأ)PVCإلخ….؛
عنوان املقر االجتناعي):)الشقـة)-3 
تجـزئـة) (D195 الثـانـي عنـارة) الطـابق 
 70000 (- بلـوك د العيـون) (1 الـوكـالـة)

العيـون املغـرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
البـاز) لحسـن  السيد)-)
درهم) (100 بقينة) حصة  (510  :

للحصة.
السيد)-)عبـد الهـادي اعلنـو):)90  

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لحسـن البـاز عنوانه)ا()رقـم)
152)بلـوك ف مـدبنـة الـوحـدة العيـون)

70000)العيـون املغرب.
اعلنـو) الهـادي  عبـد  السيد 
حـي) م  بلـوك  (159 رقـم) عنوانه)ا()
العيـون) الثـانـي  مـوالي رشيـد الشطـر 

70000)العيـون املغـرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد لحسـن البـاز عنوانه)ا()رقـم)

152)بلـوك ف مـدبنـة الـوحـدة العيـون)

70000)العيون املغرب

اعلنـو) الهـادي  عبـد  السيد 

حـي) م  بلـوك  (159 رقـم) عنوانه)ا()

العيـون) الثـانـي  مـوالي رشيـد الشطـر 

70000)العيـون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

12)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم) 302.

106I

STE ENT

ETS SMARA PARKING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE ENT

NR 5 RUE(KACEM، 72000، ES-

SEMARA MAROC

ETS SMARA PARKING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 13 

شارع املقاومة - 72000 السنارة 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.215

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)أكتولر)2022)تم تعيين)

ابريه) مسي2 جديد للشركة السيد)ة()

سالما كنسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسنارة بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)172.

107I
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aice compta

MPE NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca(maroc
MPE NEGOCE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 6 زنقة 6 

أكتولر الطابق 3 رقم 6 شقة 3 شارع 
املسي2ة - 20000 البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MPE (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.NEGOCE
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسويق) ابالت  وتحويل  وتصني  
جني  األشياء)أو العناصر الكهرلائية

-)التصدير واإلست2اد.
عنوان املقر االجتناعي):)6)زنقة)6 
أكتولر الطابق)3)رقم)6)شقة)3)شارع)

املسي2ة)-)20000)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الطويل) حسان  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسان الطويل عنوانه)ا()
حي القدس بلوك)65)رقم) )ال 2نو�صي)

20600)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسان الطويل عنوانه)ا()
حي القدس بلوك)65)رقم) )ال 2نو�صي)

20600)البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1113 8.
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aice compta

FADOMAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca(maroc
FADOMAR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 
أحند املجاتي إقامة لي البي الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 20200 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FADOMAR IMMO
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعنال متنوعة أو مقاول إنشاءات
مطور) عقاري،) مطور  مباني،) (-

أرا�صي،)تاجر عقارات.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتناعي)
أحند املجاتي إقامة لي البي الطابق)1 
رقم)8)حي املعاريف)-)20200)البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: شلوان) فدوى  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: املعزة) عنر  السيد 
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فدوى شلوان  السيدة 
اإلداري) الحي  امللكي  الجيش  شارع 
 13000 السكن الوظيفي بنسلينان)

بنسلينان املغرب.
الحي) السيد عنر املعزة عنوانه)ا()
تازة) (35000 تازة) عنالة  اإلداري 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() فدوى شلوان  السيدة 
اإلداري) الحي  امللكي  الجيش  شارع 
 13000 السكن الوظيفي بنسلينان)

بنسلينان املغرب
الحي) السيد عنر املعزة عنوانه)ا()
تازة) (35000 تازة) عنالة  اإلداري 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1162 8.
109I

wimocab

A.N PROBAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مجنوعة سوفيان رقم 9  

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبيضاء مجنوعة سوفيان 
رقم 9  الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبيضاء، 20280، 

املغرب الدار البيضاء
A.N PROBAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 

لولخانتوأنفا 96 شارع أنفا الطبق 
7 الشقة 71 الدارالبيضاء - 50 20 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557528

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 A.N (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROBAT

غرض الشركة بإيجاز):)

مطور عقارات.

إقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطبق) أنفا  شارع  (96 لولخانتوأنفا)

 20 50 (- الدارالبيضاء) (71 الشقة) (7

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أنوار حراث):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد أنوار حراث عنوانه)ا()
 37 رقم) (18 زنقة) م5) رشيد  موالي 

الدارالبيضاء) (20670 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي) السيد أنوار حراث عنوانه)ا()
 37 رقم) (18 زنقة) م5) رشيد  موالي 

الدارالبيضاء) (20670 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0312 8.

110I
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City BTP

tsl car
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Tsl car
 N°597 LOT(AL(MASSAR(RUE

 DE(ASFI(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

tsl car شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي جنان اورد 
العنارة رقم 1 مجنوعة  1 الطابق 

االر�صي محل رقم 03 مراكش 
جنان اورد العنارة رقم 1 مجنوعة 
 1 الطابق االر�صي محل رقم 03 
مراكش 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
طارق لعسري) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
26)شتن 2) سيف الدين عياط بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (28 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)10202.
111I

LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
AL WADOUD INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب 

رقم  1 حرف ب اقامة فجوة شارع 
الحسن الثاني طريق الصويرة كليز 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122131

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مريم الحساني) )ة() تفويت السيد)

200)حصة اجتناعية من أصل)200 

يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

مصنودي بتاريخ)19)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 039 1.

112I

LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT( 23( 3°ETAGE( IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA( MARRAKECH،

40000،(MARRAKECH(MAROC

شركة) (AL WADOUD INVEST

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب)

رقم) 1)حرف ب اقامة فجوة شارع)

كليز) الصويرة  طريق  الثاني  الحسن 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.122131

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 19)شتن 2) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

بوسعيد نوار كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (19 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم) 039 1.

113I

LE PREMIER CONSEIL

YOUR WAYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
YOUR WAYS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 369 

الطابق الثاني ازيكي درب فران 
محند - 0000  مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

60515
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم حذف) 26)شتن 2) املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
*)إدارة استغالل الخدمات

*)ميكانيكي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0123 1.

11 I

LE PREMIER CONSEIL

YOUR WAYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
YOUR WAYS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي رقم 369 

الطابق الثاني ازيكي درب فران 
محند - 0000  مراكش املغرب.

توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60515

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 شتن 2) (27 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

*)استغالل املحاجر ومواد البناء.

*•)تسويق مواد البناء..

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (06 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0123 1.

115I

LE PREMIER CONSEIL

BAHIARUGS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

BAHIARUGS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املتجر 

املتواجد ب 68 حرف ج الشطر 

رقم 6 مكرر تامنصورت - 0000  

مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.112 89

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 16)شتن 2) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

كنسي2) الحق  عبد  موالي  الدريوش 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 022 1.

116I
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LE PREMIER CONSEIL

 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 671 
الطابق االر�صي املتجر رقم 2 ازلي 
الجنوبي - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56821
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الجليل) عبد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتناعية من) (500 معدودي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)
02)شتن 2) عبد الرحيم اميمي بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (03 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)139990.

117I

LE PREMIER CONSEIL

 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 671 
الطابق االر�صي املتجر رقم 2 ازلي 
الجنوبي - 0000  مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56821
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 02)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()اميمي)

عبد الرحيم كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)139990.

118I

LE PREMIER CONSEIL

 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 IMPRIMERIE PAPETERIE AL
IZDIHAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتناعي رقم 671 
الطابق االر�صي املتجر رقم 2 ازلي 

الجنوبي - 0000  مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56821

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)شتن 2)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)139990.

119I

LE PREMIER CONSEIL

 LES MAISON AU GRAND
COEUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تسنية تجارية أو شعار)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 LES MAISON AU GRAND
COEUR »شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: املدينة حي 
السالم درب الخي2 رقم 20 - 0000  

مراكش املغرب.
»إضافة تسنية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81699
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (12 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
RIAD CIEL D’ORIENT

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0221 1.
120I

LE PREMIER CONSEIL

KMO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
KMO IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

الثالث الشقة رقم 23 عنارة عنارة 
زنقة العراق عين مزوار - 0000  

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118185

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  (KMO IMMO
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الشقة) الثالث  الطابق  اإلجتناعي 
العراق) زنقة  عنارة  عنارة  (23 رقم)
0000 )مراكش املغرب) (- عين مزوار)
وحدة) العائدات  تراج   (: ل) نتيجة 

املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
عنارة عنارة) (23 الثالث الشقة رقم)
  0000 (- مزوار) عين  العراق  زنقة 

مراكش املغرب.)
و عين:

عنوانه)ا() و  وليد  انوار  السيد)ة()
)ة() كنصفي) فرنسا  ليون  فرنسا.)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (12 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139305.

121I

LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
AL WADOUD INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي املكتب 

رقم  1 حرف ب اقامة فجوة شارع 
الحسن الثاني طريق الصويرة كليز 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

توسي  نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.122131

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
)فواكه) وتصدير) استي2اد  (•*

ورضروات(
وتعبئة) توضيب  مقاول  (•*
واملنتجات) والخضروات  )الفواكه 

الزراعية(..
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 039 1.

122I

LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
AL WADOUD INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب 

رقم  1 حرف ب اقامة فجوة شارع 
الحسن الثاني طريق الصويرة كليز 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122131
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مريم الحساني) )ة() تفويت السيد)
500)حصة اجتناعية من أصل)700 
حصة لفائدة السيد))ة()نوار بوسعيد)

بتاريخ)19)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 039 1.

123I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE Y NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد، 52600، 

تنجداد املغرب
STE Y NEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 
كردميت - 52600 تنجداد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13893
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 13)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE Y NEGOCE الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
قصر) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
املغرب) تنجداد  (52600 (- كردميت)

نتيجة ل):)تلقائي.
قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

كردميت)-)52600)تنجداد املغرب.)
و عين:

و) ادرويش  ياسين  السيد)ة()
 62802 بولكر) اوالد  دوار  عنوانه)ا()
الناضور املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)9 8.
12 I

ANDERSEN CONSULTING

ILEAD TRAFFIC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

ILEAD TRAFFIC SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي يوسف اقامة ياسين 2 

الطابق الثامن، الشقة رقم 60 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1312 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 ILEAD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TRAFFIC SARL AU

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخصصة) املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

موالي يوسف اقامة ياسين)2)الطابق)

 90000  -  60 رقم) الشقة  الثامن،)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الكزار) احند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكزار  احند  السيد 
املصلى) ( 5 رقم) اوروكواي  زنقة 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الكزار  احند  السيد 
املصلى) ( 5 رقم) اوروكواي  زنقة 

90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258266.

125I

FLASH ECONOMIE

 NK CENTRE DE
FORMATION PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 NK CENTRE DE FORMATION
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم7/620 

املسار طريق اسفي الطابق 1 - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NK (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE FORMATION

.PRIVE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدعم) ودورات  الخدمات  إدارة  في 

والتعليم والتدريب املنهي.
(: االجتناعي) املقر  عنوان 
اسفي) طريق  املسار  رقم620/7)

الطابق)1 - 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (200 (: نقي) السيد محند 

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (200 (: نقي) منال  السيدة 

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (200 (: نقي) غيتة  السيدة 

بقينة)100)درهم للحصة.

200)حصة) (: السيدة عائشة نقي)

بقينة)100)درهم للحصة.

 200 (: حنوني) كرينة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محند نقي عنوانه)ا()ح م)

 215 امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

0000 )مراكش املغرب.

عنوانه)ا() نقي  منال  السيدة 

 215 امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

0000 )مراكش املغرب.

السيدة غيتة نقي عنوانه)ا()الحي)

رشد) ابن  زنقة  امرشيش  املحندي 

الرقم)215 0000 )مراكش املغرب.

عنوانه)ا() نقي  عائشة  السيدة 

 215 امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

0000 )مراكش املغرب.

عنوانه)ا() حنوني  كرينة  السيدة 

ح م امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

215 0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محند نقي عنوانه)ا()ح م)

 215 امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

0000 )مراكش املغرب

عنوانه)ا() نقي  منال  السيدة 

 215 امرشيش زنقة ابن رشد الرقم)

0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (28 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2021)تحت رقم)115369.

126I

FLASH ECONOMIE

MICROPRINT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

MICROPRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 19 زنقة 

فكيك - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18585

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2020)تقرر حل) املؤرخ في) 2)دجن 2)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسنالها) مبلغ  (MICROPRINT

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

 60000 (- زنقة فكيك) (19 اإلجتناعي)

:)عدم وجود) وجدة املغرب نتيجة ل)

اي نشاط تجاري.

 332 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

ابن) عين  طريق  رلدون  ابن  تجزئة 

مطهر)-)60000)وجدة املغرب.)

و عين:

و) حنوتي  محند  السيد)ة()

تجزئة) النهضة  تازة  طريق  عنوانه)ا()

 20 رقم) (1 الشفاء) زنقة  برحيلي 

)ة() كنصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (21 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2021)تحت رقم)253.

127I

FOUZMEDIA

 SOCIETE** STRADA XXXL
INVEST ** S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE** STRADA(XXXL

INVEST ** S.A.R.L.A.U شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 51 مكرر 
شارع موالي عبدالعزيز مكتب رقم 
7 إقامة األمل - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66797
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE** STRADA XXXL

.INVEST ** S.A.R.L.A.U
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب واأللومنيوم واملعدن
التجارة في الخشب واأللومنيوم.

عنوان املقر االجتناعي):)51)مكرر)
رقم) مكتب  عبدالعزيز  موالي  شارع 
القنيطرة) (1 000 (- األمل) إقامة  (7

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مينة عنوانه)ا() السيدة فكروش 
الجنيل) املنظر  يونس  تجزئة  (51

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
مينة عنوانه)ا() السيدة فكروش 
الجنيل) املنظر  يونس  تجزئة  (51

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
128I

FOUZMEDIA

 STE LINCOLN AND
NEWMANN ASSOCIATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسنية تجارية أو شعار)

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 STE LINCOLN AND

NEWMANN ASSOCIATE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم   إقامة مهدي د07 شارع سعيد 
الداودي - 000 1 القنيطرة املغرب.
»إضافة تسنية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9819
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تقرر) (2022 يونيو) (20 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
LNA

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)21)يونيو)

2022)تحت رقم)92068.
129I

FOUZMEDIA

SAMI ABDO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
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SAMI ABDO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي سالمة 
IV بلوك UI الشقة 13 رقم 21 - 

000 1 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62 63

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 09)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
SAMI ABDO)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
بلوك) (IV سالمة) اإلجتناعي  مقرها 
 1 000  -  21 رقم) (13 الشقة) (UI
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة املسبق.
 IV(و حدد مقر التصفية ب سالمة
بلوك)UI)الشقة)13)رقم)21 - 000 1 

القنيطرة املغرب.)
و عين:

و) فيناني  عبدالرحيم  السيد)ة()
UI)الشقة) IV)بلوك) عنوانه)ا()سالمة)
13)رقم)21 000 1)القنيطرة املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)92663.
130I

FOUZMEDIA

ACHMA SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
ACHMA SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 31 زاوية 

محند القري و أنوال اقامة منار أ 

املكتب 5 - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ACHMA SERVICE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجارة) املختلفة،) االشغال  البضائ ،)

الخشب املطالة األملنيوم.
31)زاوية) (: عنوان املقر االجتناعي)

أ) منار  اقامة  أنوال  و  القري  محند 

املكتب)5 - 000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اشباني  منال  السيدة 

 187 الرقم) ف  بلوك  اوجيه  اوالد 

القنيطرة) (1 000 األول) الطابق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() اشباني  منال  السيدة 

 187 الرقم) ف  بلوك  اوجيه  اوالد 

القنيطرة) (1 000 األول) الطابق 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

131I

bemultico(بينولتيكو

 SOCIETE FAJR
D›AGRICULTURE VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بينولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس، 50060، مكناس 
مكناس

 SOCIETE FAJR D›AGRICULTURE
VERTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
السفلي رق  1 تجزئة املنصور 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE FAJR D’AGRICULTURE

.VERTE
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي.
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
املنصور) تجزئة  رق) 1) السفلي 

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محند) اهليبو  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  اهليبو  السيد 
بابا) سيدي  رقم) 29) وليلي  تجزئة 

مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() محند  اهليبو  السيد 
بابا) سيدي  رقم) 29) وليلي  تجزئة 

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3772.
132I

CANOCAF SARL

IKAD AGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
IKAD AGRI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 
السعادة ميدان 57 الطابق الراب  
رقم 62 - 62000 الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 IKAD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.AGRI
/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
2/األعنال) الزراعي) االستغالل 

املختلفة)3/)استي2اد و تصدير.
عنوان املقر االجتناعي):)حي املطار)
الراب ) الطابق  (57 ميدان) السعادة 

رقم)62 - 62000)الناظور املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: الحنيد) عبد  بلقاسم  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحنيد) عبد  بلقاسم  السيد 
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

152 62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحنيد) عبد  بلقاسم  السيد 
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

152 62000)الناظور املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)27)شتن 2)

2022)تحت رقم)61  .
133I

COMPTAELISSAOUI

بكافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عنارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92150، القصر الكبي2 املغرب
بكافي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
األندلس مجنوعة د شارع 05 رقم 
21 القصر الكبي2 - 92150 القصر 

الكبي2 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2687

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 26)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  بكافي 
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
األندلس مجنوعة د شارع)05)رقم)21 
القصر الكبي2)-)92150)القصر الكبي2)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) (05 د شارع) األندلس مجنوعة 
القصر) (92150 (- القصر الكبي2) (21

الكبي2 املغرب.)
و عين:

الحراق) بنادي  محند  السيد)ة()
الخضراء) املسي2ة  حي  عنوانه)ا() و 
مجنوعة د شارع)11)رقم)25)القصر)
القصر الكبي2 املغرب) (92150 الكبي2)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)267.
13 I

اليك�صي و شركائه

إيزي ويين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اليك�صي و شركائه
زنقة ادريس الحريزي، اقامة 

85 الطابق  ، رقم 19، 20000، 
الدارالبيضاء املغرب

إيزي ويين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 6  شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة رقم 6 

6  شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 
رقم 6 20000 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 37 31
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) املؤرخ في) 2)غشت)
املسؤولية) ذات  شركة  ويين  إيزي 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
  6 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
شقة) (2 الطابق) الزرقطوني  شارع 
شارع الزرقطوني الطابق) ( 6  6 رقم)
الدارالبيضاء) (20000 6 2)شقة رقم)
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و) نعنان  فيصل  السيد)ة()
ر�صي سكن) نيل  زنقة  (19 عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (20000 املجد شقة)  

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
ريني) جوزيف  ريتشرد  السيد)ة()
اريك كراسات و عنوانه)ا()6)زنقة دي)
مازت)130 8)بونتت فرنسا كنصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ) 2)غشت)2021)وفي)6 )شارع)
 -  6 شقة رقم) (2 الزرقطوني الطابق)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839808.
135I

ELEXPERTISE

شركة ائتنانية ربي2ة 
 KABINET FIDUCIAIRE

ELEXPERTISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,
 Rue(D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7، 20250،
CASABLANCA MAROC

 KABINET شركة ائتنانية ربي2ة
FIDUCIAIRE ELEXPERTISE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي املبنى 3، 
شارع داركاشون، الطابق الثاني، 
رقم 7، ال جي2وند، الدار البيضاء 
- 20300 الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557813
 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 غشت)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 KABINET ربي2ة) ائتنانية  شركة 

.FIDUCIAIRE ELEXPERTISE

عقد،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإشراف،) ومتابعة،) وفتح،) ومركزية،)

الشركات) حسابات  واست2داد 

القانونية) االستشارات  واملؤسسات,)

والضريبية واملالية والت2اثية..

(،3 املبنى) (: عنوان املقر االجتناعي)

شارع داركاشون،)الطابق الثاني،)رقم)

7،)ال جي2وند،)الدار البيضاء)-)20300 

الدار البيضاء)املنلكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كنال املفتاحي):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املفتاحي  كنال  السيد 

سفيان،) سكن  معروف،) سيدي 

رقم) شقة.) (،1 الطابق) (،C’13 مبنى)

املنلكة) البيضاء) الدار  (20100  1

املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() املفتاحي  كنال  السيد 

سفيان،) سكن  معروف،) سيدي 

رقم) شقة.) (،1 الطابق) (،C’13 مبنى)

املنلكة) البيضاء) الدار  (20100  1

املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0515 8.

136I
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fimacoc

STE IMAD STORE SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue(ahmed(chbihi(ave(des(far 9

fes، 30000، fes(maroc
 STE IMAD STORE SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة رقم 
5 إقامة رديجة زواغة عين السنن 
الطابق األول فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 135
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMAD STORE SERVICE
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التغدية العامة بالتقسيط ولنصف)
الجنلة،)بي  جني  منتجات التنظيف)

وجني  املعامالت التجارية.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عين) زواغة  رديجة  إقامة  (5 رقم)
 30000 السنن الطابق األول فاس)-)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عناد) البقالي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البقالي عناد عنوانه)ا()رقم)
حي اللة سكينة زواغة) (15 زنقة) (67

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد البقالي عناد عنوانه)ا()رقم)
حي اللة سكينة زواغة) (15 زنقة) (67

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)168 .
137I

Al(Maghribia(Li-Tawtiine

Al Maghribia Li-Tawtiine
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Al(Maghribia(Li-Tawtiine
شقة 15 عنارة 12 إقامة »سين« 
شارع عالل الفا�صي، 0070 ، 

مراكش املغرب
Al(Maghribia(Li-Tawtiine شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 15 
عنارة 12 إقامة »سين« شارع عالل 

الفا�صي - 0070  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129615
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 Al (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Maghribia(Li-Tawtiine
ردمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
توطين مقر اجتناعي لفائدة الشركات)

و االشخاص الذاتيين.

 15 :)شقة) عنوان املقر االجتناعي)
شارع عالل) »سين«) إقامة) (12 عنارة)

الفا�صي)-)0070 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: قيدي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قيدي  محند  السيد 
  0000 سعادة) (656 رقم) (1 االفاق)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) السيد ياسر قيدي عنوانه)ا()
القدس تجزئة)707)رقم)202 70000 

العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)9 106.
138I

AGS CONSEIL

 MAROCAINE ET«
 NORDIQUE DES BOIS

»MANORBOIS
شركة املساهنة

توسي  نشاط الشركة)

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8، 20320،
CASABLANCA MAROC

 MAROCAINE ET NORDIQUE«
DES(BOIS »MANORBOIS شركة 

املساهنة
وعنوان مقرها االجتناعي 27 شارع 

باستور - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23919
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أبريل) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقل البضائ  لحساب الشركة و)
حساب الغي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2022)تحت رقم) 82589.

139I

CENTRE D’AFFAIRE

BS EXPRESS DELIVERY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

CENTRE D›AFFAIRE
CASA، 20330، الدار البيضاء 

maroc
BS EXPRESS DELIVERY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي    
إقامة بدر الطابق األر�صي - 000 2 

الجديدة املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.556639

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
(- األر�صي) الطابق  بدر  إقامة  (  «
  1« إلى) املغرب«) الجديدة  (2 000
 -  37 ش) (7 ط) الزرقطوني  شارع 

20000 20050)املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839283.

1 0I

)األستاذة نجية تنليت موثقة

شركة ماهر للتسويق والتوزيع« 
باالختصار »س م س د أ«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

األستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 13, فيال رقم :  8. حي الولفة. 

الدار البيضاء، 20220، الدار 
البيضاء املغرب
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شركة ماهر للتسويق والتوزي « 
باالرتصار »س م س د أ« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي , الحي 

الحسني، زنقة 22، رقم 3، ميسيمي 
- 20200 الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88217
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)ف 2اير)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محند مهرار و توزي )
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 غشت) (05 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 1.912 (، بيكي) ردوج  السيد)ة()
حصة.

 2.678 (، محرار) زهرة  السيد)ة()
حصة.

 5.355 السيد)ة()حفيظ محرار)،)
حصة.

 5.355 (، رشيد محرار) السيد)ة()
حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2022)تحت رقم)818877.
1 1I

BOURA CONSEILS

PROMO SHAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
PROMO SHAM شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 80 

بلي2 كاميليا مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57 19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROMO SHAM
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري)-)أشغال عامة أو بناء.
 80 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
بلي2 كاميليا مكناس)-)50000)مكناس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد عبد املجيد حور)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد املجيد حور عنوانه)ا()
 50000 بلي2 كاميليا مكناس) (80 رقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد املجيد حور عنوانه)ا()
 50000 بلي2 كاميليا مكناس) (80 رقم)

مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)7 37.
1 2I

مكتب الحنوتي

NOVOGLOB SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحنوتي
شارع الخرطوم رقم 51، 62000، 

الناظور املغرب

NOVOGLOB SERVICE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موسكو رقم 3 لعري الشيخ - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NOVOGLOB SERVICE
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل األموال..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
موسكو رقم)3)لعري الشيخ)-)62000 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: االله) عبد  الوريا�صي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
االله) عبد  الوريا�صي  السيد 
شارع) الشيخ  لعري  حي  عنوانه)ا()
الناظور) (62000  5 رقم) موسكو 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
االله) عبد  الوريا�صي  السيد 
شارع) الشيخ  لعري  حي  عنوانه)ا()
الناظور) (62000  5 رقم) موسكو 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)550 .

1 3I

FICODEF

BLANC ROSSET
إعالن متعدد القرارات

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9، 30000، FES
MAROC

BLANC ROSSET »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: طريق آيت 
والل منطقة لقصي2 عين تاوجدات - 

51100 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.31621

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)املوافقة على تفويت)0 )حصة)
 CHION إجتناعية من طرف السيد)
لفائدة) (LUCIEN PAUL FERNAND
وافق) الذي  مصطفى  بلخي2  السيد 

على هذا التفويت)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 CHION LUCIEN2املسي إستقالة 
في) منصبه  من  (PAUL FERNAND

08/09/2022
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
جني ) في  اإلمضاء) صالحية  ستكون 
للنسي2والشريك) الرسنية  األوراق 
بلخي2) السيد  للشركة  الوحيد 

مصطفى)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي2 جني  هاته القرارات في القانون)

األسا�صي للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم) 1-7-6- -1:)الذي ينص)
على مايلي:)الشكل القانوني)-)الشركاء)

-)املسي2-)اإلمضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3607/2022.
1  I

)األستاذة نجية تنليت موثقة

شركة ماهر للتسويق والتوزيع« 
باالختصار

إعالن متعدد القرارات

األستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 13, فيال رقم :  8. حي الولفة. 

الدار البيضاء، 20220، الدار 
البيضاء املغرب

شركة ماهر للتسويق والتوزي « 
باالرتصار »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: الحي 

الحسني، زنقة 22، رقم 3، ميسيمي 
- 20200 الدار البيضاء , املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88217
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصص) هبة  عقد  على  املصادقة 

اجتناعية.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
توحيد جني  الحصص في يد شريك)

وحيد
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة النظام األسا�صي)
لشركة)»س م س د ا«)التي اصبحت)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
مسؤولية) ذات  شركة  اصبحت 

محدودة بشريك وحيد.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)836195.
1 5I

FLASH ECONOMIE

 THE CULTURAL FOR
 LANGUAGE AND
TRAINING CCLT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 THE CULTURAL FOR « شركة
 LANGUAGE AND TRAINING

« CCLT S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسنال 100.000 درهم
املقر اإلجتناعي : 120 شقة رقم 7 

الطابق الثاني حي داليا تيفلت 
رقم السجل التجاري : 903 بتيفلت

عام) جن   محضر  بنقت�صى 
 05/07/2022 بتاريخ) استثنائي 
 THE (« لشركة) املبكر  الحل  تم 
 CULTURAL FOR LANGUAGE
 AND TRAINING CCLT SARL
AU«)وتعيين السيد البغدادي محند)

مصفيا للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة االبتدائية بتيفلت،)
تحت رقم)52 )بتاريخ)25/07/2022
1 6I

FLASH ECONOMIE

TIF COTRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»TIF COTRAV SARL AU « شركة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ) اجتناع  محضر  بنقت�صى 
2022.09.15)تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة،)ذات املواصفات)

التالية:)
 TIF COTRAV(«(التسنية):)شركة(-

«(S.A.R.L AU
-)املوضوع):)مقاول اعنال مختلفة)

او البناء)

 03 -)املقر اإلجتناعي):)حي السالم)
رقم)- 6)تيفلت

في) حدد  (: الشركة) رأسنال  (-
00.000 100)درهم مقسم إلى)1000 
100)درهم للواحدة) حصة من قينة)

كلها لفائدة السيد الحنري عزيز.
من) الشركة  تسيي2  (: -التسيي2)
طرف السيد الحنري عزيز ملدة زمنية)

غي2 محددة.)
 01 من) تبتدئ  (: املالية) السنة  (-

يناير إلى)31)دجن 2
من) ابتداءا  سنة  (99: املدة) (-

التأسيس النهائي للشركة
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (
الضبط باملحكنة اإلبتدائية بتيفلت،)
تحت رقم)98 )بتاريخ)11/10/2022 

رقم السجل التجاري)1365. 
1 7I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE NET MATES
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

 SOCIETE NET MATES« 
 »SERVICES S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسنال 100.000 درهم

املقر اإلجتناعي : رقم 87 تجزئة 
جوهرة ايت مالك سكتور 3 ايت 

مالك تيفلت
عام) جن   محضر  بنقت�صى 
تم ما) (2022.08.01 استثنائي بتاريخ)

يلي):)
من) الشركة  رأسنال  رف   (-
100000)الى)500000)درهم بتأسيس)
00000 )درهم من الحساب الجاري)

للشريك الدائن.)
سيصبح) الشركة  رأسنال  توزي  
السيد) لفائدة  كلها  حصة  (5000

السهلي يونس.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكنة اإلبتدائية بتيفلت،)
 11.10.2022 بتاريخ) ( 96 تحت رقم)

سجل التجاري رقم)1263.
1 8I

FLASH ECONOMIE

 Dakir matériaux Import

export
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Dakir matériaux Import export

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

السعادة تيغسالين - 000 5 

رنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1195

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 16)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 Dakir matériaux Import export

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)

السعادة) حي  اإلجتناعي  مقرها 

رنيفرة املغرب) (5 000 (- تيغسالين)

نشاط) اي  وجود  عدم  (: ل) نتيجة 

تجاري.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السعادة تيغسالين)-)000 5)رنيفرة)

املغرب.)

و عين:

و) اوسو  الرزاق  عبد  السيد)ة()

تيغسالين) السعادة  حي  عنوانه)ا()

)ة() 000 5)رنيفرة املغرب كنصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)06)أكتولر)

2022)تحت رقم)   .

1 9I
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ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون موثق

iD ALIOUA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذ عبد العزيز ميدون 
موثق

60 شارع بي2نزران، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

iD ALIOUA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 117 شارع 
ابن مني2 إقامة »الزرقاء« الطابق 
الثاني الرقم 181 - 20100 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558 55
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 iD (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALIOUA
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري و السياحي و التجزيء)و شراء)
ولي  العقارات و أيضا تشييد أي بناء.
 117 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
»الزرقاء«) إقامة) مني2  ابن  شارع 
 20100  -  181 الطابق الثاني الرقم)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)290.000.  

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة محند بوشبايك):)2.900  

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محند بوشبايك عنوانه)ا()
 26100 اسناعيل) موالي  شارع  (88

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محند بوشبايك عنوانه)ا()
 26100 اسناعيل) موالي  شارع  (88

برشيد املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)   1 8.
150I

TARGET PARTNERS

SARMASIK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC، 20410، Casablanca
Maroc

SARMASIK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 75، شارع 
11 يناير، الشقة رقم 169 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39  63

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 28)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

MUNGAN MURAT)كنسي2 آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 125 8.
151I

TARGET PARTNERS

TAJFARAH
إعالن متعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC، 20410، Casablanca
Maroc

TAJFARAH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 09، 

73 شارع موالي سلينان - 20250 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.515959

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 TOKTAS السيد) استقالة  مايلي:)

كنسي2) منصبه  من  (MUSTAFA

كاملة) ذمة  إبراء) ومنحه  مشارك،)

ولالتالي،)ستتم إدارة) ونهائية إلدارته.)

الشركة الحًقا من قبل مسي2 وحيد:)

وتعديل) (ABUZER ATAS السيد)

املادة)16

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

أكث2) أو  مسي2  الشركة  يدير  مايلي:)

ارتيار) وينكن  الشركاء،) يختارهم 

ومدة) الشركاء،) رارج  املسي2ين 

السيد) محدودة.) غي2  تفويضهم 

الجنسية،) تركي  (،ABUZER ATAS

حامل بطاقة) (،10/0 /1969 ولد في)

BE65 50J،)مقيم في) التسجيل رقم:)

الطابق) الدرج أ،) زنقة التويلري،) (22

تعيينه) تم  البيضاء،) الدار  الثاني،)

مسي2ا وحيدا لفت2ة غي2 محدودة.)وفًقا)

ألحكام املادة) 2)من قانون)1)سبتن 2)

بأوس ) املسي2ون  يتنت   (،1926

الشركة) باسم  للتصرف  صالحيات 

كنا هو محدد في املادة)2)أعاله.)سوف)

تلتزم الشركة بالتوقي  الوحيد للسيد)

.ABUZER ATAS

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)05 1 8.
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ETUCOM

ETUCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
ETUCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 2 8 
شقة رقم  الطابق االول املسار - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري):)

7 9 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2016 ماي) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ETUCOM
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحاسبة.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)2 8 
(- املسار) االول  الطابق  رقم ) شقة 

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ال 2قاوي) عنرو  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
500)حصة) (: السيد مراد حيالت)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ال 2قاوي  عنرو  السيد 
  0000  1969 رقم) (1 صوكوما)

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() حيالت  مراد  السيد 
  0000  1919 رقم) (1 صوكوما)

مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() ال 2قاوي  عنرو  السيد 
  0000  1969 رقم) (1 صوكوما)

مراكش املغرب
عنوانه)ا() حيالت  مراد  السيد 
  0000  1919 رقم) (1 صوكوما)

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بنراكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

153I

CANOCAF SARL

ELASS-PROMO
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
ELASS-PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 
07، الطابق الثاني شقة رقم 3 - - 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.183 9

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)27)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحـصص) تفويت  على  املصادقة 
املقررة) هبة  شكل  على  االجتنـاعـية 
السيدة) بين  (27/09/2022 بتاريخ)
السيد) و  جهة  من  الورداني،) تورية 

الصوفي محند أمين من جهة أررى
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسي2 جديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالئنة النظام األسا�صي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
مايلي:)السيدة تورية الورداني))2500 
الصوفي) بغداد  السيد  و  حصة()

)2500)حصة()
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
الصوفي) بغداد  السيد  تعيين  مايلي:)

كنسي2 وحيد للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)9 183.

15 I

le(partenaire(fiscal

MAMAKTIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le(partenaire(fiscal
9  شلرع عنر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عنارة ال 2كة، 90000، طنجة 
املغرب

MAMAKTIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
موالي إسناعيل، إقامة فوليبيليس، 

بلوك C، الطابق األول رقم 53 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1313 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAMAKTIS
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات التجارية
-)إدارة العقارات)

-)إدارة املباني التجارية واملنازل.

ولي  جني  املباني سواء) اقتناء) (-

املشيدة او التي فى طور االنجاز.

-)تأجي2 املباني أو تشغيلها.

أو) املال  رأس  في  االستثنار  (-

االستحواذ أو البي  أو إدارة أي عنل أو)

شركة ذات غرض مشابه أو مرتبط.

بصفة عامة:

الغي2) أو  املباشرة  املساهنة 

املباشرة للشركة في جني ) املباشرة،)

العنليات التجارية،)املالية،)العقارية)

املؤسسات) جني   في  و  املنقولة  أو 

املرتبطة) الصناعية  أو  التجارية 

بأي) أو  للشركة  االجتناعي  بالنشاط 

نشاط مشابه أو ملحق يعطي أفضلية)

لتطور الشركة..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

موالي إسناعيل،)إقامة فوليبيليس،)

 -  53 رقم) األول  الطابق  (،C بلوك)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 FINANCIERE DMA الشركة)

 100 SARL AU : 100)حصة بقينة)

درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 FINANCIERE DMA الشركة)

شارع) (26 عنوانه)ا() (SARL AU

كونديالك.)33000)بوردو فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() ديني  مارسولت  السيد 

طنجة) (Ext 90000 الحجريين) حي 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258376.
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موثق

FADIMO
إعالن متعدد القرارات

موثق

7 1، شارع محند الخامس، الطابق 

 ، رقم 8، 90000، طنجة املغرب

FADIMO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 101، 

شارع موالي يوسف 101، شارع 

موالي يوسف 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31 21

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)شتن 2)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تسجيل وفاة الشريك الوحيد املرحوم)

شهادة) على  بناءا  شفي2ة  الفاصل 

الوفتة املؤررة في)13/08/2019

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

حصة التي كان ينلكها) (200 انتقال)

ورثته) الى  شفي2ة  الفاضل  املرحوم 

في) املدكورين في رسم االراثة املؤرخ 

نصيبه) حسب  كل  (22/08/2019

الشرعي)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 الفصل)7)من القانون االسا�صي)

للشركة)

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعيين كل من السيدة اينان شفي2ة)

مسي2تين) شفي2ة  غزالن  السيدة  و 

قانونيتين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسنال) و  االجتناعية  الحصص 

الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (01 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم)8613.

156I
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االئتنان الجهوي الجديدة

MH BREIJA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئتنان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عنارة G شقة 1 

الكدية الجديدة، 000 2، الجديدة 
املغرب

MH BREIJA BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
سامية الطابق االول شقة   شارع 
H السعادة 3 الجديدة - 000 2 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19903
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MH (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BREIJA BUILDING
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) االول شقة) ) الطابق  سامية 
 2 000 (- الجديدة) (3 السعادة) (H

الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسفاج محند):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد اسفاج حسن):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  اسفاج  السيد 
ازمور) (13 1)رقم) تجزئة الخالفي زنقة)

100 2)أزمور املغرب.

عنوانه)ا() حسن  اسفاج  السيد 
 2 100 ازمور) القدس  تجزئة  (21

أزمور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() محند  اسفاج  السيد 
ازمور) (13 1)رقم) تجزئة الخالفي زنقة)

100 2)أزمور املغرب
عنوانه)ا() حسن  اسفاج  السيد 
 2 100 ازمور) القدس  تجزئة  (21

أزمور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)29297.
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LE LEGALISTE

OFFICE STORE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID(APPT(N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

OFFICE STORE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 

آيت الحاج حسين الخنك - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16381

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OFFICE STORE
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجهزة الكنبيوتر)؛
املكاتب) مستلزمات  تاجر 

بالتقسيط.
قصر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 52000 (- آيت الحاج حسين الخنك)

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد انوار سعادة):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعادة  انوار  السيد 
عنارة) 1)منصور الدهبي الشقة)20 

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سعادة  انوار  السيد 
عنارة) 1)منصور الدهبي الشقة)20 

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)19 .
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ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي(

 SOCIETE ARAIGNEE
 POUR INFORMATIQUE ET

RESEAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(
5، عنارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد، 300 1، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
 SOCIETE ARAIGNEE POUR

 INFORMATIQUE ET RESEAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
السالم، مجنوعة الهناء، الزنقة 

15، الرقم 23 - 300 1 سوق أربعاء 
الغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27561
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
 2022 أكتولر) (12 في) املؤرخ 
مسؤلية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 SOCIETE ARAIGNEE POUR
 INFORMATIQUE ET RESEAUX
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم،)
الرقم) (،15 الزنقة) الهناء،) مجنوعة 
الغرب) أربعاء) سوق  (1 300  -  23
استحالة تحقيق) (: املغرب نتيجة ل)

هدف الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الزنقة) الهناء،) مجنوعة  السالم،)
15،)الرقم)23 - 300 1)سوق أربعاء)

الغرب املغرب.)
و عين:

السيد)ة()انوار اومهاني و عنوانه)ا()
الزنقة) مجنوعة الهناء،) حي السالم،)
سوق أربعاء) (1 300  23 الرقم) (،15

الغرب املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) بتاريخ) 1)

.569/2022
159I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CSS DELICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
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 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

CSS DELICES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي بالد زيدان 

حي األمل رقم  12 ويسالن - 50080 

مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 5813

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)31)يوليوز)2022)تقرر حل)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد)CSS DELICES)مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي بالد زيدان حي األمل)

مكناس) (50080 (- ويسالن) رقم) 12)

تحقيق) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

أهداف الشركة

على) الحصول  من  التنكن  عدم 

الزلناء)

إمكانيات مالية جد محدودة.

و حدد مقر التصفية ب بالد زيدان)

حي األمل رقم) 12)ويسالن)-)50080 

مكناس املغرب.)

و عين:

الرامي) الزهراء) فاطنة  السيد)ة()

باء) عنارة  نورية  إقامة  عنوانه)ا() و 

16)البطريوز)50000)مكناس املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)985.

160I

CHIFAA CONSEIL

 CHAMPIONS GAMING
MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB(DOUKALA
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CHAMPIONS GAMING
MARRAKECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
09 شارع محند الخامس رقم 120 
مركز أعنال طالب غيليز - 00000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129813
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CHAMPIONS GAMING  :

.MARRAKECH
مشغل) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

غرفة ألعاب الفيديو.
أو) )تاجر  والتصدير) االستي2اد  (•

منتج وسيط(.
•)التاجر.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) الخامس  محند  شارع  (09 رقم)
(- غيليز) طالب  أعنال  مركز  (120

00000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: الطالبي) أسناء) السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الطالبي عنوانه)ا() السيدة أسناء)
املقاومة) شارع  (2 الصفاءرقم) إقامة 

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الطالبي  كوثر  السيدة 
فيال رقم)16)مجاط)03)النخيل شنالي)

0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10926.
161I

شركة اإلئتنانية الواسطية

 MOUASSASAT BARAIM AL
AMANA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة اإلئتنانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج، 

50000، مكناس املغرب
 MOUASSASAT BARAIM AL
AMANA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 
1 تجزئة املحجوب شارع املسي2ة 

الخضراء أكوراي - 50000 الحاجب 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 65 5
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 MOUASSASAT الوحيد) الشريك 
مبلغ) (BARAIM AL AMANA
وعنوان) درهم  (50.000 رأسنالها)
تجزئة) (1 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

الخضراء) املسي2ة  شارع  املحجوب 
املغرب) الحاجب  (50000 (- أكوراي)
نتيجة ل):)عدم الحصول على ررصة)

و الكثي2 من الصعولات.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املسي2ة) شارع  املحجوب  تجزئة  (1
50000)الحاجب) (- الخضراء)أكوراي)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عبد الحق السعيدي و)
الحاجب) (50000 أكوراي) عنوانه)ا()

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)980.

162I

االئتنان الجهوي الجديدة

ELLOUX IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االئتنان الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عنارة G شقة 1 

الكدية الجديدة، 000 2، الجديدة 
املغرب

ELLOUX IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
سامية الطابق االول شقة   شارع 
H السعادة 3 الجديدة - 000 2 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19905
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ELLOUX IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) االول شقة) ) الطابق  سامية 
 2 000 (- الجديدة) (3 السعادة) (H

الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اللكساوي بوشعيب):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: ادريس) اللكساوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوشعيب) اللكساوي  السيد 
تجزئة) االول  الطابق  (53 عنوانه)ا()
أزمور) (2 100 ازمور) االزرق  اللواء)

املغرب.
ادريس) اللكساوي  السيد 
تجزئة) االول  الطابق  (53 عنوانه)ا()
أزمور) (2 100 ازمور) االزرق  اللواء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوشعيب) اللكساوي  السيد 
تجزئة) االول  الطابق  (53 عنوانه)ا()
أزمور) (2 100 ازمور) االزرق  اللواء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)29298.
163I

EL ADARISSA COSEILS

 CADIDAVI POUR
 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

EL ADARISSA COSEILS
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 CADIDAVI POUR LA

 PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي باب فتوح 
شارع 1 رقم 110، الطابق األول بني 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5085

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (23 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»2.000.000)درهم«)أي من)»60.000 
عن) درهم«) (2.060.000« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرلاح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)989.
16 I

FIFCOM

MDR CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIFCOM
 BD EL HRAOUINE BLOC G 197
 CITE(DJEMAA(CASABLANCA،
20450، CASABLANCA(MAROC
MDR CAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 2 تجزئة 

ديار الهراويين الطابق السفلي شقة 1 
املجنوعة السكنية   الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1 205

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 02)غشت) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (MDR CAR الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
ديار) تجزئة  (2 اإلجتناعي) مقرها 
 1 شقة) السفلي  الطابق  الهراويين 
املجنوعة السكنية) )الدار البيضاء)-)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)أزمة في القطاع.
2)تجزئة) و حدد مقر التصفية ب)
ديار الهراويين الطابق السفلي شقة)1 
املجنوعة السكنية) )الدار البيضاء)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سني2ة دباب و عنوانه)ا()
حي موالي رشيد مجنوعة) )زنقة) 1 
الدار) (20000 البيضاء) الدار  (7 رقم)
البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم) 83939.
165I

FIFCOM

RM NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIFCOM
 BD EL HRAOUINE BLOC G 197
 CITE(DJEMAA(CASABLANCA،
20450، CASABLANCA(MAROC
RM NEGOCE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 
7 طابق 2 شقة   سعادة سيدي 
ال 2نو�صي الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1 203

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 01)غشت) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)RM NEGOCE)مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
 2 طابق) (7 زنقة) (5 مقرها اإلجتناعي)
ال 2نو�صي) سيدي  سعادة  شقة) )
الدار البيضاء)-)20000)الدار البيضاء)
أزمة في القطاع و) (: املغرب نتيجة ل)

جائحة كورونا.
زنقة) (5 و حدد مقر التصفية ب)
سيدي) سعادة  شقة) ) (2 طابق) (7
 20000 (- البيضاء) الدار  ال 2نو�صي 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) رمحة  مروان  السيد)ة()
تجزئة) العنران  تجزئة  عنوانه)ا()
الدار) الهراويين  (3 الطابق) (232 رقم)
البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839087.

166I

مكتب محاسبة

STE IS SOFT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب محاسبة
عنارة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية،  5200، 

الرشيدية املغرب
STE IS SOFT SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 
61  تجزئة واد الدهب الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2017/11831
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الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
STE IS SOFT SARL AU)شركة) حل)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
الرشيدية) الدهب  واد  تجزئة  ( 61
نتيجة) املغرب  الرشيدية  (52000  -

الالزمة.
و عين:

و) الصطيح  سعيد  السيد)ة()
لضباط) امللكية  املدرسة  عنوانه)ا()
البيضاء) ال 2نو�صي  امللكي  الدرك 
املغرب) البيضاء) الدار  (20600

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ)13)يوليوز)2022)وفي رقم)61  
تجزئة واد الدهب الرشيدية)-)25000 

الرشيدية املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)2022)تحت رقم)726/2022.
167I

RADFID

 SOCIETE MAAMAR DE
NEGOCE ET FORAGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAAMAR DE

NEGOCE ET FORAGE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي كلم 

11500 طريق مديونة دوار الحفاية 
بوسكورة - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12  95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2003 يونيو) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MAAMAR DE NEGOCE

.ET FORAGE
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العلف و املواد الفالحية.
كلم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
طريق مديونة دوار الحفاية) (11500
البيضاء) الدار  (20000 (- بوسكورة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: معنر) هللا  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() معنر  عبد هللا  السيد 
 20000  33 رقم) الليل  مسك  حي 

محندية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() معنر  عبد هللا  السيد 
 20000  33 رقم) الليل  مسك  حي 

محندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2003)تحت رقم)5757.
168I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

DESIGNMORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة
MANAGEMENT DETROIT PLUS

 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME(ETAGE(N°10
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

DESIGNMORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املجد 
رقم 78 شارع 10 محل رقم 3 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96393

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 غشت) (10 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»00.000 )درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)257705.

169I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MAZ BINAE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04، 14000،

KENITRA Maroc
MAZ BINAE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

االستقالل و شارع املرسة اقامة ل 2ال 
أ مكتب رقم 08 - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66911
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MAZ (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.BINAE
غرض الشركة بإيجاز):)منعش في)

العقارات و البنايات
-مقاولة في أعنال متنوعة او البناء

-مقاولة في نقل البضاءع.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
االستقالل و شارع املرسة اقامة ل 2ال)
القنيطرة) (1 000 -  08 أ مكتب رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الدين مطي ) السيد عز 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عز الدين مطي  عنوانه)ا()
تجزئة رياض اهال)02)زنقة املودة رقم)

37 90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عز الدين مطي  عنوانه)ا()
تجزئة رياض اهال)02)زنقة املودة رقم)

37 90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)027 .
170I

fiduciaire(belfisc

Oudi trans
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(belfisc
136 شارع عين الشيخ، 25050، ابي 

الجعد املغرب
Oudi(trans شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 9 3 
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تجزئة ارض الخي2 - 25060 ابي 

الجعد املنلكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 Oudi (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.trans

سيارات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األجرة.

 3 9 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

ابي) (25060 (- الخي2) ارض  تجزئة 

الجعد املنلكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 80.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 800 (: ملخنت2) املولودي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املولودي ملخنت2 عنوانه)ا()

حي شعاال الزنقة)05)رفم)03 62000 

الناضور املنلكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املولودي ملخنت2 عنوانه)ا()

حي شعاال الزنقة)05)رفم)03 62000 

الناضور املنلكة املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) الجعد  بابي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2022/  .

171I

bemultico(بينولتيكو

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS

OEUVRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bemultico بينولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس، 50060، مكناس 
مكناس

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS OEUVRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 09 
الطابق االول درب 13 زنقة فاس 

حي االمال ويسالن مكناس - 50000 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52203
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 21)شتن 2) املؤرخ في)
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 COMPAGNIE DE CAMARADE
رأسنالها) مبلغ  (GROS OEUVRES
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي رقم)09)الطابق االول درب)
ويسالن) االمال  حي  فاس  زنقة  (13
املغرب) مكناس  (50000 (- مكناس)
نتيجة ل):)عدم تحقيق هذف الشركة.
 09 و حدد مقر التصفية ب رقم)
فاس) زنقة  (13 درب) االول  الطابق 
 50000 (- حي االمال ويسالن مكناس)

مكناس املغرب.)
و عين:

و) حافظي  العالي  عبد  السيد)ة()
درب) (66 حي االزدهار رقم) عنوانه)ا()
 50000 ويسالن) املسي2ة  شارع  (15
مكناس املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 09 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الطابق االول درب)13)زنقة فاس حي)

االمال ويسالن مكناس

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)931.

172I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

ASO CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE
 AVENUE(DE(LA(RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger(Maroc
ASO CONFORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنظر 

الجنيل شارع عثنان ابن عفان رقم 
37 العوامة 1 تجزءة ل ط 208 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131233
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ASO (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONFORT
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحديد) مصنوعات  وتصني  

واألملنيوم
املنيوم) (- حديد) متنوعة:) اعنال 
استانلس) اعنال  (- اتوماتيك) باب  (-

ستيل.
املنظر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الجنيل شارع عثنان ابن عفان رقم)
 -  208 تجزءة ل ط) (1 العوامة) (37

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  00 (: العصفري) سعاد  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 300 (: العصفري) اسامة  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 300 (: العصفري) عادل  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

العصفري) سعاد  السيدة 
مركب) ماالباطا  طريق  عنوانه)ا()
 11 الطابق السفلي شقة) البوغاز أ1)

الغندوري)90000)طنجة املغرب.
العصفري) اسامة  السيد 
اقامة) زنقة سجلناسة  (2 عنوانه)ا()
 90000 شقة) 2  (1 أو الشيخ طابق)

طنجة املغرب.
السيد عادل العصفري عنوانه)ا()
أ1  البوغاز  مركب  ماالباطا  طريق 
 90000  1 شقة) السفلي  الطابق 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
العصفري) سعاد  السيدة 
مركب) ماالباطا  طريق  عنوانه)ا()
 11 الطابق السفلي شقة) البوغاز أ1)

الغندوري)90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)3 2582.
173I

SOFICOF

 BI SOLUTION ET NEGOCE
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
 BI SOLUTION ET NEGOCE
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الوحدة رقم 5 الطابق األول تنارة - 

10000 تنارة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13 393
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)
 BI املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOLUTION ET NEGOCE SARL
درهم) (100.000,00 رأسنالها) مبلغ 
تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
(- الطابق األول تنارة) (5 الوحدة رقم)

10000)تنارة املغرب نتيجة ل):)
للشركة) التجاري  النشاط  -حل 
الطابق األول) (5 تجزئة الوحدة رقم)

تنارة)
زرهوني) إينان  السيدة  تعيين  (-
والسيد الولي بدر قصد حل الشركة)

وإعطائها الحق إلتنام ذلك
-)ولنود أررى.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- الطابق األول تنارة) (5 الوحدة رقم)

10000)تنارة املغرب.)
و عين:

و) زرهوني  اينان  السيد)ة()
تجزئة الوحدة فتح الخي2) عنوانه)ا()
املغرب) تنارة  (10000 تنارة) (5 رقم)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)1 90.
17 I

SOFICOF

SURF BAHIA SARL.AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
SURF BAHIA SARL.AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : عنارة 
13 شقة رقم  0 شارع الوحدة سال 
الجديدة - 10000 سال الجديدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9377

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2022 ماي) (17 في) املؤرخ 
شركة) (SURF BAHIA SARL.AU
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 10.000,00 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
عنارة)13)شقة رقم) 0)شارع الوحدة)
سال الجديدة)-)10000)سال الجديدة)
النهائي) اإليقاف  ل-) نتيجة  املغرب 
للنشاط التجاري للشركة و مقرها في)
عنارة)13)شقة رقم) 0)شارع الوحدة)

سال الجديدة.
نعينة فرحي من) السيدة  ت 2ئة  (-
التجاري) للنشاط  النهائي  اإليقاف 

لشركة.
-)ولنود أررى.

و عين:
السيد)ة()نعينة فرحي و عنوانه)ا()
 1033 رقم) (8 قطاع) السالم  حي 
)ة() كنصفي) املغرب  سال  (10000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
زنقة) (6 وفي) (2022 ماي) (17 بتاريخ)
ضاية العوا الطابق الراب  شقة رقم)
16)اكدال الرلاط)6)زنقة ضاية العوا)
اكدال) (16 الراب  شقة رقم) الطابق 
الرلاط)10000)سال الجديدة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (15 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم)39593.
175I

FIDUNION-MAROC

FORCELOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FORCELOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تقاط  

شارع الحاج أحند مكوار و 21 محج 
الشاطئ، الطابق الراب ، املكتب 

رقم 19، عين السب  - 10000 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53 119

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
السالم) عبد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتناعية) (10 ساي�صي حسني)
من أصل)10)حصة لفائدة السيد))ة()
أنس بوزيان بتاريخ)22)يوليوز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1328 8.
176I

GECONSULTING

PARSAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GECONSULTING
 COMPLEXE AL QODS

 CALIFORNIE HAY OMARIA
 BUREAU(N°30 BD(AL(QODS،
20610، CASABLANCA(MAROC
PARSAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
ب مستودع 7 الطابق 1 أطلس 

لوجستيك شارع موالي سلينان - 
20580 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.192111
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) (27 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 300.000 رأسنالها) مبلغ  (PARSAG
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

عنارة ب مستودع)7)الطابق)1)أطلس)
(- سلينان) موالي  شارع  لوجستيك 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20580

ل):)توقف النشاط.
 DAR ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع) مايرلر  شارع  مفت2ق  (GAPI
موالي رشيد الدار البيضاء)-)20100 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ناصر  رضوان  السيد)ة()
 12 عنارة) سي2نا  اقامة  عنوانه)ا()
بوسكورة) املدينة الخضراء) (06 شقة)
املغرب) البيضاء) الدار  (27182

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 DAR (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شارع) مايرلر  شارع  مفت2ق  (GAPI

موالي رشيد الدار البيضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)28907.
177I

STE AGACONSEIL SARL

جيوكيب مرين اوبراسيون اج
شركة املساهنة

إغالق فرع تاب  لشركة أجنبية

STE AGACONSEIL SARL
23 شارع رالد بن الوليد حي 

الدارلة اكادير، 80000، اكادير 
املغرب

جيوكيب مرين اولراسيون اج 
»شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: ملتيكراس 
1ـ3 سش 9000 ست كالين سويسرا 

- - ست كالين سويسرا.
»إغالق فرع تاب  لشركة أجنبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 553
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) (29 في) املؤرخ 
جيوكيب) لشركة  تاب   فرع  إغالق 
تسنيته) اج  اولراسيون  مرين 
)برانش) اولراسيون) مرين  جيوكيب 
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موروكو()والكائن عنوانه في ماسدورا)
13)ام ماسدورا)-)-)انزكان املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (26 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)1861.
178I

comptacontrole

PRO CHAMAL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

comptacontrole
مركز االعنال كاسطيا,)شارع عبد)
الرحنان اليوسفي الطابق الثاني رقم)

11)و)12،)90000،)طنجة املغرب
 PRO CHAMAL SARL AU
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
2)زاوية) وعنوان مقرها اإلجتناعي)
شارع فاس و شارع واد الدهب اقامة)
طنجة) (90000  -  1 رقم) الصفاء)

املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.39531

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»00.000 )درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)81 11.
179I

MIRAK CONSULTING

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين الطابق 

األول، 20300، الدارالبيضاء املغرب

 MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

ابن تاشفين حكم 2 زنقة 9 ن 63 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

319563
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2015 يناير) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MOUCHAWARATE ZAHRA
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  63 ن) (9 زنقة) (2 ابن تاشفين حكم)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بوزلون) زهرة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوزلون  زهرة  السيدة 
السب ) عين  صوفوراس  محج  (6 

2000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوزلون  زهرة  السيدة 
السب ) عين  صوفوراس  محج  (6 

2000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ف 2اير)2015)تحت رقم)-.

180I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

AKA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�صي، تطوان 
تطوان، 93000، تطوان املغرب
AKA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

املحندية اقامة ال 2كة، ا 18 عنارة 
رقم 6 الطابق الراب  املحنش تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 AKA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING
*اشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء
*االنعاش العقاري

*التجارة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عنارة) (18 ا) املحندية اقامة ال 2كة،)
الطابق الراب  املحنش تطوان) (6 رقم)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محند الخلي ):) 33)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 333 (: العنراني) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (333 (: عزوز) وائل  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الخلي   محند  السيد 
مرتيل) حي القبيلية شارع ابن سيناء)

93150)مرتيل املغرب.
السيد محند العنراني عنوانه)ا()
الجديدة) الجام   السفلى  السويقة 
 93000 تطوان) (16 درب روشو رقم)

تطوان املغرب.
السيد وائل عزوز عنوانه)ا()شارع)
وجدة رقم)86)املصلى تطوان)93000 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الخلي   محند  السيد 
مرتيل) حي القبيلية شارع ابن سيناء)

93150)مرتيل املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2082.
181I

SPARTEL IMMOBILIER

 SOCIETE IMMOBILIERE
IBTIHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE IMMOBILIERE
IBTIHAL

 AV PRINCE MLY ABDELLAH N
TANGER ،90000 ،17 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

IBTIHAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع االمي2 
موالي عبدهللا رقم 9/7 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فاطنة) لال  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (167 البلغيتى)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)



20201 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

 21 بتاريخ) اليعقوبي  الرحنان  عبد 

شتن 2)2022.

فاطنة) لال  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (167 البلغيتى)

)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)

شتن 2) (21 بتاريخ) اليعقوبي  احند 

.2022

فاطنة) لال  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (166 البلغيتى)

)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)

عبد العزيز اليعقوبي بتاريخ)21)شتن 2)

.2022

غزالن الشركي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتناعية  حصة  (8 

عبد) )ة() السيد) لفائدة  حصة  (250

شتن 2) (21 الرحنان اليعقوبي بتاريخ)

.2022

غزالن الشركي) )ة() تفويت السيد)

 250 حصة اجتناعية من أصل) (83

احند) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

اليعقوبي بتاريخ)21)شتن 2)2022.

غزالن الشركي) )ة() تفويت السيد)

 250 حصة اجتناعية من أصل) (83

)ة()عبد العزيز) حصة لفائدة السيد)

اليعقوبي بتاريخ)21)شتن 2)2022.

الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  أبرشان) 8)

)ة() حصة لفائدة السيد) (250 أصل)

 21 بتاريخ) اليعقوبي  الرحنان  عبد 

شتن 2)2022.

الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (83 أبرشان)

)ة() حصة لفائدة السيد) (250 أصل)

شتن 2) (21 بتاريخ) اليعقوبي  احند 

.2022

الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (83 أبرشان)

)ة() حصة لفائدة السيد) (250 أصل)

عبد العزيز اليعقوبي بتاريخ)21)شتن 2)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11333.

182I

SPARTEL IMMOBILIER

 SOCIETE IMMOBILIERE
IBTIHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE
IBTIHAL

 AV PRINCE MLY ABDELLAH N
TANGER ،90000 ،17 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

IBTIHAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع االمي2 
موالي عبدهللا رقم 9/7 - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 21)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 
اليعقوبي) و  الرحنان  اليعقوبي عبد 
احند واليعقوبي عبد العزيز كنسي2)

آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11333.
183I

الهدى لالستشارة ش م م

STE GC DEVELOPEMENT
إعالن متعدد القرارات

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فاس، 30000، 

فاس املغرب
 STE GC DEVELOPEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم  2 
زنقة االمل حي الحسني 2 طريق عين 

الشقف - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.71 51

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

هبة حصص اجتناعية
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحول الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
ذات) شركة  الى  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة)
ينص) الذي  (:7 و) (6 رقم) بند 
الرأسنال) في  املساهنة  مايلي:) على 
محند) السيد  للشركة  االجتناعي 
والسيدة) درهم  (50000 الشرقي)
توزي ) درهم.) (50000 الشرقي سهام)
الحصص االجتناعية السيد محند)
الشرقي)500)حصة والسيدة الشرقي)

سهام)500)حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)223 .

18 I

الهدى لالستشارة ش م م

STE KAHROMAE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فاس، 30000، 

فاس املغرب
STE KAHROMAE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 11 
زنقة 1 حي املصلى عين قادوس، 

فاس - 30090 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3 851

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
STE KAHROMAE)شركة ذات) حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 300.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
1)حي املصلى عين قادوس،) زنقة) (11
فاس املغرب نتيجة) (30090 (- فاس)
والحل) االجتناعي  النشاط  لتوقف 

املسبق للشركة..
و عين:

السيد)ة()رشيد اعكور و عنوانه)ا()
رقم)526أ تجزئة سطار سكن بنسودة)
)ة() كنصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
 11 2022)وفي رقم) بتاريخ) 0)أكتولر)
زنقة)1)حي املصلى عين قادوس،)فاس)

- 30090)فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)3 2 .
185I

AIT EL CAID TARIK

HOME GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

HOME GLASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي: 98 زنقة 
الفرات الطابق 1 معاريف الدار 

البيضاء
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.538999

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
1)معاريف) 98«)زنقة الفرات الطابق)
والد) املكانسة  (« »إلى) البيضاء) الدار 
عين) (10 رقم) مارس  (2 شارع) حدو 

الشق الدار البيضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0900 8
186I
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STE CHCOM SARL

STE ADDOU CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
STE CHCOM SARL

RUE(N°(22(N°(42)سيدي قاسم،)
16000،)سيدي قاسم املغرب

STE ADDOU CAFE)شركة ذات)
املسؤولية املحدودة

حي) (: اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
قاسم) سيدي  رقم) 136) جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري):)
.26657

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 01)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) شركة  (STE ADDOU CAFE
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
درهم وعنوان مقرها) (100.000.000
رقم) 136  جوهرة  حي  اإلجتناعي 
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:

و عنوانه)ا() اعنر عدو  السيد)ة()
حي جوهرة رقم) 136 16000)سيدي)

قاسم املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
حي) وفي  (2022 شتن 2) (01 بتاريخ)
قاسم) سيدي  رقم) 136) جوهرة 

16000)سيدي قاسم املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)
شتن 2)2022)تحت رقم)226/2022.
187I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CUCUMBER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاط  شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عنارة مركز أعنال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 

21، 0000 ، مراكش املغرب
CUCUMBER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
إنصاف, عرصة السباعي, عنارة 

100شقة رقم 2 - 0000  مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60175
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
السباعي,) عرصة  إنصاف,) »زنقة 
  0000  -  2 رقم) 100شقة  عنارة)
عالل) »شارع  إلى) (« املغرب) مراكش 
الفا�صي و زنقة سلنان فاري�صي الطابق)
الثالث رقم)3 )جوزيف كازانوفا)99- 

- 0000 )مراكش املغرب)».
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0378 1.
188I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

CHAMED TRAP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V(EL(KELAA(DES(SRAGHNA،

 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

CHAMED TRAP شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 65  

حي النور 2 قلعة السراغنة - 3000  
قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHAMED TRAP
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

اشغال بناء)واشغال مختلفة
تجارة بالجنلة

تاجر في مستلزمات املكتب.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)65  
حي النور)2)قلعة السراغنة)-)3000  

قلعة السراغنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: شادي) محند  العراقي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شادي) محند  العراقي  السيد 
عنوانه)ا()رقم)65 )حي النور)2)قلعة)
السراغنة) قلعة  ( 3000 السراغنة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
شادي) محند  العراقي  السيد 
عنوانه)ا()رقم)65 )حي النور)2)قلعة)
السراغنة) قلعة  ( 3000 السراغنة)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ) 1 
شتن 2)2022)تحت رقم)383/2022.
189I

مكتب لخروب للحسابات

STE CLAROLIVE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب لخروب للحسابات
حي الصفصاف الكردان اقليم 

تارودانت، 00 83، الكردان املغرب
STE CLAROLIVE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 
دوارالكاو�صي جناعة ملهادي اقليم 
تارودانت -  2 83 الكردان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CLAROLIVE SARL AU
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وجني ) الزيتون  زيت  وتوزي   ولي  

مستخرجات الزيتون.
-بي  زيت الزيتون بالتقسيط.

-التجارة بصفة عامة..
(: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقليم) ملهادي  جناعة  دوارالكاو�صي 
تارودانت)-) 2 83)الكردان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الكبي2) عبد  بورك  بني  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكبي2) عبد  بورك  بني  السيد 
املهادي) دحان  ايت  دوار  عنوانه)ا()
تاينة) اوالد  تاينة) 2 83) اوالد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكبي2) عبد  بورك  بني  السيد 
املهادي) دحان  ايت  دوار  عنوانه)ا()
اوالد تاينة) 2 83)اوالد تاينة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
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 17 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 66.

190I

MOROCCAN FEVER COMPANY

 MOROCCAN FEVER
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MOROCCAN FEVER

COMPANY

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

الثاني الشقة 3، 0000 ، مراكش 

املغرب

 MOROCCAN FEVER

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Z.I. 520 وعنوان مقرها اإلجتناعي

 sidi(ghanem, 2ème(étage, n°3

Marrakech - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129  1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 MOROCCAN FEVER  :

.COMPANY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 FABRICATION DE VETEMENTS

.TRADITIONNELS

 520 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 Z.I.( sidi( ghanem,( 2ème( étage,

مراكش) (n°3( Marrakech( -( 40000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نجاة الحسيني عنوانه)ا()
 Lot les palmiers 2 NR 706
 TARGA  0000 MARRAKECH

.MAROC
عنوانه)ا() الحسيني  امل  السيدة 
 Lot les palmiers 2 NR 706
 TARGA  0000 MARRAKECH

.MAROC
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نجاة الحسيني عنوانه)ا()
 Lot les palmiers 2 NR 706
 TARGA  0000 MARRAKECH

MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بنراكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
191I

AUDEXPERT

FIGHTER MOTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE
 GALIS(CASABLANCA، 20200،

Casablanca(Maroc
FIGHTER MOTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

حبيبة محل رقم 219 س ليساسفة 
- 20232 الدار البيضاء املغرب..

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 70097
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  (FIGHTER MOTO

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
رقم) محل  حبيبة  تجزئة  اإلجتناعي 
الدار) (20232 (- ليساسفة) س  (219
حل) (: ل) نتيجة  املغرب.) البيضاء)
غي2) و  نهائية  بصفة  لشركة  مسبق 

رجعية.
و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)
االمي2 موالي عبد هللا وزنقة النخلة)
 20300 -  7 الطابق) )شقة) (1 عنارة)

الدار البيضاء)املغرب..)
و عين:

و) النجمي  مهدي  السيد)ة()
عنوانه)ا()اوالد عزوز بلوك)1)رقم)26 
20202)الدار البيضاء)املغرب) االلفة)

كنصفي))ة()للشركة.
السيد)ة()الجياللي جنال كنوني و)
عنوانه)ا()اوالد عزوز بلوك)7)رقم) 2 
20202)الدار البيضاء)املغرب) االلفة)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)  12 8.

192I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

KANOVI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V(EL(KELAA(DES(SRAGHNA،

 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

KANOVI TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
الهيادنة جناعة الهيادنة قلعة 

السراغنة - 3000  قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5  1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (2 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.KANOVI TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

قلعة) الهيادنة  جناعة  الهيادنة 

قلعة السراغنة) ( 3000 (- السراغنة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السالم) عبد  بك  هالل  السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  بك  هالل  السيد 

جناعة) الهيادنة  دوار  عنوانه)ا()

  3000 السراغنة) قلعة  الهيادنة 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السالم) عبد  بك  هالل  السيد 

جناعة) الهيادنة  دوار  عنوانه)ا()

  3000 السراغنة) قلعة  الهيادنة 

قلعة السراغنة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ)28 

شتن 2)2022)تحت رقم)00/2022 .

193I
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STE RIF CONVOY SARL

RIF CONVOY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

STE RIF CONVOY SARL
الحظي2ة الصناعية قطعة أرض  0 
رقم 05 سلوان الناظور، 62700، 

الناظور املغرب
RIF CONVOY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحظي2ة 
الصناعية ارض  0 رقم 5 سلوان 
الناظور 62702 الناظور املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18971
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (01 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (1. 00.000«
 1.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)579 .

19 I

EUREXMA

 MOSAIQUE INGENIERIE
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 MOSAIQUE INGENIERIE

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 75 شارع 
أنفا زاوية كلو د بروفانس الطابق 9 
رقم B 108 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MOSAIQUE INGENIERIE

.MAROC
مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشاري.
75)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 9 أنفا زاوية كلو د بروفانس الطابق)
الدار البيضاء) (B 108 - 20000 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)ا99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MOSAIQUE الشركة)-)
بقينة) حصة  (INGENIERIE : 700

70.000)درهم للحصة.
 300 (: غالي) الدين  نور  السيد 
حصة بقينة)30.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MOSAIQUE الشركة)
INGENIERIE)عنوانه)ا()طاهر صفار)
1 2092)تونس) الطريق املسدود رقم)

العاصنة تونس.
السيد نور الدين غالي عنوانه)ا()
شاتو) (78 00 شاتو) الهاي  زنقة 

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين غالي عنوانه)ا()
شاتو) (78 00 شاتو) الهاي  زنقة 

فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)----.
195I

FITICOF

 STE IMPRIMERIE
PAPETERIE BOUZOUBAA

إعالن متعدد القرارات

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة، 

30000، فاس املغرب
 STE IMPRIMERIE PAPETERIE

BOUZOUBAA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 
  ركن شارع عبد الحق توريس 
و ابراهيم الروداني مكاتب اقامة 
الخريف - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51397
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

التسيي2:) من  فصل  (1- رقم) قرار 
الذي ينص على مايلي:)فصل السيدة)

معطاوي سناء)من التسيي2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص على) (:15-16 بند رقم)
فصل السيدة معطاوي سناء) مايلي:)

من التسيي2
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)219/2022 .
196I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 OUMNYATOUKOUM
ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V(EL(KELAA(DES(SRAGHNA،

 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 OUMNYATOUKOUM ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن الحبيب 

اقامة املشرق 2 الطابق االول الشقة 
3 الدار البيضاء - 20053 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.OUMNYATOUKOUM ISKANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري

اشغال مختلفة والبناء.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الحبيب) ابن  جعفر  زنقة  بوركون 
اقامة املشرق)2)الطابق االول الشقة)
الدار) (20053 (- البيضاء) الدار  (3

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)9.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
300)حصة) (: السيد وحيد محند)

بقينة)100)درهم للحصة.
 300 (: السيد موافق عبد املجيد)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 300 (: املصطفى) حيدة  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  وحيد  السيد 
23)الطابق) اقامة ديار النخيل عنارة)
مراكش) السالم  رياض  شقة) 1) (2

0060 )مراكش املغرب.
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املجيد) عبد  موافق  السيد 
قلعة) (1 الهناء) (320 رقم) عنوانه)ا()
السراغنة) قلعة  ( 3000 السراغنة)

املغرب.
السيد حيدة املصطفى عنوانه)ا()
23)الطابق) اقامة ديار النخيل عنارة)
مراكش) السالم  رياض  شقة) 1) (2

0060 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() محند  وحيد  السيد 
23)الطابق) اقامة ديار النخيل عنارة)
مراكش) السالم  رياض  شقة) 1) (2

0060 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)31771.
197I

مكتب محاسبة

STE AMANADEAL SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

مكتب محاسبة
عنارة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية،  5200، 

الرشيدية املغرب
STE AMANADEAL SARL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي كراج 
رقم 290 تجزيئة عين العاطي 
01 الرشيدية - 52000 املغرب 

الرشيدية.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16195

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»كراج رقم)290)تجزيئة عين العاطي)
املغرب) (52000 (- الرشيدية) (01
 290 رقم) »كراج  إلى) (« الرشيدية)
(- الرشيدية) (02 تجزيئة عين العاطي)

52000)املغرب الرشيدية)».

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)2022/ 85.
198I

fudcom

GOLDEN PARADISE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL(BD(HASSAN(II(N°202.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
GOLDEN PARADISE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
السفلي محل رقم 6 اقامة عثنان 
حي االداري بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN PARADISE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
السفلي محل رقم)6)اقامة عثنان حي)
23000)بني مالل) (- االداري بني مالل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز عناري):)1.000 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد عبد العزيز عناري):)1000 
بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عناري) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي مفتاح بلوك)03)رقم)09 

بني مالل)23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عناري) العزيز  عبد  السيد 
رقم) (03 بلوك) مفتاح  حي  عنوانه)ا()
09)بني مالل)23000)بني مالل املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 102.
199I

GIL MENNETREY CONSULTING

 GIL MENNETREY
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GIL MENNETREY CONSULTING
 IMM(BERDAI 1 APT(DUPLEX

 N° 9 3EME(ETAGE(AV(MY
 HASSAN ROND POINT DE LA
 LIBERTE(MARRAKECH، 40000،

marrakech MAROC
 GIL MENNETREY CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

ال 2دعي 1 شقة مزدوجة رقم 9 طابق 
3 شارع موالي الحسن مدار الحرية 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123185
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 10)شتن 2) املؤرخ في)
 GIL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 MENNETREY CONSULTING

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
 1 ال 2دعي) عنارة  اإلجتناعي  مقرها 
شارع) (3 طابق) (9 شقة مزدوجة رقم)
موالي الحسن مدار الحرية مراكش)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ( 0000  -

عدم وجود اي نشاط.
عنارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ال 2دعي)1)شقة مزدوجة رقم)9)طابق)
شارع موالي الحسن مدار الحرية) (3

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.)
و عين:

 GILBERT CLAUDE السيد)ة()
عنوانه)ا() و  (MENNETREY
 5 17LES SAINT AIGNAN
  52 0MARCILLY EN VILLETTE
 FRANCE  52 0 MARCILLY

FRANCE)كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
عنارة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
ال 2دعي)1)شقة مزدوجة رقم)9)طابق)
شارع موالي الحسن مدار الحرية) (3

مراكش)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0069 1.
200I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

CONSPOR MAROC
إعالن متعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT
 1، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 07، 90000، طنجة املغربي

CONSPOR MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 
الصناعة الجزناية القطعة رقم 325 

- 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38795

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في) 2)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (: (- (1 رقم) قرار 

بورزين) إينان  السيد  وهبت  مايلي:)

التي) االجتناعية  الحصص  جني  

تنلكها في الشركة لفائدة السيد عبد)

اللطيف يجود

على) ينص  الذي  (: (2- رقم) قرار 

مايلي:)استقالة السيدة إينان بورزين)

من منصبا كنسي2ة للشركة)

على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 

اللطيف) عبد  السيد  تعيين  مايلي:)

يجود كنسي2 وحيد للشركة

على) ينص  الذي  (: ( - رقم) قرار 

األسا�صي) القانون  تحيين  تم  مايلي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 100.000 الشركة:) رأسنال  بلغ 

عبد) السيد  كالتالي:) مقسم  درهم،)

1000)حصة بقينة) (: اللطيف يجود)

100)درهم للحصة.)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

اللطيف) عدب  السيد  تعيين  مايلي:)

يجود كنسي2 وحيد للشركة ملدة غي2)

محددة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)10310.

201I

OSB CONSEIL

 PREMIUM GLOBAL
BUSINESS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT(N°2 IMM(KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR، 8000، AGDIR

MAROC

 PREMIUM GLOBAL BUSINESS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
53 طابق   مامونية شارع حسن 

بنعنان FH500 حي الدارلة اكادير - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.PREMIUM GLOBAL BUSINESS

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(/ متنوعة أو البناء/ردمات متعددة)

تاجر.
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)53)طابق) )مامونية شارع حسن)
بنعنان)FH500)حي الدارلة اكادير)-)

80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عنارة) سنية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عنارة  سنية  السيدة 
 18 شقة) (33 عنارة) سوس  مفتاح 
اكادير) (80000 اكادير) الدراركة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() عنارة  سنية  السيدة 
 18 شقة) (33 عنارة) سوس  مفتاح 
الدراركة اكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118821.
202I

EL KORICHI CONSULTING

GIDARNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING

 N60 LOT(I4032 HAY(ALAZHAR

 SB - CASABLANCA، 20260،

CASABLANCA MAROC

GIDARNA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة  1 

آمال 2 عنارة رقم 2 ط.3 رقم 8 

ال 2و�صي البيضاء - 20000 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556 23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (1 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GIDARNA

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واإلنعاش العقاري.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 8 2)ط.3)رقم) 2)عنارة رقم)  1)آمال)

ال 2و�صي البيضاء)-)20000)البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الحسين) فارس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسين عنوانه)ا() فارس  السيد 
إقامة زينة حداد الرقم) 3)عنارة م.2 
البيضاء) (296 0 تيط مليل البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسين عنوانه)ا() فارس  السيد 
إقامة زينة حداد الرقم) 3)عنارة م.2 
البيضاء) (296 0 تيط مليل البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838920.

203I

MEDIA FIDUS SARL AU

DISPEINT SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION 11
 BD MOKHTAR SOUSSI EL

 ALIA، 20300، MOHAMMEDIA
MAROC

DISPEINT SARL AU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
تادلة الطابق ٢ درب مراكش بلوك ٩ 
رقم ٩٤ العالية املحندية - 28830 

املحندية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30 89
 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DISPEINT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

مواد الصباغة.
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شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تادلة الطابق)٢)درب مراكش بلوك)٩ 
 28830 (- العالية املحندية) (٩٤ رقم)

املحندية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) (: السيد دفاع عنر)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دفاع عنر عنوانه)ا()الرقم)
الشقة) (٧ الطابق) املقاومة  زنقة  (٧٢

٢٧)طنجة)28830)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد دفاع عنر عنوانه)ا()الرقم)
الشقة) (٧ الطابق) املقاومة  زنقة  (٧٢

٢٧)طنجة)28830)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (05 االبتدائية باملحندية بتاريخ)

2022)تحت رقم)852.

20 I

offisc

CHAFIK FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 60

20500، casablanca(maroc
CHAFIK FOOD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20500 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 652 9

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2020 شتن 2) في) 2) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()رشيدة جديدي)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
زكرياء)قرفوح بتاريخ) 2)شتن 2)2020.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2020)تحت رقم)5 91 7.

205I

FLASH ECONOMIE

 CAFE JAWHARAT OUED
SEBOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CAFE JAWHARAT OUED SEBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 2 شارع 
ابن سينا الطابق ما عنارة 013 حي 

الحسني - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5398 5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 مارس) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 CAFE (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.JAWHARAT OUED SEBOU
توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية
أو االستبعاد) القائم  االستهالك  (-
املشرولات) أنواع  جني   من 
واألطباق) والبيتزا  والسندويشات 

املطبورة
-)شراء)ولي  وإعداد وتوزي  جني )

املنتجات الغذائية.

شارع) (2 (: عنوان املقر االجتناعي)
حي) (013 ابن سينا الطابق ما عنارة)
الدارالبيضاء) (20000 (- الحسني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (600 (: السيد لومو محند)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (200 (: السيد لومو سامي)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (200 (: رلي ) لومو  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  لومو  السيد 
طناريس دار بوعزة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() سامي  لومو  السيد 
طناريس بلدبة و باشوية دار بوعزة)
اقليم النواصر)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() رلي   لومو  السيد 
طناريس دار بوعزة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() محند  لومو  السيد 
طناريس دار بوعزة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)820958.
206I

City BTP

city btp
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

City BTP
 DR AIT OUFKIR AIT SIDI

 DAOUD AIT FASKA EL HAOUZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

city btp شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ايت 
افقي2 ايت سيدي داود ايت فاسكا 
الحوز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128 17
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 city (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.btp
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
:)دوار ايت) عنوان املقر االجتناعي)
فاسكا) ايت  داود  ايت سيدي  افقي2 
مراكش) ( 0000 (- مراكش) الحوز 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: العزيز) ابو  نوفل  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد نور الدين بن عدي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نوفل ابو العزيز عنوانه)ا()
جنان سلينان) (9 اسكجور املحاميد)
مراكش) ( 0000  7 رقم) عنارة س5)

املغرب.
عدي) بن  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()دوار ايت سيدي داود ايت)
مراكش) ( 0000 اورير فاسكا الحوز)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نوفل ابو العزيز عنوانه)ا()
جنان سلينان) (9 اسكجور املحاميد)
مراكش) ( 0000  7 رقم) عنارة س5)

املغرب
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عدي) بن  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()دوار ايت سيدي داود ايت)
مراكش) ( 0000 اورير فاسكا الحوز)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (25 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)138805.
207I

FLASH ECONOMIE

ROBELBOIS
شركة املساهنة

رف  رأسنال الشركة

ROBELBOIS
شركة املساهنة

رأسنالها : 50.000.000 درهم
مقرها اإلجتناعي : 32 زنقة بالنكيت 

الدارالبيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري 

213 3
 IF:0160025 

)بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
قرر) (2022 شتن 2) (23 في) املؤرخ 

ROBELBOIS(مساهمي شركة
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف   (
من) أي  درهم  (20.000.000 قدره)
درهم إلى70.000.000  (50.000.000

درهم-
بتضنين االحتياطات وذلك بزيادة)
 6.250 القينة االسنية للحصة من)
تبلغ) جديدة  اسنية  بقينة  درهم 

8.750)درهم
النظام) من  (6 الفصل) -تعديل 

األسا�صي)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)39 1 8.
208I

ائتنائية املحاسبة

AMRAYOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتنائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم  1، 90000، طنجة 

املغرب

AMRAYOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املنضر 

الجنيل زنقة 71 رقم 9 الطابق 1 
رقم 2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMRAYOU

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

املنضر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الجنيل زنقة)71)رقم)9)الطابق)1)رقم)

2 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 700 (: السيد العنراني عبدالحق)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

300)حصة) (: السيدة مايو فوزية)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالحق) العنراني  السيد 

تجزئة كرينة شارع أكادير) عنوانه)ا()

93150)مرتيل املغرب.

السيدة مايو فوزية عنوانه)ا()دوار)
شفشاون) (91000 اقجيون باب تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مايو فوزية عنوانه)ا()دوار)
شفشاون) (91000 اقجيون باب تازة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (05 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)256350.
209I

FLASH ECONOMIE

MAROC SEFAR FILTRATION
إعالن متعدد القرارات

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسنالها : 000. 10.78درهم

مقرها االجتناعي: سيدي ال 2نو�صي 
املنطقة الصناعية عين السب  عنارة 
رقم 2 زنقة برصلونة 5 زاوية شارع 

املعادن الدارالبيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

352521
 IF:18789725

العادي) العام  الجن   بنقت�صى 
الشريك) (2022 يوليوز) املؤرخ في) 0)

الوحيد للشركة
أكد انهاء)عقد االيجار املنهي للعقار)
مشروع صوفت فكتوري) (F 3 (رقم
و) الدارالبيضاء) ال 2نو�صي  سيدي 
يزاول) الذي  املذكور  املصن   إغالق 

نشاط املالبس الصناعية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)36 1 8.
210I

FLASH ECONOMIE

WIDJI 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 WIDJI شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 10 حي 
الصديق 2، الطابق الثاني، شقة 2 - 

28810 املحندية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

.WIDJI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

تاجر،) )تاجر أو وسيط(،) والتصدير)

مندوب مبيعات.

 10 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)

حي الصديق)2،)الطابق الثاني،)شقة)

2 - 28810)املحندية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ماحي سعيد):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ماحي سعيد عنوانه)ا()رقم)

الثاني،) الطابق  (،2 حي الصديق) (10

شقة)2 28810)املحندية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ماحي سعيد عنوانه)ا()رقم)

الثاني،) الطابق  (،2 حي الصديق) (10

شقة)2 28810)املحندية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2006.

211I
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FDBM(Consulting

حقل األغوار
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FDBM(Consulting
 Av(Ghinia(imm(El(bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
حقل األغوار شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

غينيا عنارة البوعامي الطابق األول 
الشقة رقم 2 - 350 5 ميدلت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3237

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سالم) محند  )ة() السيد) تفويت 
حصة) (1.000 املرى) عي�صى  راشد 
حصة) (1.000 أصل) من  اجتناعية 
لفائدة السيد))ة()عبد املحسن جابر)
 23 عبد املحسن محند املرى بتاريخ)

غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (22 االبتدائية بنيدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)229.
212I

FDBM(Consulting

حقل شيبة اون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM(Consulting
 Av(Ghinia(imm(El(bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
حقل شيبة اون شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
غينيا عنارة البوعامي الطابق 

األول الشقة رقم 2 ميدلت 350 5 

ميدلت املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3305
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
حقل) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

شيبة اون.
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستغالل)

الفالحي)
األشغال املختلفة)
القنص السياحي.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
غينيا عنارة البوعامي الطابق األول)
الشقة رقم)2)ميدلت)350 5)ميدلت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد) جابر  املحسن  عبد  السيد 
1.000)حصة) (: املحسن محند املرى)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبد) جابر  املحسن  عبد  السيد 
عنوانه)ا() املرى  محند  املحسن 
شارع3)جادة)2)منزل رقم)5 56 123 

جادة الكويت.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبد) جابر  املحسن  عبد  السيد 
عنوانه)ا() املرى  محند  املحسن 
شارع3)جادة)2)منزل رقم)5 56 123 

جادة الكويت
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
06)أكتولر) االبتدائية بنيدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)3 2.
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CABINET NETFIDEXPERTISE

 MOSSA BROTHERS
PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 MOSSA BROTHERS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 
محند سنيحا طبق 10 رقم 57 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5578 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MOSSA BROTHERS PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)
 57 رقم) (10 طبق) سنيحا  محند 
البيضاء) الدار  (20200 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: جدور) الحسين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
500)حصة) (: السيد حسن جدور)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسين جدور عنوانه)ا() السيد 

برشيد)20200)برشيد املغرب.
عنوانه)ا() جدور  حسن  السيد 

برشيد)20200)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحسين جدور عنوانه)ا() السيد 

برشيد)20200)برشيد املغرب

عنوانه)ا() جدور  حسن  السيد 

برشيد)20200)برشيد املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

21 I

FLASH ECONOMIE

INTERPAP
إعالن متعدد القرارات

 INTERPAP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها : 5.000.000 درهم

مقرها االجتناعي: 103 زنقة كابتن 

طحي2يات عين ال 2جة الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

59931

IF: 01620399

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

قرر) (2022 يونيو) (10 في) املؤرخ 

الشركاء

-)رف  رأسنال الشركة بنبلغ قدره)

5.000.000)درهم أي من)5.000.000 

درهم إلى)10.000.00)درهم

عن) االحتياطات  دمج  رالل  من 

طريق زيادة القينة االسنية للحصة)

اسنية) قينة  الى  درهم  (250 من)

جديدة قدرها)500)درهم)

نقل) إلى  الشركة  غرض  مد  (-

البضائ  لحسابها ولحساب الغي2

من) (7 و) (6,  3 الفصول) تعديل 

النظام األسا�صي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0  1 8

215I
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FIDURAK

L›ARTGANIER الركانيي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC

L›ARTGANIER الركانيي شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 
  الطابق االول دار الرايس شارع 

29 ف 2اير تال 2جت اكادير - 80005 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

L’ARTGANIER)الركانيي.
تصنيم٬  (: غرض الشركة بإيجاز)
إنتاج و تسويق جني  أنواع املالبس٬ 
مستخرجات) جني   تسويق  و  إنتاج 

زيت أركان.
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) الرايس  دار  االول  الطابق  ( 
 80005 (- ف 2اير تال 2جت اكادير) (29

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: صرحاني) يونس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس صرحاني عنوانه)ا()
16)حي السالم اكادير) 0 9)رقم) زنقة)

80070)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس صرحاني عنوانه)ا()
16)حي السالم اكادير) 0 9)رقم) زنقة)

80070)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)2 1188.

216I

TT COMPTABILITE

ISKANE ANGAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

ISKANE ANGAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : الحي 
الصناعي تجزئة البستان 3 قطعة 1 

رقم 6 1 - 60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33235

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) (19 في) املؤرخ 
شركة ذات) (ISKANE ANGAD حل)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (50.000
تجزئة) الصناعي  الحي  اإلجتناعي 
 -  1 6 رقم) (1 قطعة) (3 البستان)
وجدة املغرب نتيجة لغياب) (60000

النشاط.
و عين:

و) حوري  القادر  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()تجزئة البستان زنقة اسلي)
املغرب) وجدة  (60000  11 رقم) (1

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
الحي) وفي  (2022 غشت) (19 بتاريخ)
 1 3)قطعة) الصناعي تجزئة البستان)

رقم)6 1 - 60000)وجدة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)81 1.

217I

TT COMPTABILITE

 ADIL SERVICE COMERCIAL
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

 ADIL SERVICE COMERCIAL
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 33 

م6 حي ولد الشريف - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 00 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 ADIL SERVICE COMERCIAL

.INTERNATIONAL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نيابة) للبضائ   والدولي  الوطني 

لحساب الغي2.

اللوجستيكية) والخدمات  تسليم 
في عبوات التخزين والتوزي .

االستي2اد والتصدير والتجارة
 33 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
م6)حي ولد الشريف)-)60000)وجدة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حنزة) عيساوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عيساوي حنزة عنوانه)ا()
 33 رقم) م6) زنقة  الشريف  ولد  حي 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عيساوي حنزة عنوانه)ا()
 33 رقم) م6) زنقة  الشريف  ولد  حي 

60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1557.
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LMT AUDITING

LACAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601، 20000،

CASABLANCA MAROC
LACAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة سنية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
رقم 22 حي النخيل الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558627
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LACAMA

اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة و تركيب اللوحات الكهرلائية.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سنية 

الدار) النخيل  حي  (22 رقم) الخامس 

البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: السيد املهدي مسق)

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: السيد رلي  اكنابر)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مسق  املهدي  السيد 

املدينة) ( 5 فيال) سيتي  كولف 

الخضراء)بوسكورة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

حي) اكنابر عنوانه)ا() رلي   السيد 
السب ) عين  (5 رقم) (2 زنقة) كاستور 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() مسق  املهدي  السيد 

املدينة) ( 5 فيال) سيتي  كولف 

الخضراء)بوسكورة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املغرب

حي) اكنابر عنوانه)ا() رلي   السيد 
السب ) عين  (5 رقم) (2 زنقة) كاستور 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1592 8.
219I

SPARTEL IMMOBILIER

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
BICHARA AL SAIDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
BICHARA AL SAIDA

 AV PRINCE MLY ABDELLAH N
TANGER ،90000 ،17 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE AL

BICHARA AL SAIDA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 
شارع طنطان و شارع لبنان اقامة 
لينا طابق الراب  رقم 51 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27805

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (167 أبرشان)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)
 21 بتاريخ) اليعقوبي  الرحنان  عبد 

شتن 2)2022.
الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (167 أبرشان)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)
شتن 2) (21 بتاريخ) اليعقوبي  احند 

.2022
الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (166 أبرشان)
السيد) لفائدة  حصة  (500 أصل)
 21 بتاريخ) اليعقوبي  العزيز  عبد  )ة()

أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11335.
220I

SPARTEL IMMOBILIER

SPARTEL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

SPARTEL IMMOBILIER
 AV PRINCE MLY ABDELLAH N

TANGER ،90000 ،17 املغرب
SPARTEL IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 88 شارع 
يوسف ابن تاشفين - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26097

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 21)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 
اليعقوبي) و  الرحنان  اليعقوبي عبد 
احند واليعقوبي عبد العزيز كنسي2)

آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 113.

221I

SPARTEL IMMOBILIER

SPARTEL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SPARTEL IMMOBILIER
 AV PRINCE MLY ABDELLAH N

TANGER ،90000 ،17 املغرب
SPARTEL IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 88 شارع 
يوسف ابن تاشفين - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26097

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (17 أبرشان)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل)
 21 بتاريخ) اليعقوبي  الرحنان  عبد 

شتن 2)2022.
الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (17 أبرشان)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل)
شتن 2) (21 بتاريخ) اليعقوبي  احند 

.2022
الحنيد) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (16 أبرشان)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل)
عبد العزيز اليعقوبي بتاريخ)21)شتن 2)

.2022
فاطنة) )ة() السيد) تفويت 
اجتناعية) حصة  (17 البوعبدالوي)
السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 
)ة()عبد الرحنان اليعقوبي بتاريخ)21 

شتن 2)2022.
فاطنة) )ة() السيد) تفويت 
اجتناعية) حصة  (17 البوعبدالوي)
السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 
21)شتن 2) )ة()احند اليعقوبي بتاريخ)

.2022
فاطنة) )ة() السيد) تفويت 
اجتناعية) حصة  (16 البوعبدالوي)
السيد) لفائدة  حصة  (50 أصل) من 
 21 بتاريخ) اليعقوبي  العزيز  عبد  )ة()

أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 1133.
222I

SPARTEL IMMOBILIER

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
BICHARA AL SAIDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
BICHARA AL SAIDA

 AV PRINCE MLY ABDELLAH N
TANGER ،90000 ،17 املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE AL

BICHARA AL SAIDA شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ملتقى 
شارع طنطان و شارع لبنان اقامة 
لينا طابق الراب  رقم 51 - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27805

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 21)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 
اليعقوبي) و  الرحنان  اليعقوبي عبد 
احند واليعقوبي عبد العزيز كنسي2)

آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11335.
223I

YOUNESS BENMOUSSA

BE EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15 00
BE EXPRESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 
زنقة محند القري وزنقة انوال 

إقامة املنار عنارة ب املكتب رقم 2 
القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66923
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 BE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائ )/)نقل األشخاص)/)االشغال)

املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتناعي):)زاوية زنقة)
محند القري وزنقة انوال إقامة املنار)
القنيطرة) (2 رقم) املكتب  ب  عنارة 

000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد يونس ال 2كي)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: عادل) الطلحوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ال 2كي  يونس  السيد 
االمل) حي  (3388 رقم) (67 زنقة)

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.
السيد الطلحوي عادل عنوانه)ا()
القنيطرة) املخاليف  السب   عين 

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الطلحوي عادل عنوانه)ا()
القنيطرة) املخاليف  السب   عين 

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92895.

22 I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

STE EMOTRAF SNC
شركة التضامن

حل شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

STE EMOTRAF SNC شركة 
التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 03  شارع 
محند الخامس شقة رقم 18 بني 
مالل - 23000 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1329
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 06)شتن 2) املؤرخ في)
 STE EMOTRAF التضامن) شركة 
100.000)درهم) SNC)مبلغ رأسنالها)
03 )شارع) وعنوان مقرها اإلجتناعي)
بني) (18 رقم) شقة  الخامس  محند 
املغرب) مالل  بني  (23000 (- مالل)

نتيجة ل):)ازمة مالية.
  03 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 18 شارع محند الخامس شقة رقم)
بني مالل)-)23000)بني مالل املغرب.)

و عين:
مكريم) اللطف  عبد  السيد)ة()
 18 رقم) الوردة  تجزئة  عنوانه)ا() و 
بني) (23000 بني مالل) الطابق االول 

مالل املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1020.
225I

STE PRO-CONSULTING

PRIVELITE ENSEIGNEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE PRO-CONSULTING
15 شارع جنال الدين االفغاني 
الطابق االول الرقم 3، 60000، 

وجدة املغرب
 PRIVELITE ENSEIGNEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 15شارع 
جنال الدين افغاني طابق 1شقة 

رقم3 15شارع جنال الدين افغاني 

طابق 1شقة رقم3 60000 وجدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35803
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 يوليوز) (08 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 PRIVELITE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  (ENSEIGNEMENT
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
الدين) جنال  15شارع  اإلجتناعي)
15شارع) 1شقة رقم3  افغاني طابق)
1شقة) طابق) افغاني  الدين  جنال 
نتيجة) املغرب  وجدة  (60000 رقم3 
ل):)نظرا لخسارة أكث2 من ثالثة أرلاع)

رأس املال.
15شارع) و حدد مقر التصفية ب)
1شقة) طابق) افغاني  الدين  جنال 
رقم3)املغرب)60000)وجدة املغرب.)

و عين:
و) مصباح  هشام  السيد)ة()
فرنسا) روا  لو  شوازي  عنوانه)ا()
600 9)شوازي لو روا فرنسا كنصفي)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (01 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)2528.

226I

GESTION ALJANOUB

SN PROJECT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عنارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب
SN PROJECT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي حي موالي 
الحسن الزنقة  1 رقم 31 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3393
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SN (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROJECT
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) استي2اد  (، عامة) تجارة  تصدير،) (,
البحرية) ااملنتجات  جني   تصدير 
واملتنوعة) املجندة  أو  الطازجة 
املنتجات) جني   شراء) بي ،) األررى،)

البحرية،)النقل الوطني والدولي....
عنوان املقر االجتناعي):)حي موالي)
(- العيون) (31 الحسن الزنقة) 1)رقم)

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: باروش) الدين  نور  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين باروش عنوانه)ا()
حي النهضة شارع عبد الرحيم بوعبيد)
 700 0 العيون) املر�صى  (01 رقم)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين باروش عنوانه)ا()
حي النهضة شارع عبد الرحيم بوعبيد)
 700 0 العيون) املر�صى  (01 رقم)

العيون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)8/2022 30.
227I

GESTION ALJANOUB

KIDDY SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عنارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب
KIDDY SAHARA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مدينة 25 
مارس بلوك X رقم 385 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3391
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 KIDDY(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.SAHARA
منتزه) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اللعاب االطفال,)تسيي2 مجن  سياحي)
إدارة) (, مطعم) (, مقهى) (, ترفيهي) (,

الفنادق وتأجي2ها.....
مدينة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
العيون) (385 رقم) (X مارس بلوك) (25

- 70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد عبد هللا الدرهم)
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا()
20)غشت فيال الدرهم العيون) شارع)

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا()
20)غشت فيال الدرهم العيون) شارع)

70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)7/2022 30.
228I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE PLACE D›OR SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE PLACE D›OR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12تجزئة 
م 2وكة 1 زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

58333
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2019 ف 2اير) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE PLACE D’OR SARL AU

صان ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
القهوة.

عنوان املقر االجتناعي):)12تجزئة)
م 2وكة)1)زواغة فاس)-)30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الكرش) ياسين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الكرش  ياسين  السيد 
املاء) راس  (s 10/3الحضري القطب 
 30000 عين الشقف موالي يعقوب)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الكرش  ياسين  السيد 
املاء) راس  (s 10/3الحضري القطب 
 30000 عين الشقف موالي يعقوب)

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) (21 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2019)تحت رقم)723.
229I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE CHILDREN›S
UNIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE CHILDREN›S
UNIVERS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي اوالد 

الطيب العليا اوالد الطيب فاس - 
30023 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7 175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CHILDREN’S UNIVERS

.SARL
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلعاب بتقسيط.
اوالد) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- فاس) الطيب  اوالد  العليا  الطيب 

30023)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: العثناني) السيدة فردوس 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 (: السيد حاتم شليح)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العثناني) فردوس  السيدة 
العليا) الطيب  دواراوالد  عنوانه)ا()
فاس) (30023 فاس) الطيب  اوالد 

املغرب.
عنوانه)ا() شليح  حاتم  السيد 
دواراوالد الطيب العليا اوالد الطيب)

فاس)30023)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
العثناني) فردوس  السيدة 
العليا) الطيب  دواراوالد  عنوانه)ا()
فاس) (30023 فاس) الطيب  اوالد 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)57 5.
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CAFIGEC

GOLD TIME EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
GOLD TIME EXPRESS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 6 ، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثاني، شقة 
رقم 6 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557275
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (09
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TIME EXPRESS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال 2ي لألجانب.
عنوان املقر االجتناعي):)6 ،)شارع)
الزرقطوني،)الطابق الثاني،)شقة رقم)

6 - 20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: زينب) طيان  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زينب  طيان  السيدة 
تجزئة الكولين رقم)252)شارع صنعاء)

20100)املحندية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() زينب  طيان  السيدة 
تجزئة الكولين رقم)252)شارع صنعاء)

20100)املحندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0170 8.
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MCG

ساندرين داني هوتولوري 
مراكش

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
ساندرين داني هوتولوري مراكش 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

عالل الفا�صي، العنارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

ساندرين داني هوتولوري مراكش.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة....
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شقة) (،12 العنارة) الفا�صي،) عالل 
رقم)5،)سين مراكش 0000 )مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوردون داني لويس كلوتي2)
: 5 )حصة بقينة)100)درهم للحصة.
(: فالي2ي) ساندرين  في2ي  السيدة 
5 )حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 10 (: سي2فيس) مي2  كريا  الشركة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوردون داني لويس كلوتي2)
عنوانه)ا()17)زنقة جيل في2ي)80 80 

سالوويل فرنسا.
فالي2ي) ساندرين  في2ي  السيدة 
عنوانه)ا()17)زنقة جيل في2ي)80 80 

سالوويل فرنسا.
سي2فيس) مي2  كريا  الشركة 
تقاط  شارع موريطانيا و) عنوانه)ا()
ثف) (21 شارع منصور الدهبي الرقم)

22 0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوردون داني لويس كلوتي2)
عنوانه)ا()17)زنقة جيل في2ي)80 80 

سالوويل فرنسا
فالي2ي) ساندرين  في2ي  السيدة 
عنوانه)ا()17)زنقة جيل في2ي)80 80 

سالوويل فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)11 0 1.
232I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

PLATOP شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة PLATOP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 
محند الخامس اقامة اليسر الطابق 
الثالث على اليسار، برشيد - 26100 

برشيد املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 631

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
اقامة) الخامس  محند  شارع  (13«
اليسار،) على  الثالث  الطابق  اليسر 
(« املغرب) برشيد  (26100 (- برشيد)
الصناعي) الحي  (72 رقم) »تجزئة  إلى)

ل 2شيد)-)26100)برشيد املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية ب 2شيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)1026.

233I

FIDUCOJ

 STE HOMER
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42,، 64550،

JERADA MAROC
 STE HOMER CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 

أحد رقم 66 - 100 6 عين بني مطهر 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21097
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 2) املؤرخ في)
 STE HOMER CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي تجزئة أحد رقم)66 
- 100 6)عين بني مطهر املغرب نتيجة)
االقتصادية) الوضعية  للصعولة 

الحالية.

و عين:
و) اسعادة  جنال  السيد)ة()
غزيل) أوالد  الحومر  دوار  عنوانه)ا()
املغرب) مطهر  بني  عين  (6 100

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 شتن 2) (30 بتاريخ)
أحد رقم)66 - 100 6)عين بني مطهر)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1576.
23 I

MED EXPERTISE

 MOHAMED AIT HADDOU
TRANSPORT

إعالن متعدد القرارات

MED EXPERTISE
 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE
 AV AL MOUKAOUAMA QI
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
 MOHAMED AIT HADDOU
TRANSPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 
6 20 حي الوحدة ورزازات - 5000  

ورزازات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7281

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  الشركة  تسنية  تغيي2 
محند أيت حدو ترونسبور الى شركة)

اوكامين.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التي) إجتناعية  100حصة  تفويت)
محند) حدو  أيت  (: السيد) حوزة  في 

لفائدة السيد):)اوكاتنت محند.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد أيت حدو محند من)

منصبه كنسي2 للشركة وتعين السيد:)
:)اوكاتنت محند مسي2 وحيد للشركة.
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
(: (: تخويل اإلمضاء)االجتناعي للسيد)

اوكاتنت محند.
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
االجتناعي) املقر  تحويل  مايلي:)
قم) ر للشركة إلى العنوان اتالي:))
اكادير) (C الطابق الثاني بلوك) (C207

تيكنولول)1)فونتي اكادير.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتناعي  الهدف  تغيي2 

بإظافة اهداف جديدة.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون األسا�صي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 OUGAMINE«« الشركة:) اسم 
مسؤولية) ذات  شركة  (،S.A.R.L

محدودة م  شريك واحد.
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
قم) ر املقر االجتناعي للشركة):))
اكادير) (C الطابق الثاني بلوك) (C207

تيكنولول)1)فونتي اكادير.)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتناعي  الهدف  تغيي2 

بإظافة اهداف جديدة.
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
يدير الشركة السيد محند أوكتانت،)

ملدة غي2 محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)06)أكتولر)

2022)تحت رقم)396.
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فدكريد كونساي

ARIMAX.TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد، 

26100، برشيد املغرب
ARIMAX.TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند الخامس اقامة املحطة عنارة 

11 شقة 115 برشيد - 26100 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8 71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2013 شتن 2) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ARIMAX.TRAVAUX
األعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
محند الخامس اقامة املحطة عنارة)
 26100 (- برشيد) (115 شقة) (11

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: زهرة) حنساوي  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حنساوي زهرة عنوانه)ا()
زنقة بنو زيدون حي بئ2 انزاران طانطان)

82000)طانطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة حنساوي زهرة عنوانه)ا()
زنقة بنو زيدون حي بئ2 انزاران طانطان)

82000)طانطان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 االبتدائية ب 2شيد بتاريخ)

2013)تحت رقم)2065.

236I
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GENIE MANAGEMENT CONSULTING

QMT PRODUCTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
QMT PRODUCTS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12شارع 

رالد ابن الوليد الطابق 3 شقة رقم 
6 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9 857

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)30)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»12شارع رالد ابن الوليد الطابق)3 
طنجة) (90000 (- طنجة) (6 شقة رقم)
سنت2،) بزنيس  مرلح  (« إلى) املغرب«)
الروضاني،شارع) إبراهيم  ساحة 
الطابق) (،2 بيتهوفن) سينا،إقامة  ال 
 90000 (- طنجة) (- (82 رقم) الثالث،)

طنجة املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258280.
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FACE FIDUCIAIRE

ALHUDA SENTEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

ALHUDA SENTEUR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 

2 أسواق السالم باب دكاله - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (09

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALHUDA SENTEUR

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العطور بالتقسيط.

عنوان املقر االجتناعي):)محل رقم)

2)أسواق السالم باب دكاله)-)0000  

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اوالد لغريب هدى):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

هدى) لغريب  اوالد  السيدة 

 275 رقم) د  (1 املسي2ة) عنوانه)ا()

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

هدى) لغريب  اوالد  السيدة 

 275 رقم) د  (1 املسي2ة) عنوانه)ا()

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.

238I

Bennani(&(Associes

رافلز هوتيلز اند ريزورتس 
Raffles Hotels

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5، 20030،

Casablanca(Maroc
 Raffles رافلز هوتيلز اند ريزورتس

Hotels شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 131، 

شارع عبد املومن - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.183095
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 غشت) (10 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
هوتيلز) رافلز  الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ) (Raffles( Hotels ريزورتس) اند 
وعنوان) درهم  (31 .000 رأسنالها)
عبد) شارع  (،131 اإلجتناعي) مقرها 
الدارالبيضاء) (20000 (- املومن)
املغرب نتيجة ل):)أصبحت الوضعية)
رب ) عن  تقل  للشركة  الصافية 
رسائر مثبتة في) رأسنالها من جراء)

القوائم الت2كيبية.
أكور) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكولين،) مجن   املغرب،) جيستيون 
معروف،) سيدي  النواصر  طريق 
 20000 (- املغرب) الدارالبيضاء،)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()يوسف تيويت االدري�صي)
شارع عبد املومن،) (،17 و عنوانه)ا()
إقامة بيلد باستور،) ساحة باستور،)
 20000 الشقة)   (،6 الطابق)
)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)32305.
239I

إئتنانيات الدريوش

Société B-B FRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتنانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société B-B FRUIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الوفاء رقم 82 1 - 92000 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Société B-B FRUIT
غرض الشركة بإيجاز):)بي  وشراء)

الخضر والفواكه)
الزراعية) االرا�صي  استغالل 

والغابات)
است2اد وتصدير.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الوفاء)رقم)82 1 - 92000)العرائش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: احند) الدويعي�صي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد العودي يونس):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

احند) الدويعي�صي  السيد 
الوفاء) حي  (1090 رقم) عنوانه)ا()

92000)العرائش املغرب.
عنوانه)ا() يونس  العودي  السيد 
 92000 الوفاء) تجزئة  (1 82 رقم)

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() يونس  العودي  السيد 
 92000 الوفاء) تجزئة  (1 82 رقم)

العرائش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بالعرائش  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1065.

2 0I

ديوان األستادة سلينة بلهاشمي

BE AND OUI IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذة سلينة بلهاشمي
موثقــــة بوجدة

02، زنقة أم البنين الطابق الثاني 
شقة رقم 3، و جدة

 La(société » BE(AND(OUI
IMMOBILIERE « SARL/AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
تلقته) رسمي  عقد  بنقت�صى  (- (I
موثقة) بلهاشمي،) سلينة  األستاذة 
تم) (26/08/2022 بتاريخ) بوجدة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
رصائصها) واحد  بشريك  املحدودة 

كالتالي):)
 STE» BE AND OUI(«(:(التسنيــة

 IMMOBILIERE(«(SARL/AU
املوضوع):

-)أشغال البناء)و األشغال املختلفة)
واإلنعاش العقاري)

)-)تحقيق أشغال التجزئة)
)-)اإلنعاش العقاري

-)شراء)و بي  جني  العقارات)

العنليات) جني   عامة  بصفة  و 
التجارية،)املالية,الصناعية،)العقارية)
مباشرة) عالقة  لها  التي  املنقولة  و 
أو) الشركة  أو غي2 مباشرة بنوضوع 

تساهم في ازدهارها.)
زاوية) بوجدة،) (: االجتناعي) املقر 
موالي الحسن و شارع الجيش امللكي)

مكتب رقم)05)الطابق السادس)
املــــــدة):)99)سنة،

الحصــــص):)قدم الشريك الوحيد)
املبالغ النقدية التالية:)

بعوي) الرحيم  عبد  السيد 
100.000,00)درهـــم)

املجنـــــوع:)100.000,00)درهــم)
درهم) (100.000,00 (: املـال) رأس 
بقينة) حصة،) (1000 إلى) مقسم 
الواحدة،) للحصة  درهــم  (100,00

وزعت على الشريك الوحيد كالتالي):
بعوي) الرحيم  عبد  السيد  (1  (

1000)حصة)
املجنــــــوع):)1000حصة)

:)تسي2 الشركة من طرف) (: اإلدارة)
كنسي2) بعوي  الرحيم  عبد  السيد 
وحيد)/شريك وحيد ملدة غي2 محدودة)
و له جني  السلطات من أجل تسيي2)

الشركة
II)تم اإليداع القانوني باملحكنة)  -
التجارية بوجدة بتاريخ)12/10/2022 

تحت عدد)1569.  
للخالصــة واإلشــارة

ذ.)سلينــة بلهاشنـــي)

2 1I

HLZCONSULTING

ATLAS DAY EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

HLZCONSULTING
 boulevard(Almozdalifa

 immeuble(Riad(Nawal(G 1er
 étage(A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
ATLAS DAY EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 6 5 

تجزئة الرومية املحاميد مراكش - 
0000  مراكش املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116093
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (2.800.000«
»5.000.000)درهم«)إلى)»7.800.000 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (07 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10616.
2 2I

FISCALITY CONSULTING CENTER

S3ACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

S3ACT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة ل76 
ابواب مراكش 6 - 0000  مراكش 

املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35385

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) في) 1) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (1. 00.000«
»3.600.000)درهم«)إلى)»5.000.000 
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرلاح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0376 1.
2 3I

ديوان األستادة سلينة بلهاشمي

STE«GABRAKOU«SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سلينــة بلهاشنــي 
ديــوان األستــاذة سلينــة بلهاشنــي

موثقـــــــــــة
2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 وجــدة
 LA(SOCIETE » GABRAKOU«

,S.A.R.L
هبة حصص اجتناعية

تلقتــه) Iبنقتضــى عقد توثيقي   /-
موثقــة) بلهاشنــي،) سلينــة  األستــاذة 
(،25/07/2022 بتاريــخ) بوجــدة،)
الحنيدي) رديجة  السيدة  وهبت 
االجتناعية) حصصها  مجنوع 
حصة و التي تنتلكها) (18 املتنثلة في)
في الشركة دات املسؤولية املحدودة)
رأسنالهــا) (»GABRAKOU (« املسناة)
درهــم) (100.000,00 االجتناعــي)
شارع) وجدة  االجتناعــي  ومقرهــا 
مكرر،) (93 الرقم) الخامس  محند 

لفائدة السيد محند الحنيدي.)
الفصول:) تغيي2  تم  وألجله 
السادس)6()والساب ))7()من القانوني)

األسا�صي للشركة وهو كابتي):
الفصل السادس))6():)الحصص

النقدية) الحصص  الشركاء) قدم 
التالية):)

السيد بنيونس كواللي)000,00. 3 
درهم

 12.500,00 احند كواللي) السيد 
درهم

 12.500,00 كواللي) سني2  السيد 
درهم

 12.500,00 السيد حسن كواللي)
درهم

محند) الحنيدي  السيد 
26.700,00)درهم

االنسة الحنيدي زينب)1.800,00 
درهم

املجنــــــــــــــــــوع):)100.000,00)درهــــم
الرأسنال) (: ()7( (: الفصل الساب )

االجتناعي
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بنبلغ) االجتناعي  الرأسنال  حدد 
100.000,00)درهم مقسم إلى)1000 
درهم) (100,00 بـ) اجتناعية  حصة 
للواحدة موزعة على الشركاء)حسب)

حصصهم كالتالي):)
السيد بنيونس كواللي)0 3)حصة

السيد احند كواللي)125)حصة
السيد سني2 كواللي)125)حصة

السيد حسن كواللي)125)حصة
 267 محند) الحنيدي  السيد 

حصة
االنسة الحنيدي زينب18)صحة

حصة) (1.000 (: املجنــــــــــــــــــوع) (
اجتناعية

القانونــي) اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ) بوجدة  التجارية  باملحكنــة 

09/2022/ 1)تحت عدد)02 1. 
لإلشــــــارة والخالصــة

ذ.)سلينــة بلهاشنــي

2  I

STE ZIZ COMPTA

STE ZAOUIA JDIDA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE ZAOUIA JDIDA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
سيدي محند رقم 73 ترماست 
كلنينة - 52253 كلنينة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

157 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 ف 2اير) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZAOUIA JDIDA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركيب ادوات املكاتب و املعلوميات
مقاول البناء)واالشغال املختلفة

الوساطة.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ترماست) (73 رقم) محند  سيدي 

كلنينة)-)52253)كلنينة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
موحسين) محند  سيدي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
موحسين) محند  سيدي  السيد 
عين) تجزئة  (125 رقم) عنوانه)ا()
 52000 الرشيدية) (02 العاطي)

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
موحسين) محند  سيدي  السيد 
عين) تجزئة  (125 رقم) عنوانه)ا()
 52000 الرشيدية) (02 العاطي)

الرشيدية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مارس)2022)تحت رقم)322.

2 5I

universal(gestion

MENAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal(gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

MENAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
زينيث بيزنس شارع موسليم لوت 

بكارالطابق3 شقة رقم 1 باب دكاال 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128873
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MENAKECH
:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

والبستنة
أعنال البناء)واألعنال املتنوعة

ومعدات) أثاث  ولي   شراء)
الكنبيوتر ومستلزمات املكاتب

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
لوت) موسليم  شارع  بيزنس  زينيث 
باب دكاال) بكارالطابق3)شقة رقم 1)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد وليد فشتان)

بقينة)100)درهم للحصة.
500)حصة) (: السيد أمين فشتان)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وليد فشتان عنوانه)ا()دوار)
مومناسين ايت مجدين أوواوال أولتانا)

أزيالل)22000)أزيالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() فشتان  أمين  السيد 
دوار مومناسين ايت مجدين أوواوال)

أولتانا أزيالل)22000)أزيالل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (13 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)0 1393.
2 6I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE ZAAF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة وليلي حي السالم بركان، 

63300، بركان املغرب
STE ZAAF شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 3 

شارع االستقالل حي املسي2ة بركان - 
63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7627
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 غشت) (25 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE ZAAF الوحيد) الشريك  ذات 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
 3 رقم) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
(- شارع االستقالل حي املسي2ة بركان)
63300)بركان املغرب نتيجة ل):)عدم)

نجاح املشروع.
 3 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
(- شارع االستقالل حي املسي2ة بركان)

63300)بركان املغرب.)
و عين:

و) زعاف  الرحيم  عبد  السيد)ة()
بلجيكا) (63300 بلجيكا) عنوانه)ا()

بلجيكا كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)2022/ 53.
2 7I
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MATAHRI ABDERRAHIM

 INSTITUT PRIVE 2B
 DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE EN
 TECHNIQUES DE SANTE ET

SOINS INFIRMIERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة وليلي حي السالم بركان، 

63300، بركان املغرب
 institut(prive 2b(de(formation
 professionnelle(en(techniques

 de(sante(et(soins(infirmiers
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع بي2 
انزران رقم 16 حي الحسني مكتب 
رقم 12 ورقم 16 بركان - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8055
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 شتن 2) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 institut( prive( 2b( de( formation
 professionnelle( en( techniques

.de(sante(et(soins(infirmiers
معهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
القطاع شبه طبي) في  املنهي  التدريب 
(- رعاية) (- مساعد) (- منرض) )دبلوم 

مساعد طبي(.
عنوان املقر االجتناعي):)شارع بي2)
مكتب) الحسني  حي  (16 رقم) انزران 
 63300 (- بركان) (16 ورقم) (12 رقم)

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة وداد بقال):)1.000)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بقال  وداد  السيدة 
 83 حي القدس زنقة كفر قاسم رقم)

وجدة)60050)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بقال  وداد  السيدة 
 83 حي القدس زنقة كفر قاسم رقم)

وجدة)60050)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (22 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2021)تحت رقم)555/2021.
2 8I

QUALICIA CONSULTING

 QUALICIA CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب
 QUALICIA CONSULTING SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي اقامة 

أمين الطابق 2 رقم  1 شارع طرفاية 
موالي علي الشريف م ج مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3  9

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تغيي2) املؤرخ في) 0)أكتولر)
نشاط الشركة من)»العنل املحاسبي

استشارات اجتناعية

استشارات ضريبية«)إلى)»محاسب)
معتند

استشارات اجتناعية
استشارات ضريبية«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (07 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3677.
2 9I

STE FURAMIC SARL

ste APPOLO CENTRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عنارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3، 60000، وجدة املغرب
 ste APPOLO CENTRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 107 

شارع محند الخامس الطابق الثاني 
- 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27565
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (20 في) املؤرخ 
 ste APPOLO CENTRE SARL حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (50.000 رأسنالها)
شارع محند) (107 مقرها اإلجتناعي)
 60000 (- الثاني) الطابق  الخامس 
وجدة املغرب نتيجة لكث2ة املنافسة...

قلة املوارد املالية...قلة الخ 2ة.
و عين:

و) رشيد  املدكون  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي الحسني زنقة)102)رقم)
  93320)باريس فرنسا كنصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
 107 وفي) (2022 يوليوز) (20 بتاريخ)
شارع محند الخامس الطابق الثاني)

- 60000)وجدة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)98 1.
250I

SOUHAL CONSULTING

HAFDI NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HAFDI NEGOCE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حومة 

املواريد التحتاني تنصلوحت محل 

رقم 1 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39977

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

 50.000« أي من) درهم«) (850.000«

عن) درهم«) (900.000« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرلاح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (05 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0071 1.

251I

SOUHAL CONSULTING

IMMO-SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IMMO-SERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي م.س نجد 

شقة بالطابق رقم   تجزئة اكيوض 

منارة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51937

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سعيد بلوقيد) )ة() تفويت السيد)

100)حصة اجتناعية من أصل)100 

امجيد ابن) )ة() حصة لفائدة السيد)

شنون بتاريخ)12)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (07 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0173 1.

252I

SOUHAL CONSULTING

SIOTAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SIOTAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع االمي2 

موالي عبد هللا تجزئة عناد الدين 

محل رقم 21 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 357

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 2) (10 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (2.000.000«

»2.000.000)درهم«)إلى)»000.000.  

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0232 1.
253I

IBK(Consulting

LAVE PERFECTION H & B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67، 80000،

Agadir(Maroc
LAVE(PERFECTION(H & B شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

اكروفلوس اوير - 80750 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53171

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LAVE (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.PERFECTION(H(&(B
غرض الشركة بإيجاز):)مصبنة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اكادير) (80750 (- اوير) اكروفلوس 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام هنودة):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: عاليلي) ابراهيم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام هنودة عنوانه)ا()حي)
االطرش العزيب القليعة)86150)ايت)

ملول املغرب.
عنوانه)ا() ابراهيم عاليلي  السيد 
حي تفراط اوير)80750)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هشام هنودة عنوانه)ا()حي)
االطرش العزيب القليعة)86150)ايت)

ملول ايت ملول
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118816.
25 I

CECOGEL / SARL

B&L OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
B&L(OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي وجدة، 
شارع جعفر بن عطية - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0063
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 B&L (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)نظاراتي.

وجدة،) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 60000 (- عطية) بن  جعفر  شارع 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أسامة لطرش):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

السيد أمين بومازوغ):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

 50000 (: لطرش) أسامة  السيد 
بقينة)100)درهم.

 50000 (: بومازوغ) أمين  السيد 
بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لطرش  أسامة  السيد 
لعلج) و  توفيق  مغنية  طريق  وجدة،)
وجدة) (60000  01 رقم) (11 زنقة ف)

املغرب.
عنوانه)ا() بومازوغ  أمين  السيد 
موقف) تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
وجدة) (60000  59 رقم) (3 م) زنقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() لطرش  أسامة  السيد 
لعلج) و  توفيق  مغنية  طريق  وجدة،)

زنقة ف)11 60000)وجدة املغرب
عنوانه)ا() بومازوغ  أمين  السيد 
موقف) تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
وجدة) (60000  59 رقم) (3 م) زنقة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1577.
255I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 MORAGANA DE LA شركة
TRANSMISSION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 MORAGANA DE LA شركة
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TRANSMISSION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - 20130 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MORAGANA DE LA شركة)

.TRANSMISSION
غرض الشركة بإيجاز):)االستي2اد.

26)محج) (: عنوان املقر االجتناعي)
مرس السلطان الطابق االول الشقة)
20130)الدار) (- 3)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السويني) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: السويني) سعيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند السويني عنوانه)ا()
منر حسان بن ثابت حي الزهراء) (88

برشيد)26100)برشيد املغرب.
السيد سعيد السويني عنوانه)ا()
5)شارع حسان بن ثابت حي الزهراء)

برشيد)26100)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محند السويني عنوانه)ا()
منر حسان بن ثابت حي الزهراء) (88

برشيد)26100)برشيد املغرب

السيد سعيد السويني عنوانه)ا()
5)شارع حسان بن ثابت حي الزهراء)

برشيد)26100)برشيد املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1218 8.
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CABINET NETFIDEXPERTISE

SAFAE OMRAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

SAFAE OMRAN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 
محند سنيحة طبق 10 شقة 57 - 

20200 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5553 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 نون 2) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SAFAE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.OMRAN
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)
 -  57 شقة) (10 محند سنيحة طبق)

20200)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد سعيد بن ازليدة)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد بن ازليدة عنوانه)ا()

20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد بن ازليدة عنوانه)ا()

20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

نون 2)2022)تحت رقم)-.
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CSN MAROC

FOBI TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH، 40150،

MARRAKECH MAROC

FOBI TRANSPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 1537 

مكرر صوكوما 1 - 0000  مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93 57

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بنعتنان) السيد  بي  جني  حصص 

أيت) السيد  إلى  حصة  (250 عزيز)

ملوك حسن

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

عبد) احدكان  مسي2السيد  استقالة 

الصند

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

ملوك) أيت  السيد  الشركاء) ساهم 

حسن والسيد احدكان عبد الصند)

 100.000 بنبلغ) نقًدا  الشركة  في 

درهم.

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

 000 الشركة) مال  رأس  يبلغ  مايلي:)

وهي) درهم(.) ألف  )مائة  درهم) (100

حصة) )ألف() (1000 إلى) مقسنة 

مكتتبة) للحصة،) درهم  (100 بقينة)

بالكامل من قبل) مدفوعة  بالكامل،)

وجنيعها منلوكة للشركاء:) الشركاء،)

 750 حسن) ملوك  أيت  السيد 

السيد) درهم  (75000.00 أو) حصة 

250)حصة أو) احدكان عبد الصند)

 1000 املجنوع:) درهم  (25000.00

حصة أو)100.000)درهم

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

أكث2،) أو  مدير  الشركة  يدير  مايلي:)

ال.) أم  شركاء) طبيعيون،) أشخاص 

مغربي) حسن،) ملوك  آيت  السيد 

تم تعيينه مديرا للشركة) الجنسية،)
للقانون) وفقا  الصالحيات  بأك 2 

صالحيات) لديهم  األنظنة.) وهذه 

واملباني) األرض  أو رهن  بي   أو  شراء)

شركة) إلى  ستنتمي  أو  تنتمي  التي 

من) (FOBI TRANSPORT SARL

في) األرا�صي  على  الحفاظ  وكاالت 

وتعهد حسن النية) املنلكة املغرلية،)

أو املعدات التي تنتمي أو ستنتمي إلى)

 .FOBI TRANSPORT SARL شركة)

التعيين،) هذا  بقبول  املدير  يصرح 

موضًحا أنه ال يوجد أي تعارض أو)

حظر من جانبه قد ينن  هذا املوعد.)

ستلتزم الشركة بشكل صحيح بجني )

من) بها  املتعلقة  والعنليات  األعنال 

أيت) السيد  املدير:) توقي   رالل 

ملوك حسن.)سيتم تشغيل الحساب)

املصرفي بتوقي  املدير.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0380 1.
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O’GESTION(&(CONSEIL

LENGOR TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 الطابق الثالث 18 مكرر 
زنقة محند عبدو إقامة حنزة، 
OUJDA MAROC ،60000

LENGOR TECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند عبدو رقم 18 مكرر إقامة 
حنزة مكتب 12 - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0065
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LENGOR TECH
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
(- الصناعية ومعالجة املياه) الكهرلاء)
األشغال الهيدروليكية والكهرومائية)

وأشغال البناء.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
إقامة) مكرر  (18 رقم) عبدو  محند 
وجدة) (60000  -  12 مكتب) حنزة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
75 )حصة) (: السيد عي�صى الكور)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة ليلى اللن�صي):)75 )حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد الطاهر لوهابي):)50)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكور  عي�صى  السيد 
 6 رقم) (1 كانون) زنقة  الياتني  تجزئة 

60000)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() اللن�صي  ليلى  السيدة 
عنارة) بوتور  مجن   البالية  طنجة 
طنجة) (90000  86 رقم) (1 طابق) (9

املغرب.
عنوانه)ا() لوهابي  الطاهر  السيد 
شارع جيش التحرير رقم) 11 60000 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الكور  عي�صى  السيد 
 6 رقم) (1 كانون) زنقة  الياتني  تجزئة 

60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1578.
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CABINET BEN MOKHTAR

NICOLETEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90020، TANGER(MAROC
NICOLETEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 

الحرة للتصدير بطنجة القطعة رقم 
16 التجزئة رقم 1  - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76681

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت الحصص بين)
الشركاء)لفائدة السيد رشيد اكرينو)
و عليه تم تغيي2 الفصل)7)من القانون 

األسا�صي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسي2ين السيد جون مارك)
يانيي و السيد أنطوني نيكوالس يانيي)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املغربي) تعيين السيد رشيد اكرينو،)
الجنسية و الحامل لبطاقة التعريف)
مسي2ا) (K108330 رقم) الوطنية 

وحيدا)
على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 
اعتناد قانون أسا�صي راص) مايلي:)
املشت2كة) املسؤولية  ذات  بالشركة 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
تم تحديد رأسنال الشركة في) مايلي:)
 1.000 إلى) مقسنة  يورو  (100.000
أسندت) يورو  (100 فئة) من  حصة 
السيد) الوحيد  للشريك  بالكامل 

رشيد اكرمو
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258358.
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QUALICIA CONSULTING

 IMRAN IMMOBILIER SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب
 IMRAN IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
علياء حي املستشفيات الطابق 

الثاني الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.377657

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 26)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()اورام)

اينان كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)33637.

261I

KITEA

بيكا�صي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KITEA
 ROUTE EL JADIDA ROUTE EL
JADIDA، 0، casablanca(MAROC

بيكا�صي شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 301 

طريق الجديدة ديور الفتح - 2000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557959

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)بيكا�صي.
غرض الشركة بإيجاز):)االستثنار)
في جني  املجاالت املالية والصناعية)

التجارية
 301 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 2000 (- طريق الجديدة ديور الفتح)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

1)حصة) (: السيد بنكي2ان عثنان)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 301 عنوانه)ا() بيكا�صي  السيد 
 2000 الفتح) ديور  الجديدة  طريق 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بنكي2ان عثنان عنوانه)ا()
الفتح) ديور  الجديدة  طريق  (301

2000)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)0879 8.

262I

م س س ج

جال اليمنيوم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
جال اليننيوم شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

موالي الحسن عنارة سيبام بلوك 
س الطابق الراب  رقم 10 مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1290 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
جال) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

اليننيوم.
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء
نجارة األملنيوم.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بلوك) سيبام  عنارة  الحسن  موالي 
(- مراكش) (10 س الطابق الراب  رقم)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جلغيغ عبد العزيز):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  جلغيغ  السيد 
عنوانه)ا()329)درب تياميشت اكيود)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز) عبد  جلغيغ  السيد 
عنوانه)ا()329)درب تياميشت اكيود)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (20 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139565.
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fiduciaire(al(hayat

 TAIBA DRAWN
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiduciaire(al(hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence(Al(ferdaouss 1er
 étage(numéro 2 Tanger، 90000،

tanger(maroc
 TAIBA DRAWN

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 عنر 
ابن العاص، الطابق 3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.518 5
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوزيان) عنر  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (500 الكرتي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)
شتن 2) (12 بتاريخ) الخياط  يوسف 

.2022
محند الفتوح) )ة() تفويت السيد)
جنار)500)حصة اجتناعية من أصل)
500)حصة لفائدة السيد))ة()يوسف)

الخياط بتاريخ)12)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)10529.
26 I

KBH CONSULTING

DELTA NORD AFRIQUE
إعالن متعدد القرارات

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
DELTA NORD AFRIQUE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
 RN  :وعنوان مقرها االجتناعي

املنطقة الحرة أطلنتيك جزئ رقم 
CR 13.16,13.17,13.18 عامر 

السفلية. - 000 1 القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51089

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) (100000 من) املال  رأس  زيادة 

16000000)درهم قابلة للتحويل
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  غرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
غرض الشركة

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
حصص املساهنة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس مال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92863.
265I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 GREENLIFE INGENIERIE ET
CONSEIL SGRLIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 
000 5، رنيفرة املغرب

 GREENLIFE INGENIERIE ET
CONSEIL SGRLIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
01 شقة 2 الطابق االول شارع 

الزرقطوني حي النجاح - 000 5 
رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 571

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 GREENLIFE INGENIERIE ET

.CONSEIL SGRLIC
غرض الشركة بإيجاز):)الدراسات)

واالستشارات التقنية
-)التدريب املنهي

-)أشغال مختلفة
-)تجارة.
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عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) االول  الطابق  (2 شقة) (01
 5 000 (- النجاح) حي  الزرقطوني 

رنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة تورى امينة):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد لعكيدي ايوب):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() امينة  تورى  السيدة 
 5 000  30 رقم) الصباح  تجزئة 

رنيفرة املغرب.
عنوانه)ا() ايوب  لعكيدي  السيد 
 1 الن2جس) (7 تجزئة النعيم) (78 رقم)

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() امينة  تورى  السيدة 
 5 000  30 رقم) الصباح  تجزئة 

رنيفرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)05)أكتولر)

2022)تحت رقم)0  .
266I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 STE« LE CHIFFRE 10« SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املسي2ة 1, »س« رقم 
32، 0000 ، مراكش املغرب

 STE« LE(CHIFFRE 10« SARL(AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 

نور6 عنارة أ 3 شقة رقم 6 تاركة - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE« (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.LE(CHIFFRE(10«(SARL(AU

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى

األنشطة) جني   تنظيم  (-

والفعاليات

االستي2اد) في  وسيط  أو  تاجر  (-

والتصدير..

إقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- تاركة) (6 3)شقة رقم) عنارة أ) نور6)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: دبوزة) يوسف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دبوزة  يوسف  السيد 

اقامة نور)6)عنارة أ)3)الشقة)6)تاركة)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() دبوزة  يوسف  السيد 

اقامة نور)6)عنارة أ)3)الشقة)6)تاركة)

0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (25 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0059 1.

267I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AJWAD PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES، 30000، FES(MAROC

AJWAD PIECES AUTO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 28 

امام الجويني البيطا فاس - 30000 

فاس املنلكة املغرلية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19129

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 12)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (AJWAD PIECES AUTO
وعنوان) درهم  ( 00.000 رأسنالها)

امام) (28 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

30000)فاس) (- الجويني البيطا فاس)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرلية  املنلكة 

استأناف نشاط الشركة.

 28 و حدد مقر التصفية ب رقم)

 30000 (- امام الجويني البيطا فاس)

فاس املنلكة املغرلية.)

و عين:

و) الزعيم  سعاد  السيد)ة()
حي) (75 رقم) ( 0 زنقة) عنوانه)ا()

30000)فاس املنلكة) السعادة فاس)

املغرلية كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (05 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)5287.

268I

fiduciaire(al(hayat

FIRST LINE LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

fiduciaire(al(hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence(Al(ferdaouss 1er
 étage(numéro 2 Tanger، 90000،

tanger(maroc
FIRST LINE LOGISTICS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي شارع 
لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 8 رقم 

122 - 90000 طنجة املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98769

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تغيي2) 03)أكتولر) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»النقل الوطني و)
الدولي للبضائ «)إلى)»وكيل الشحن«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 25830.

269I

FIDUCIAIRE BILAL

 lLARYNE DE TRAVAUX
DIVERS

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES، 50000، MEKNES

maroc
 lLARYNE DE TRAVAUX DIVERS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 3  
مرجان 1 شطر 2 - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.287 9
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بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
تحويل مقر الشركة الى دكان) مايلي:)
رقم)5)مسجد الزهوة الزهوة مكناس

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
اضافة نشاط تجارة ك 2ى الى) مايلي:)

نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نشاط الشركة هو أشغال مختلفة و)

تجارة ك 2ى)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
5)مسجد) مقر الشركة هو دكان رقم)

الزهوة الزهوة مكناس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)3762.
270I

سنت2 دافي2 ا دوميسيلياسيون بلفور

 mbc م ب س للفالحة
AGRICOLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سنت2 دافي2 ا دوميسيلياسيون بلفور
اقامة سنت2ال بارك عنارة د الطابق 

األول رقم الشقة 8 املحندة، 
28800، املحندية املغرب

 mbc AGRICOLE م ب س للفالحة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 67 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 20220 الدار البيضاء املنلكة 
املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558 91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)م ب س)

.mbc AGRICOLE(للفالحة
غرض الشركة بإيجاز):)مزارع.

 67 عنوان املقر االجتناعي):)شارع)
املعاريف) (3 2)رقم) عزيز بالل الطابق)
املنلكة) البيضاء) الدار  (20220  -

املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم الشتواني):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشتواني) ابراهيم  السيد 
الرياض) اكالبتوس  شارع  عنوانه)ا()

10100)الرلاط املنلكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشتواني) ابراهيم  السيد 
الرياض) اكالبتوس  شارع  عنوانه)ا()

10100)الرلاط املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)7 15 8.
271I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

HUILERIE CMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES، 30000، FES(MAROC
HUILERIE CMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
عبدالكريم بنجلون رقم 2 ، الطابق 

6 مكاتب أشرف فاس - 30000 
فاس املنلكة املغرلية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7 189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HUILERIE CMA
ُمصن ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املستنر) الضغط  بطريق  الزيوت 
باالستي2اد) يقوم  وسيط  أو  تاجر  (-
الطعام) زيوت  تاجر  (- والتصدير)

بالجنلة..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2 ،)الطابق) عبدالكريم بنجلون رقم)
6)مكاتب أشرف فاس)-)30000)فاس)

املنلكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 950 (: السيدة دمي2ة ماءالعينين)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
50)حصة) (: السيد اسامة العتيق)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ماءالعينين) دمي2ة  السيدة 
 20 الشقة) (1 اقامة جوار) عنوانه)ا()
مراكش) الشتوي  الحي  (3 الطابق)

0000 )مراكش املنلكة املغرلية.
عنوانه)ا() العتيق  اسامة  السيد 
توجدات) عين  رقم) 11) الفتح  حي 

51100)الحاجب املنلكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() العتيق  اسامة  السيد 
توجدات) عين  رقم) 11) الفتح  حي 

51100)الحاجب املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)77 5.
272I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE RIAD BENSASSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجن  املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

STE RIAD BENSASSI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار أوالد 
جالل جناعة أوالد حسون - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68791

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالعزيز) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (1.000 أرلاني)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة()
طارق يقضان بتاريخ)13)ماي)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (23 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)10037.
273I

FIDUCIAIRE FAKIRI

SOTRAFIRAS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI
 LOT(JAD(OULAD(AYYAD،  3



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20226

52000، BENIMELLAL(MAROC
SOTRAFIRAS SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 1 
شارع الحسن التاني دار ولد زيدوح 

سوق السبت - 23102 سوق السبت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 39

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2021 ف 2اير)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOTRAFIRAS SARL AU
تدبي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املبادالت التجارية،)التجارة.
 1 رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زيدوح) ولد  دار  التاني  الحسن  شارع 
سوق السبت)-)23102)سوق السبت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي كرومي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
كرومي) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الفالح دار ولد زيدوح)
 23102 الننة) اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
كرومي) الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الفالح دار ولد زيدوح)
 23102 الننة) اوالد  السبت  سوق 

سوق السبت املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد الننة)
رقم) تحت  (2022 أكتولر) بتاريخ) 1)

.318

27 I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE RIAD BENSASSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجن  املنهي،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

STE RIAD BENSASSI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار أوالد 
جالل جناعة أوالد حسون - 0000  

مراكش املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68791

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تعيين) تم  (2022 ماي) (13 في) املؤرخ 
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

يقضان طارق كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (23 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)10037.

275I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ABLA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc

ABLA BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة رقم 
 1 إقامة رقم ب2 عرصة سينكو - 

0090  مراكش املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106291

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (05 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»900.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرلاح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 037 1.

276I

KBH CONSULTING

ALU-BAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
ALU-BAU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 9 الطابق 
1 الشقة 2 تجزئة حنزة زواغة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68605

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)19)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
تجزئة حنزة) (2 الشقة) (1 الطابق) (9«
30000)فاس املغرب«) (- زواغة فاس)
إلى)»رقم)8 ،)زنقة بني عروس،)شارع)
الوحدة،)حي رياض الياسنين،)طريق)
فاس) (30000 (- فاس) شقف  عين 

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)230 .

277I

CAPRIM SERVICE

الحلم العقاري

إعالن متعدد القرارات

CAPRIM SERVICE
 RUE(URUGUAY(ETAGE 3 N° 10،

90000، TANGER(MAROC
الحلم العقاري »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 9 شارع 
اندلسية إقامة البشرى ما بين 

الطابقين رقم 2 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72721
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم االول:)
مايلي:)وهب السيد محند ابن يعيش)
ابن) سلينان  للسيد  حصة  (1000

يعيش
الذي ينص على) قرار رقم الثاتي:)
يعيش) ابن  سلينان  السيد  مايلي:)

أصبح هو املنثل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
يعيش) ابن  سلينان  السيد  مايلي:)

اصبح ينلك)1000)حصة
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
مايلي:)السيد سلينان ابن يعيش هو)

املنثل القانوني للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11338.

278I
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CHAKMED IMMO SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
CHAKMED IMMO SARL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي  1, شارع 

موالي إسناعيل, إقامة موالي 
إسناعيل الطابق الثالث رقم الشقة 

9 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131325
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHAKMED IMMO SARL
دارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األصول العقارية
الخاصة بها)-)حيازة أي عقار مبني

أو سيتم بناؤه واستئجاره و)/)أو
بيعه)-)ملكية وإدارة والتخلص من

املنتلكات التي ينكن أن تصبح
ا لها،)عن طريق

ً
الحًقا مالك

االستحواذ أو التبادل أو املساهنة
أو غي2 ذلك)-)إنشاء)جني  املباني

لالستخدام التجاري أو الصناعي)
أو

السكني وتشغيل هذه املباني إما
عن طريق اإليجار أو بأي حال وعلى)

وجه الخصوص تقسينها حسب

الطابق والشقة للبي )-)باملناسبة
،)ينكن للشركة أن تنفذ بالنيابة
عنها جني  عنليات بناء)املساكن

واملباني لالستخدام التجاري
والصناعي املعدة للتأجي2 بصفة
عامة جني  العنليات التجارية,

املالية,)الصناعية و العقارية التي
تتعلق بصفة مباشرة باملواضي 
املشار إليها أعاله أو أي موضوع

مشابه له أو ينكنه املساهنة في
الننو تحت أي نوع لحساب.

 ,1 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
إقامة موالي) شارع موالي إسناعيل,)
إسناعيل الطابق الثالث رقم الشقة)

9 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: شقرون) محند  السيد 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند شقرون عنوانه)ا()
طريبولي) شارع  رشيد,) موالي  تجزئة 

رقم)20 93102)فنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محند شقرون عنوانه)ا()
طريبولي) شارع  رشيد,) موالي  تجزئة 

رقم)20 93102)فنيدق املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)8 2583.

279I

MA GLOBAL CONSULTING

MIF MAROC
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
MIF MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 21، زنقة 
5، مجن  السوارت عين برجة - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39131

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1130 8.
280I

AZZIZWA TRAVAUX

AZZIZWA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AZZIZWA TRAVAUX
 N° 1259 LOT(MLY(ALI(CHRIF
TAOURIRT، 60800، تاوريرت 

املغرب
AZZIZWA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 1259 
تجزئة موالي علي الشريف تاوريرت 
- klouutane@gmail.com تاوريرت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.197 5

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 املؤرخ في) 0)مارس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AZZIZWA TRAVAUX
وعنوان) درهم  (200.000 رأسنالها)
تجزئة) (1259 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
(- تاوريرت) الشريف  علي  موالي 
تاوريرت) (klouutane@gmail.com
الخسائر) بسبب  (: ل) نتيجة  املغرب 

املتوالية على الشركة وتأكد عجزها)
عن االستنرار.

و حدد مقر التصفية ب رقم)1259 
تجزئة موالي علي الشريف تاوريرت)-)

60800)تاوريرت املغرب.)
و عين:

عالل عزي و عنوانه)ا() السيد)ة()
رقم)365)تجزئة موالي علي الشريف)
 klouutane@gmail.com تاوريرت)
تاوريرت املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (20 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)183.

281I

ائتنانية بوعرفة

STE BARHI NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتنانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE BARHI NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 373 حي 
الطولة 2 بوعرفة - 61200 بوعرفة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.837

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) (30 في) املؤرخ 
شركة) (STE BARHI NEGOCE حل)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)
حي) (373 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
بوعرفة) (61200 (- بوعرفة) (2 الطولة)
املغرب نتيجة لصعولة الحصول على)

التنويل.
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و عين:

و) برحيلي  عاشور  السيد)ة()

الجديد) الخيام  حي  ( 18 عنوانه)ا()

)ة() بوعرفة املغرب كنصفي) (61200

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

373)حي) 2022)وفي) 30)غشت) بتاريخ)

بوعرفة) (61200 (- بوعرفة) (2 الطولة)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (03 االبتدائية بفجيج بتاريخ)

2022)تحت رقم)335/2022.

282I

ائتنانية بوعرفة

STE FORTRADIV
شركة التضامن

قفل التصفية

ائتنانية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE FORTRADIV شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 

100 زنقة الوحدة - 61200 بوعرفة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.315

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 25)شتن 2) املؤرخ في)

شركة التضامن) (STE FORTRADIV

مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
زنقة) (100 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

املغرب) بوعرفة  (61200 (- الوحدة)

نتيجة لصعولات مالية.

و عين:

و) بركيطة  اسناء) السيد)ة()

عنوانه)ا()حي السالم عوينة السراق)
61000)وجدة املغرب) 28)وجدة) رقم)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

رقم) وفي  (2022 شتن 2) (25 بتاريخ)
61200)بوعرفة) (- 100)زنقة الوحدة)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 االبتدائية بفجيج بتاريخ)

2022)تحت رقم)338/2022.
283I

SOCOGESE

LA DA ZA TECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس، 30000، فاس املغرب
LA DA ZA TECH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
28 الطابق   مكتب الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 187
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LA DA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.ZA TECH
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الصفاء) مكتب  الطابق) ) (28 رقم)
 30000 (- طريق صفرو موالي رشيد)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محند) معدان  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1000 (: محند) معدان  السيد 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محند  معدان  السيد 
الذهب) واد  حي  (30 رقم) (12 زنقة)

000 5)رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() محند  معدان  السيد 
الذهب) واد  حي  (30 رقم) (12 زنقة)

000 5)رنيفرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)71 2022/5.

28 I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BLACK BLEU
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

BLACK BLEU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 62 رياض 

الزيتون عنارة س - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7079

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تحويل املقر االجتناعي الحالي) مايلي:)
للشركة من)62)رياض الزيتون عنارة)

تجزئة) (66 س مكناس إلى متجر رقم)
رياض الزيتون الشطر ب مكناس

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إضافة نشاط جديد للشركة):)منعش)
عقاري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:..
نشاط الشركة):)منعش عقاري....

بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:..
متجر رقم) (: املقر االجتناعي للشركة)
تجزئة رياض الزيتون الشطر ب) (66

مكناس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3792.
285I

FIDUCIARE ECF

NOHAYLA FERONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 1 6

 RIFII(BEN(JDIA، 20120،
CASABLANCA MAROC

NOHAYLA FERONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 
دكسنيد الطابق 1 الشقة 2 بن 
جدية - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5587 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NOHAYLA FERONS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة.
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زنقة) (5 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بن) (2 الشقة) (1 الطابق) دكسنيد 
جدية)-)20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محند) وازنت  السيد 
درهم) (100.000 بقينة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  وازنت  السيد 
دوار ابشي2 واولي ولتانة)20500)أزيالل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() محند  وازنت  السيد 
دوار ابشي2 واولي ولتانة)20500)أزيالل)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1790 8.
286I

CAF MANAGEMENT

DINA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء، 
20210، الدار البيضاء املغرب

DINA HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الهناء 
الزنقة 37 الرقم 17 - 20210 الدار 

البيضاء املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.336139

 بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي
تم) (2022 شتن 2) (05 في) املؤرخ 
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف  
أي) درهم«) (10.000.000« قدره)
إلى) درهم«) (1 .000.000« من)
: طريق) عن  درهم«) (2 .000.000« 

الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء)
املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0702 8.
287I

cabinet(jdaini

R.S PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
R.S PROTECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
الثاني رقم 1 زنقة املنزل حي النور 

بركان - 63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 R.S (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROTECTION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

*الحراسة..
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
النور) حي  املنزل  زنقة  (1 رقم) الثاني 

بركان)-)63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد سعيد رماش)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد لحسن رماش):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد رماش عنوانه)ا()01 
 63300 النور بركان) املنزل حي  زنقة 

بركان املغرب.
السيد لحسن رماش عنوانه)ا()01 
 63300 النور بركان) املنزل حي  زنقة 

بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعيد رماش عنوانه)ا()01 
 63300 النور بركان) املنزل حي  زنقة 

بركان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)2/2022 5.

288I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SOLU HELP CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc
SOLU HELP CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

131،شارع عالل بن عبد هللا الشقة 
رقم 9 الطابق الخامس - 10020 

حسان الرلاط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163365
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SOLU (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

.HELP CALL
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإدارة مركز االتصال.
الخدمات) جني   تسويق  (-
والالسلكية،) السلكية  واالتصاالت 

واالتصاالت،)والهاتف.
-)املساعدة التقنية.

-)انجاز كافة مشاري  االتصاالت.
الهاتف) اجهزة  جني   استي2اد  (-

واملواد وملحقاتها.
والعنولة) والتوزي   التسويق  (-
والتنثيل) والتصدير  واالستي2اد 
والشحن والتجارة بشكل عام لجني )
واملنتجات) واملواد  الغذائية  املواد 
واألدوات) وابالت  املنقولة  واملواد 
واملواد ذات الصلة بشكل مباشر أو)
املذكورة) األشياء) بأحد  مباشر  غي2 
أعاله أو التي ينكن أن تروج تطوير)

الشركة.
في) حصص  على  االستحواذ  (-
جني  الشركات ذات الغرض املناثل)

واملتعلق)…………
جني ) في  الشركة  مشاركة  (-
تكون) أن  يحتنل  التي  العنليات 
املذكور) الشركة  لغرض  مرتبطة 
جديدة،) شركات  إنشاء) طريق  عن 
اكتتاب) أو  رعاية،) أو  مساهنات،) أو 
أو است2داد األوراق املالية أو حقوق)
على) االستحواذ  أو  الشركات،)
اإليجار) عقود  إدارة  أو  االندماج،)
التحالف،) أو  التجارية،) لألصول 
مشروع مشت2ك أو مجنوعة مصالح)

اقتصادية…..
املعامالت) جني   عام،) بشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تتعلق) العقارات  أو  املالية  األوراق 
بأحد) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
قد) التي  أو  أعاله  املذكورة  األشياء)

تعزز تطوير الشركة..
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
131،شارع عالل بن عبد هللا الشقة)
 10020 (- الخامس) الطابق  (9 رقم)

حسان الرلاط املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

 9.000 (: الرفاعي) أينن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1.000 (: زغاري) شكيب  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرفاعي  أينن  السيد 

محج) (3 شقة) (19 عنارة) (9 قطاع)

الرلاط) (10100 الرياض حي الرياض)

حسان املغرب.

عنوانه)ا() زغاري  شكيب  السيد 

 11000 تابريكت) الرازي  مستشفى 

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الرفاعي  أينن  السيد 

محج) (3 شقة) (19 عنارة) (9 قطاع)

الرلاط) (10100 الرياض حي الرياض)

حسان املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)7973.

289I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SOCIETE NARERI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER(ETAGE(BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT(N°2 , SETTAT،

26000، SETTAT(MAROC

SOCIETE NARERI SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

الحسن الثاني 2 اقامة االمل 2 

الطابق السفلي الرقم 13 - 26000 

سطات املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6939
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أكتولر)2022
األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 
قرر) للشركة م  مقتضيات القانون:)
تعديل) للشركاء،) العام  االجتناع 
املادة)17)من النظام األسا�صي ولالتالي)
البنك) مستوى  على  التوقي   ُينسب 
من) (

ً
إلى السيدة عائشة عفاري بدال

السيد بوجنعة مودين.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسطات بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)1290/22.
290I

Compta-Gest(Business(SARL(AU

MAISON 101 SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Compta-Gest(Business(SARL(AU
رقم  28 البحي2ة شطر   الصويرة 

 ،la(lagune 4، 44000 28 
الصويرة املغرب

MAISON 101 SARL(AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي منزل 

الكائن بدوار املساسة جناعة اوناغة 
- 000   الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAISON 101 SARL AU

:)مصنم و) غرض الشركة بإيجاز)
منسق.

منزل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الكائن بدوار املساسة جناعة اوناغة)

- 000  )الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد جون كوين داي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد جون كوين داي عنوانه)ا()
الصويرة) (  000 اغادير) درب  (101

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد جون كوين داي عنوانه)ا()
الصويرة) (  000 اغادير) درب  (101

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بالصويرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)398.
291I

GLOBE FIDUCIAIRE

PERFECT HAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 1 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18، 20100، الدار البيضاء املغرب

PERFECT HAIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 28 شارع 
بدر الصياب جوتيي2,الدار البيضاء. - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558509
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PERFECT HAIR
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حالقة.
28)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
بدر الصياب جوتيي2,الدار البيضاء.)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 80 (: السيد صالح الدين الحلولي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة غزالن الحلولي):)20)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحلولي) الدين  صالح  السيد 
 3 طابق) البوس  زنقة  (8 عنوانه)ا()
شقة)19)الدارالبيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
السيدة غزالن الحلولي عنوانه)ا()
 10 شقة) الخضراء) الحديقة  أ3)

املحندية)28810)املحندية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحلولي) الدين  صالح  السيد 
 3 طابق) البوس  زنقة  (8 عنوانه)ا()
شقة)19)الدارالبيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1768 8.
292I

PLANK

IHOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال، 10090، الرلاط املغرب
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IHOP شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل رقم 
1,إقامة العبودي,شارع القبيبات,حي 
القبيبات الرلاط - 10050 الرلاط 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163375
 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.IHOP(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى)
-)مطعم
-)تاجر.

عنوان املقر االجتناعي):)املحل رقم)
1,إقامة العبودي,شارع القبيبات,حي)
الرلاط) (10050 (- الرلاط) القبيبات 

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الحنداوي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحنداوي) هللا  عبد  السيد 
 25 الشقة رقم) (1 العنارة) عنوانه)ا()
الرلاط) القبيبات  الزرقطوني  شارع 

10050)الرلاط املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحنداوي) هللا  عبد  السيد 
 25 الشقة رقم) (1 العنارة) عنوانه)ا()
الرلاط) القبيبات  الزرقطوني  شارع 

10050)الرلاط املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)129559.
293I

fiduazizi

STE ICPONA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عنر املختار حي القدس شارع 
عنر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
STE ICPONA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 630 بلوك 
ج مدينة الوحدة العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3371
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ICPONA
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وإنتاج) املنسوجة  غي2  األكياس 

األكياس البيئية.
عنوان املقر االجتناعي):)630)بلوك)
 70000 (- العيون) الوحدة  ج مدينة 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بوصولة) ليلى  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوصولة  ليلى  السيدة 
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (631 رقم)

العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوصولة  ليلى  السيدة 
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (631 رقم)

العيون)70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3028/2022.

29 I

GREEN UNIVERSE PARA

GREEN UNIVERSE PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GREEN UNIVERSE PARA
 9K4 RUE(ANNAJD(HAY(RIAD،

10100، RABAT(MAROC
GREEN UNIVERSE PARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  9K زنقة 
النجد حي الرياض - 10100 الرلاط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GREEN UNIVERSE PARA
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )

منتجات الصيدلة.
عنوان املقر االجتناعي):) 9K)زنقة)
الرلاط) (10100 (- النجد حي الرياض)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ملك رليوي):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: الفحلي) منصف  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رليوي  ملك  السيدة 
حي) (11 الغالية رقم) زنقة  (21 قطاع)
الرلاط) (10100 الرلاط) الرياض 

املغرب.
السيد منصف الفحلي عنوانه)ا()
كيش) حي  (137 رقم) (07 الدارلة)

االوداية تنارة)12000)تنارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رليوي  ملك  السيدة 
حي) (11 الغالية رقم) زنقة  (21 قطاع)
الرلاط) (10100 الرلاط) الرياض 

املغرب
السيد منصف الفحلي عنوانه)ا()
كيش) حي  (137 رقم) (07 الدارلة)

االوداية تنارة)12000)تنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 0) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)129371.

295I

MIRAK CONSULTING

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين الطابق 

األول، 20300، الدارالبيضاء املغرب
 MOUCHAWARATE ZAHRA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع ابن 
تاشفين حكام 2 زنقة 9 رقم 63 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20232

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319563

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2019)تم تحويل) 16)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
زنقة) (2 حكام) تاشفين  ابن  »شارع 
البيضاء) الدار  (20000  -  63 رقم) (9
املغرب)»)إلى)»زنقة كلنينة محل رقم)

520 - 20350)الدار البيضاء)املغرب)

.«

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2019)تحت رقم)707935.

296I

TIJARI NETWORKS

تجاري نتورك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TIJARI NETWORKS

 ZONE(INDUSTRIELLE, ROUTE

 NATIONALE(N° 2 SELOUANE,

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

تجاري نتورك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطقة 

الصناعية، الطريق الوطني رقم 2 

سلوان - 62000 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12573

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)10)أكتولر)2022)تقرر حل)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد تجاري نتورك مبلغ)
درهم وعنوان) (1.000.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي املنطقة الصناعية،)

(- سلوان) (2 رقم) الوطني  الطريق 

(: الناضور املغرب نتيجة ل) (62000

عدم تحقيق غرض اجتناعي.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة)
 2 رقم) الوطني  الطريق  الصناعية،)

سلوان)-)62000)الناضور املغرب.)
و عين:

املدر�صي) ياسين  احند  السيد)ة()
إنصار) بني  كاليتا  حي  عنوانه)ا() و 
62000)الناضور املغرب كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)565 .
297I

SAGASUD

TAKBAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
TAKBAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة زاوية 
الشيخ رقم 235 رط الرملة 02 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2018 أكتولر) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TAKBAR

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وكل ما) يتعلق بتنظيف بكل انواعه،)
تجارة العامة،است2اد) يتعلق بالنقل،)

وتصدير.
عنوان املقر االجتناعي):)زنقة زاوية)
 02 الرملة) رط  (235 رقم) الشيخ 

العيون)-)70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: االدري�صي) تك 2  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
االدري�صي عنوانه)ا() تك 2  السيدة 
 2 الوحدة) حي  (28 الرقم) (7 الزنقة)

العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
االدري�صي عنوانه)ا() تك 2  السيدة 
 2 الوحدة) حي  (28 الرقم) (7 الزنقة)

العيون)70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)أكتولر)

2018)تحت رقم)2270/2018.
298I

BELFARJIA

BELFARJIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELFARJIA
217 إقامة الفتح شارع ابراهيم 
الروداني مطول الطابق 1 الرقم 
3 217 إقامة الفتح شارع ابراهيم 

الروداني مطول الطابق 1 الرقم 3، 
20000، الدارالبيضاء املغرب

BELFARJIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  8 زنقة 
اوالد زيان، املركز التجاري أبوظبي 
الطابق الثالث الرقم  9 - 20000 

الدارالبضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 6 19

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BELFARJIA
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وغي2ه.
زنقة) (8 (: عنوان املقر االجتناعي)
أبوظبي) التجاري  املركز  زيان،) اوالد 
 20000  - الرقم) 9  الثالث  الطابق 

الدارالبضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الفراج) ابو  الدين  شرف  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.
 500 (: الفراج) ابو  يونس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس ابو الفراج عنوانه)ا()
 20000 اطلنتيك) ليكسيا  (  

الجديدة املغرب.
الفراج) ابو  الدين  شرف  السيد 
 28 رقم) الصنولر  تجزئة  عنوانه)ا()

االزدهار)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس ابو الفراج عنوانه)ا()
 20000 اطلنتيك) ليكسيا  (  

الجديدة املغرب
الفراج) ابو  الدين  شرف  السيد 
 28 رقم) الصنولر  تجزئة  عنوانه)ا()

االزدهار)20000)مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم) 2 827.
299I
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BIGOR

شركة بيكور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

BIGOR
 QUARTIER(INDUSTRIEL(N- 33
 SIDI(BOUATHMANE، 43150،
SIDI BOUATH;ANE MAROC

شركة بيكور شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 33 
الحي الصناعي سيدي بوعتنان - ابن 

جرير - 3150  ابن جرير املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1017

الشريك) قرار  بنقت�صى 
 2019 ماي) (02 في) املؤرخ  الوحيد 
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف   تم 
درهم«) (17.339.800« قدره)
إلى) درهم«) (8.560.200« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (25.900.000«
الشركة) ديون  م   مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (28 االبتدائية بابن جرير بتاريخ)

2019)تحت رقم)86.
300I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

WARG m&m SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
WARG(m&m(SARL(AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 
شارع طانطان و زنقة فلوريدا إقامة 
رضوان ب الطابق االول رقم 31 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 WARG(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.m&m(SARL(AU
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األصول العقارية الخاصة بها
-)اقتناء)أو تشييد أو تأجي2 أو إدارة)
وفي) املغرب  في  املباني  جني   بي   أو 

الخارج
من) والتخلص  وإدارة  ملكية  (-
املنتلكات التي ينكن أن تصبح الحًقا)
أو) االستحواذ  عن طريق  لها،) ا 

ً
مالك

التبادل أو املساهنة أو غي2 ذلك
العنليات) جني   عامة  بصفة  (-
التجارية,)املالية,)الصناعية و العقارية)
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضي )
املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه)
له أو ينكنه املساهنة في الننو تحت)

أي نوع لحساب الشركة الخاصة.)
زاوية) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع طانطان و زنقة فلوريدا إقامة)
 -  31 رقم) االول  الطابق  رضوان ب 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: املرني�صي) املهدي  السيد 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي املرني�صي عنوانه)ا()
زنقة) الرياض  تجزئة  ال 2انص,)
 25 الشهيدة حادة بنت املعطي رقم)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املهدي املرني�صي عنوانه)ا()
زنقة) الرياض  تجزئة  ال 2انص,)
 25 الشهيدة حادة بنت املعطي رقم)

90000)طنجىة املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258233.
301I

cabinet(jdaini

KISSVERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc
KISSVERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
القلعة لعثامنة -  6332 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.KISSVERT
*تدبي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الزراعي.
دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بركان) (6332 (- لعثامنة) القلعة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: مينون) قلعاوي  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

الحفيظ) عبد  قلعاوي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد قلعاوي مينون عنوانه)ا()
بركان) تجزئة امل السعيدية) 6332)

املغرب.
الحفيظ) عبد  قلعاوي  السيد 
لعثامنة) القلعة  دوار  عنوانه)ا()

63600)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد قلعاوي مينون عنوانه)ا()
بركان) تجزئة امل السعيدية) 6332)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)3/2022 5.
302I

sahara(decision

MAHHA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahara(decision
شارع مكة عنارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون.، 
70000، العيون املغرب

MAHHA SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مدينة 25 
مارس تجزئة س رقم 968 العيون - 

70010 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAHHA SARL AU
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واشغال الهندسة املدنية ولي  وشراء)

معدات البناء..
عنوان املقر االجتناعي):)مدينة)25 
(- العيون) (968 مارس تجزئة س رقم)

70010)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة سعيدة العامري)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العامري) سعيدة  السيدة 
تجزئة) مارس  (25 مدينة) عنوانه)ا()
س رقم)968)العيون)70010)العيون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
العامري) سعيدة  السيدة 
تجزئة) مارس  (25 مدينة) عنوانه)ا()
س رقم)968)العيون)70010)العيون)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
03)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2929/22.
303I

GLE SERVICES

مكتبة ساحة املدينة
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

مكتبة ساحة املدينة
 06 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
عبد) أعطى السيد)ة() (2022 أكتولر)
للبطاقة) )ة() الحامل) الجراد  الحق 
املسجل) (E1 8 50 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري)137220)باملحكنة)

الحر) التسيي2  حق  بطنجة  التجارية 
زنقة) (9 ب) الكائن  التجاري  لألصل 
طنجة املغرب) (90000 (- جبل طارق)
الوهاب) عبد  ابن  نوفل  للسيد)ة()
رقم) الوطنية  للبطاقة  )ة() الحامل)
سنة تبتدئ من) (3 ملدة) (KB138860
01)يوليوز)2022)و تنتهي في)30)يونيو)
  .300 شهري) مبلغ  مقابل  (2025

درهم.
30 I

QUALICIA CONSULTING

 MAROCAINE DE
 REPARATION PETROLIERE

»MAREP« SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب
 MAROCAINE DE REPARATION
 PETROLIERE »MAREP« SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 3 
التقوى الشقة 8 الطابق   القطاع 
1 قرطبة مكناس - 5000 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36761

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)05)أكتولر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الطابق) (8 التقوى الشقة) (3 »عنارة)
 5000 (- 1)قرطبة مكناس) القطاع) ( 
مكناس املغرب«)إلى)»20)شارع االمي2)
7)م) موالي عبد هللا الطابق) )مكتب)
ج مكناس)-)50000)مكناس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3785.
305I

JNANE FARAH

جنان فرح
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JNANE FARAH
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61
 MUSTAPHA(EL(MAANI 1ER
 ETAGE(N° 56 CENTRE(RIAD،
20000، CASABLANCA(MAROC

جنان فرح شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
لال لياقوت زاوية شارع مصطفى 

املعاني الطابق األول رقم 56 مركز 
رياض - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550555
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
جنان) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

فرح.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
61)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
مصطفى) شارع  زاوية  لياقوت  لال 
مركز) (56 األول رقم) الطابق  املعاني 
البيضاء) الدار  (20000 (- رياض)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عدلي) ادريس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 2 السيد ادريس عدلي عنوانه)ا()
مكرر زنقة صافوا الطابق)5)شقة)21 

20100)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
 2 السيد ادريس عدلي عنوانه)ا()
مكرر زنقة صافوا الطابق)5)شقة)21 

20100)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم)832025.

306I

JNANE FARAH

زكرياء لوجستيك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAKARIA LOGISTIQUE
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61
 MUSTAPHA(EL(MAANI 1ER
 ETAGE(N° 56 CENTRE(RIAD،
20000، CASABLANCA(MAROC

زكرياء لوجستيك شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
لال لياقوت زاوية شارع مصطفى 

املعاني الطابق األول رقم 56 مركز 
رياض - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
زكرياء) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

لوجستيك.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
61)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
مصطفى) شارع  زاوية  لياقوت  لال 
مركز) (56 األول رقم) الطابق  املعاني 
البيضاء) الدار  (20000 (- رياض)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد نور الدين نيبت)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين نيبت عنوانه)ا()
زنقة)5)علي عبد الرزاق طابق)2)شقة)
البيضاء) الدار  (20370 املعاريف) ( 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين نيبت عنوانه)ا()
زنقة)5)علي عبد الرزاق طابق)2)شقة)
البيضاء) الدار  (20370 املعاريف) ( 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم) 83202.
307I

SOCOGESE

SOCONARJISS IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي2 نشاط الشركة

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس، 30000، فاس املغرب
SOCONARJISS IMPORT-

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي قطعة 
355-356 الحي الصناعي النناء 

بنسودة - 3000 فاس املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17373
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) (2022 شتن 2) (21 املؤرخ في)
في) التجارة  (-« من) الشركة  نشاط 

الفواكه الجافة بالجنلة
-)تسويق النباتات والبذور)

-)مقاول في نقل البضائ )
-)استي2اد)/)تصدير.«)إلى)»-)التجارة)

في الفواكه الجافة بالجنلة
-)تسويق النباتات والبذور
-)مقاول في نقل البضائ )

-)إنتاج وتوزي  رقائق البطاطس«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)228 /2022.

308I

JNANE FARAH

أن.أم ياسين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NM YASSINE
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61
 MUSTAPHA(EL(MAANI 1ER
 ETAGE(N° 56 CENTRE(RIAD،
20000، CASABLANCA(MAROC
أن.أم ياسين شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 61 شارع 
لال لياقوت زاوية شارع مصطفى 

املعاني الطابق األول رقم 56 مركز 
رياض - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

550527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
أن.أم) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

ياسين.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
61)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
مصطفى) شارع  زاوية  لياقوت  لال 
مركز) (56 األول رقم) الطابق  املعاني 
البيضاء) الدار  (20000 (- رياض)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد نور الدين نيبت)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين نيبت عنوانه)ا()
زنقة)5)علي عبد الرزاق طابق)2)شقة)
البيضاء) الدار  (20370 املعاريف) ( 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نور الدين نيبت عنوانه)ا()
زنقة)5)علي عبد الرزاق طابق)2)شقة)
البيضاء) الدار  (20370 املعاريف) ( 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم)832023.
309I

LMT AUDITING

FARMIND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601، 20000،

CASABLANCA MAROC
FARMIND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة سنية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
رقم 22 حي النخيل الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558623
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FARMIND
تسيي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الضيعات) و  االرا�صي  واستغالل 

الفالحية.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سنية 
الدار) النخيل  حي  (22 رقم) الخامس 
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محند حنزة الرايس):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد رشيد البهاوي):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرايس) حنزة  محند  السيد 
عنوانه)ا()شارع محند الخامس اقامة)
البيضاء) (10 ط) (1 شقة) امللكي  برج 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() البهاوي  رشيد  السيد 
حي) شقة) ) (32 اقامة الفضيلة رقم)
السالم اكادير)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
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الرايس) حنزة  محند  السيد 
عنوانه)ا()شارع محند الخامس اقامة)
البيضاء) (10 ط) (1 شقة) امللكي  برج 

20000)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() البهاوي  رشيد  السيد 
حي) شقة) ) (32 اقامة الفضيلة رقم)
السالم اكادير)20000)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1590 8.

310I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

UNIVERSAL START-UP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE، 40000،
MARRAKECH MAROC

UNIVERSAL START-UP شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املنار اإلزدهار رقم 73 طريق أسفي 
مراكش 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129513
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.UNIVERSAL START-UP

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
التكنولوجيات الحديتة),

تصننيم برامج ألعاب للكبار و) (-
الصغار,

-)إستي2اد.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
أسفي) طريق  (73 رقم) اإلزدهار  املنار 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الخضرجي سعد عنوانه)ا()
ح م عنارة دار ال 2و اإلحسان الشطر)
مراكش) ( 0000  01 الشقة) (03

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
يوسف) الخضرجي  السيد 
عنارة) املحندي  الحي  عنوانه)ا()
  0000  1 الشقة) (3 دارال 2الشطر)

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0061 1.
311I

روينداب أكسسوار

أميمار سيرفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

روينداب أكسسوار
61 شارع اللة الياقوت الطابق 2 
رقم 62، 20250، الدارالبيضاء 

املغرب
أمينار سي2فيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي مجنوعة 
3 زنقة 29 رقم 3 حي موالي رشيد 

الدارالبيضاء - 20670 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279103

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
سي2فيس) أمينار  الوحيد  الشريك 
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
مجنوعة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
حي موالي رشيد) (3 رقم) (29 زنقة) (3
20670)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب نتيجة ل):)غياب النشاط
و حدد مقر التصفية ب مجنوعة)
حي موالي رشيد) (3 رقم) (29 زنقة) (3
الدارالبيضاء)-)20670)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) بنجدي  حنيد  السيد)ة()
ايطاليا) (20000 ايطاليا) عنوانه)ا()

ايطاليا كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)مقر الشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 080 8.
312I

FIDELM

تازارين سيرام سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محند 
الخامس زاكورة، 7900 ، زاكورة 

املغرب
تازارين سي2ام سارل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
تازارين - 7900  زاكورة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 85
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ادريس الموال) )ة() تفويت السيد)
500)حصة اجتناعية من أصل)500 
حصة لفائدة السيد))ة()انس الت2اب)

بتاريخ)03)مارس)2021.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (12 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)280/2022.
313I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

OROURBAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م
شارع الجيش امللكي إقامة السالم 
مكتب رقم 03، 0 930، تطوان 

املغرب
OROURBAIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع بن 
حساين رقم 19 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32309
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OROURBAIN
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انشاءات املباني و األعنال املختلفة
اإلستثنارات العقارية)
تاجر عقارات أو غي2ه.

:)شارع بن) عنوان املقر االجتناعي)
تطوان) (93000  -  19 رقم) حساين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



20237 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

 500 (: العزيزفضيلي) السيد عبد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: السيد عنر زيندين)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

فضيلي) العزيز  عبد  السيد 
 2 العتيق) البيت  مركب  عنوانه)ا()
 930 0  9 شقة) (37 عنلرة) (9 بلوك)

مرتيل املغرب.
عنوانه)ا() زيندين  عنر  السيد 

ايطاليا)0 930)بولزانو ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
فضيلي) العزيز  عبد  السيد 
 2 العتيق) البيت  مركب  عنوانه)ا()
 930 0  9 شقة) (37 عنلرة) (9 بلوك)

مرتيل املغرب
السيد عنر زيندين عنوانه)ا()عنر)

زيندين)0 930)بولزانو ايطاليا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2110.
31 I

PLANK

REDIMERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال، 10090، الرلاط املغرب
REDIMERE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 79,شارع 
إبن سينا, الطابق الثاني,عنارة رقم 
6,أكدال الرلاط - 10090 الرلاط 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 89 7

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)أكتولر)2022)تم تعيين)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()ردري)

عصام كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)129558.
315I

FIDUCIAIRE AMALOU

SEPA TECHNIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N

 50 C/J 1ér(ETAGE، 20400،
CASABLANCA MAROC

SEPA TECHNIQUE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 6 - 00 20 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SEPA (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.TECHNIQUE
تسويق) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
والسل ) املادية  املنتجات  جني  

املتنوعة
وتجني ) وتصني   تنثيل  (•
الكهرلائية) املعدات  جني   وتسويق 
دراسة) أي  وكذلك  واإللكت2ونية 
توريد وإنتاج) ونصائح وتقدير بشأن:)
الفئة) الكهرلائية:) املعدات  وتركيب 
نقل الطاقة) األولى والثانية والثالثة:)
محطات) عالية،) والتوصيالت،)

محوالت الجهد املتوسط)))واملنخفض،)
ملنزلية) ا و الصناعية  والكهرلاء)
واإلدارية،)واإلنارة العامة،)والطاقات)
املتجددة،)وما إلى ذلك،)واإلمدادات،)
وإنتاج وتركيب املعدات اإللكت2ونية،)
التصاالت،) وا الصوت،) وأنظنة 

واللوائح،)واألتنتة،)إلخ.
وصيانة) ية،) الفن املساعدة  (-
املذكورة) املعدات  وصيانة 
ومستلزمات الت2كيب وكذلك التدريب)
وتشغيل) خدام  است على  الفني 

املعدات املذكورة.
تركيب) العامة  رلاء) الكه شركة  (•
في) األعطال  اف  واكتش صيانة 
الصناعية) لكهرلائية  ا الت2كيبات 
ولألفراد التجارة في جني  املستلزمات)
تدمج) التي  الكهرلائية  األجهزة  أو 
األنابيب واللحام) لكهرلائية  ا الدوائر 

وصياغة األقفال
والبناء،) البناء،) أعنال  جني   (•
والطالء،) الحفر،) وأعنال  والجص،)
والقطران،) والدرفلة،) واألنابيب،)
األعنال) جني   وعنوًما  والرصف 

التجارية وأعنال الهندسة املدنية.
الت2كيبات الدارلية والخارجية) (•
أعنال) والتجديدات.) والتشطيب 
ستانلس) رشب،) )جص،) متنوعة)
دهان،) سباكة،) أملنيوم،) ستيل،)
ديكور) سي2اميك،) ررام،) كهرلاء،)

دارلي ورارجي(
املشاركة في املناقصات العامة) (•

والخاصة
املباشر) وغي2  املباشر  التقديم  (•
طلبات) أو  املسابقات،) لجني  
العامة) األسواق  أو  العطاءات،)
أو) املشروع  دراسة  أو  والخاصة،)
إما) التجاري  أو  الصناعي  اإلنجاز 
بالتضامن) أو  الخاص  بالتزامها 

املشت2ك م  الشركات األررى،
املعامالت) جني   أعم،) وبشكل 
التجارية والصناعية واألوراق املالية)
لحساب) تتم  التي  واملالية  والعقارية 
تتعلق) والتي  الحصري،) الشركة 
بغرض) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو التي من املحتنل أن تعزز)

تطويرها..

6 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
الشقة) الثالث  الطابق  الزرقطوني 
رقم)6 - 00 20)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: مني2) اسناعيل  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مني2  اسناعيل  السيد 
ج) ق  (70 رقم) (5 زنقة) الدوام  درب 

00 20)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() مني2  اسناعيل  السيد 
ج) ق  (70 رقم) (5 زنقة) الدوام  درب 

00 20)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1773 8.
316I

FIDUCIAIRE AMALOU

ORANIK TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N

 50 C/J 1ér(ETAGE، 20400،
CASABLANCA MAROC

ORANIK TRADE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مجنوعة 

التقدم ج ش 2-17 الطابق 
الثاني سيدي ال 2نو�صي - 20600 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558727
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (13
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مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ORANIK TRADE
الشراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) االستي2اد  أو  العنولة  أو  البي   أو 
لجني ) العامة  التجارة  أو  التصدير 
واألشياء) السل   وجني   املنتجات 
كانت طبيعتها) مهنا  واملواد  واألجهزة 

أو منشئها.
جني ) في  التجارية  الوساطة  (-

املجاالت.
-)شراء)أو استي2اد أو بي  أو توزي )
أي منتجات أو مواد أو عناصر أررى،)
من أي نوع ومهنا كانت طبيعته،)منا)
قد يننحها فرصة لتحقيق أرلاح أو)

مزايا من أي نوع.
-)املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة)
للشركة في جني  العنليات التجارية)
التي قد تكون مرتبطة بأحد األشياء)
إنشاء) طريق  عن  أعاله  املذكورة 
مؤسسات) أو  عدادات  أو  شركات 
طريق) عن  أو  نوع  أي  من  جديدة 
شراء) أو  االكتتاب  أو  املساهنة 
األوراق املالية أو االجتناعية حقوق)
أو اندماج أو مشروع مشت2ك أو غي2)

ذلك.
-)إنشاء)أو حيازة أو تشغيل أو تأجي2)
التجارية) املؤسسات  جني   إدارة  أو 
املذكور) املؤس�صي  بالغرض  املتعلقة 
أعاله أو أي أنشطة أررى مناثلة أو)

ذات صلة.
املعامالت) جني   أعم،) وبشكل 
التجارية والصناعية واألوراق املالية)
لحساب) تتم  التي  واملالية  والعقارية 
بشكل) واملتعلقة  الحصري،) الشركة 
مباشر أو غي2 مباشر بغرض الشركة)
أو التي من املحتنل أن تعزز تطويرها..
عنوان املقر االجتناعي):)مجنوعة)
الطابق) (2-17 ش) ج  التقدم 
 20600 (- ال 2نو�صي) سيدي  الثاني 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جواد اعلي يوسف):)5.000 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) اعلي  جواد  السيد 
الزنقة) مينار  تجزئة  عنوانه)ا()
 20150 كاليفورنيا) (18 الرقم) (29

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
يوسف) اعلي  جواد  السيد 
الزنقة) مينار  تجزئة  عنوانه)ا()
 20150 كاليفورنيا) (18 الرقم) (29

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1776 8.

317I

CONSEIL ASSISTANCE PME

 AST ( أ س ت بروبيرتيز
( PROPERTIES

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

 AST ( أ س ت برولي2تيز
PROPERTIES ( شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي   زنقة 
الجندي موريس بن حنو الدار 
البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558767

 05 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2022 أكتولر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)أ س ت)

.( AST PROPERTIES(((برولي2تيز

ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارت.

زنقة) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الدار) حنو  بن  موريس  الجندي 

البيضاء) الدار  (20370 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الحسيني) العراقي  أسناء) السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسيني) العراقي  أسناء) السيدة 

عنوانه)ا()زنقة رليج تادجورة و زنقة)

رليج سرت فيال سالمة عين الدياب)

الدارالبيضاء) (20052 الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() أولاكي  سعيد  السيد 

رقم) (9 عنارة) (1 م س) الخي2  مفتاح 

النواصر) بوعزة  دار  احند  اوالد  (18

الدارالبيضاء) (27223 البيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1805 8.

318I

FLASH ECONOMIE

DROGUERIE EL YAMANI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

DROGUERIE EL YAMANI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العرولة عنارة الينني رقم  2 - 

6000  اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7893

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 DROGUERIE EL الوحيد) الشريك 

 20.000 رأسنالها) مبلغ  (YAMANI

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

شارع العرولة عنارة الينني رقم) 2 - 

6000 )اسفي املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجود اي نشاط تجاري.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - رقم) 2  الينني  عنارة  العرولة 

6000 )اسفي املغرب.)

و عين:

السيد)ة()امل الركابي و عنوانه)ا()

الزنقة م تجزئة ا ب س حي م ج) (55

)ة() كنصفي) املغرب  اسفي  ( 6000

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (07 االبتدائية بآسفي بتاريخ)

2022)تحت رقم)867.

319I



20239 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

STE CHCOM SARL

STE SOGUT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CHCOM SARL
RUE(N° 22 N° 42 16000، سيدي 

قاسم املغرب
STE SOGUT SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي حي جوهرة 

رقم 973 16000- سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
29319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

االقتضاء)بنختصر تسنيتها)
.STE SOGUT SARL :

اشغال) بإيجاز:) الشركة  غرض 
مختلفة.

عنوان املقر االجتناعي)
 -16000  973 رقم) حي جوهرة  (:

سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة)
مقسم) درهم،) (500.000.000

كالتالي):)
السيد كنوني رالد):

 625.000)حصة بقينة)100.000 
درهم للحصة.

السيد كنوني راضون:)
625.000)حصة بقينة)100.000 

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كنوني رالد عنوانه)ا(

 16000  973 رقم) جوهرة  حي  (
سيدي قاسم املغرب.

السيد كنوني راضون عنوانه)ا(
 16000  973 رقم) جوهرة  حي  (

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كنوني رالد عنوانه)ا(

 16000  973 رقم) جوهرة  حي  (
سيدي قاسم املغرب

السيد كنوني راضون عنوانه)ا(
 16000  973 رقم) جوهرة  حي  (

سيدي قاسم املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (12

 265/2022STE
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FLASH ECONOMIE

 SERVICE INTERIM
SDEDEKE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SERVICE INTERIM SDEDEKE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 
رقم 5 اقامة مهدي 7 شارع سعيد 
الداودي - 010 1 قنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE INTERIM SDEDEKE
توفي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكبي2) للسطح  النظافة  ردمة 

واملتنوع
توفي2 حراسة للنباني اإلدارية) (- (

والصناعية
اإلدارية) املباني  وصيانة  ردمة  (-

والصناعية.
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع سعيد) (7 اقامة مهدي) (5 رقم)

الداودي)-)010 1)قنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: صديديق) العالي  عبد  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
صديديق) العالي  عبد  السيد 
الخامس) محند  شارع  عنوانه)ا()
9)سيدي يحيى الغرب) زنقة ب برقم)

010 1)قنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
صديديق) العالي  عبد  السيد 
الخامس) محند  شارع  عنوانه)ا()
9)سيدي يحيى الغرب) زنقة ب برقم)

010 1)قنيطرة املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)30 99.
321I

FLASH ECONOMIE

 STRUCTURAL DYNAMICS
AND ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Structural(Dynamics(and
Engineering شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 

ابن حجاج مرس السلطان - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132117
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
 2022 أكتولر) (11 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 Structural( Dynamics املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  (and( Engineering
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
زنقة ابن حجاج مرس) (5 اإلجتناعي)
الدارالبيضاء) (20000 (- السلطان)
اي) وجود  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.
زنقة) (5 و حدد مقر التصفية ب)
ابن حجاج مرس السلطان)-)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) صبي2  مصطفى  السيد)ة()
مرس) ابن حجاج  زنقة  (5 عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (20000 السلطان)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2 15 8.
322I

FLASH ECONOMIE

BELAMOUR 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BELAMOUR شركة ذات مسؤلية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق   مكتب 
رقم 19 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

539825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BELAMOUR
العناية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجنال.
عنوان املقر االجتناعي):)201)زنقة)
مصطفى املعاني الطابق) )مكتب رقم)

19 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: العرج) رديجة  السيدة 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة رديجة العرج عنوانه)ا()
 19 شطر) (32 رقم) (6 مدينتي عنارة)
الدارالبيضاء) (20000 ال 2نو�صي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة رديجة العرج عنوانه)ا()
 19 شطر) (32 رقم) (6 مدينتي عنارة)
الدارالبيضاء) (20000 ال 2نو�صي)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)9 8289.
323I

s1(consulting

بارفيط كوتورماغوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18
 nouvelle(sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC
بارفيط كوتورماغوك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي العنارة 

رقم 18 شارع محند الخامس 
املدينة الجديدة صقرو - 31000 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3865
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)بارفيط)

كوتورماغوك.
غرض الشركة بإيجاز):)الخياطة.

العنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)18)شارع محند الخامس املدينة)
صفرو) (31000 (- صقرو) الجديدة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رولة وحيد):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
بلنجدوب) الرحنان  عبد  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وحيد  رولة  السيدة 
صفرو) بنصفار  ت  بلوك  (779 رقم)

31000)صفرو املغرب.

بلنجدوب) الرحنان  عبد  السيد 
ستي) البكاري  حي  عنوانه)ا() 17)
صفرو) (31000 صفرو) مسعودة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() وحيد  رولة  السيدة 
صفرو) بنصفار  ت  بلوك  (779 رقم)

31000)صفرو املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بصفرو بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 32.
32 I

FLASH ECONOMIE

ZARAN PROMO
إعالن متعدد القرارات

 »ZARAN PROMO «
شركة ذات مسؤولية محدودة

درهم 100.000,00Dh :رأسنالها 
مقرها االجتناعي الشقة ب 33 

عنارة ارالص ب التضامن منصور 
مكناس 

سجل تجاري 5 02 
العام) الجن   -1بنقت�صي محضر 
نون 2) (22 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
دجن 2) (10 بتاريخ) واملسجل  (2019

 2019
احند) األستاذ  بديوان  املودع  و 
الحضري موثق بنكناس قرر الشركاء)

االتفاق على ما يلي:
السيد) تأكيد وفاة املرحوم  ثم  (*
املنية) وافته  الذي  بوشيخ  محند 

بتاريخ)2019.07.08.
*)انتقال مجنوع حصص املرحوم)
زليدة) السيدة  (: وهم) ورثته  إلى 
,و) و السيد رالد بوشيخ) الحنو�صي,)
السيد اسامة بوشيخ,و ابنسة روله)

بوشيخ),و ابنسة أمال بوشيخ.)
الحصص) أصبحت  وعليه 
الشركة) في  للنرحوم  املنلوكة 

املذكورة أعاله كنا يلي):
محند) السيد  املرحوم  ينلك 
بوشيخ)150)حصة في الشركة ولالتالي)
تنتقل إلى ورثته لتصبح مقسنة على)

الشكل التالي:

 18 الحنو�صي) زليدة  السيدة 
حصة.)

السيد رالد بوشيخ))  )حصة.
السيد أسامة بوشيخ))  )حصة.
ابنسة روله بوشيخ))22)حصة.
ابنسة أمال بوشيخ))22)حصة.

)مجنوع الحصص التي تنثل جزء)
من رأس مال الشركة هي............)150 

حصة.
العام) الجن   بنقت�صى محضر  (*
مسجل) (27/07/2022 بتاريخ)
تم) (،05/08/2022 بتاريخ) بنكناس 

بنقتضاه)
1/تفويت)150)حصة للسيد سني2)
زوليدة) السادة  طرف  من  بوشيخ 
الحنو�صي أصالة عن نفسها ولالنيابة)
أمال) والسيدة  بوشيخ.) رولة  على 
بوشيخ رالد بوشيخ وأسامة بوشيخ.)
حصة للسيد سني2) (700 2/هبة)
بوشيخ من طرف إروانه السادة نور)
الدين بوشيخ والسيد فوزي بوشيخ)

وسفيان بوشيخ.
السادة) استقالة  تقديم  (/3
فوزي) والسيد  بوشيخ  نورالدين 
كنسي2ان) منصبهنا  من  بوشيخ 
للشركة و إعطائه إبراء)تام للندة التي)
قضاها في التسيي2 م  شكرهنا على)

ذلك.
بوشيخ) سني2  السيد   /تعيين 

كنسي2 للشركة
القانوني) الشكل  5/تحويل   

AU SARL(إلى(SARL(للشركة من
ولذلك عدل الفصل)06)و الفصل)

07)من القانون األسا�صي للشركة.
الفصل)6:

رأس مال الشركة أصبح محددا)
علي) مقسم  100.000.00درهم  في:)

الشكل التالي:
بوشيخ)) سني2  السيد 

100.000.00درهم.
هي)) الشركة  مال  رأس  مجنوع 

100.000.00درهم
)الفصل)7:

رأس مال الشركة أصبح محددا)
إلى) مقسم  100.000.00درهم  في:)
الشكل) على  مقسنة  1000حصة 

التالي:)



20241 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

السيد سني2 بوشيخ))1000)حصة)
لرأس) املكونة  الحصص  مجنوع 

مال الشركة هي))1000حصة.
بتاريخ) توثيقي  عقد  *بنقت�صى 
بنكناس) مسجل  (،2022 غشت) (03
تحيين) تم  بتاريخ03غشت2022)

النظام األسا�صي للشركة.)
للشركة) القانوني  اإليداع  *تم 
بتاريخ) مكناس  التجارية  باملحكنة 

13/10/2022عدد)3729.
)للخالصة والنشر)

األستاذ احند الحضري
325I

nabiq(mohammed

 MAASARAT OLD SI
MIMOUN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين منثل قانوني للشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC
 MAASARAT OLD SI MIMOUN
»شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: شركة 

العامرية اوالد �صي مسنون سيدي 
جابر شركة العامرية اوالد �صي 

مسنون سيدي جابر 23000 بني 
مالل املغرب.

»تعيين منثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري:)

. 6 7
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
وتبعا) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسي2)ين()

املنثل)ين()القانوني)ين(:)
-)عليم حنزة
-)عاجي عنر

 MAASARAT OLD SI  -
مسؤلية) ذات  شركة  (MIMOUN
محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن)
مقرها اإلجتناعي ب:)شركة العامرية)
جابر) سيدي  مسنون  �صي  اوالد 

23000)بني مالل املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء:)7 6 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1019.
326I

CCE SERVICES

LEADERPAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

CCE SERVICES
الرقم  19 تجزئة الوفا الطابق 
الثاني شقة رقم 9، 28820، 

املحندية املغرب
LEADERPAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي كابي  -76 
املنطقة الصناعية زناتة عين حرودة 

- - املحندية املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13917

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
76- )املنطقة الصناعية زناتة) »كابي)
املغرب«) املحندية  (- (- حرودة) عين 
الجنولية) الصناعية  »املنطقة  إلى)
-الغرلية الشطر)2)البقعة رقم)3  - - 

املحندية املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2032.
327I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

BK HOLDING بكا هولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق السادس، 
20100، الدار البيضاء املغرب

بكا هولدينغ BK HOLDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 52 شارع 
الزرقطوني، الطابق 2، رقم  1 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32885

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
رف ) تم  (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 
رأسنال الشركة بنبلغ قدره)»30.000 
إلى) درهم«)أي من)»120.000)درهم«)
»150.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 053 8.
328I

nabiq(mohammed

TOPO SURVEY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC
TOPO SURVEY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
سكينة الطابق التاني - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TOPO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.SURVEY

مساح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ربي2 أو طولوغرافي.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بني) (23000 (- سكينة الطابق التاني)

مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نعنان) حدادي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نعنان  السيد حدادي 
 116 عنارة) ( 3 م س) االزهر  تجزئة 
شقة)3)االلفة)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() نعنان  السيد حدادي 
 116 عنارة) ( 3 م س) االزهر  تجزئة 
شقة)3)االلفة)20000)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1031.

329I

MIRAK CONSULTING

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين الطابق 

األول، 20300، الدارالبيضاء املغرب
 MOUCHAWARATE ZAHRA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتناعي زنقة 
كلنينة محل رقم 520 - 20000 

الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.319563



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20242

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)يوليوز)2020)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2020)تحت رقم) 0 3 7.

330I

nabiq(mohammed

 MAASARAT OLD SI

MIMOUN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC

 MAASARAT OLD SI MIMOUN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شركة 

العامرية اوالد �صي مسنون سيدي 

جابر - 23000 بني مالل املغرب.

رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6 7

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

»820.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (920.000« إلى) درهم«)

ديون) م   مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1019.

331I

FIDUCOJ

STE BAHR iNFORMATIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42,، 64550،

JERADA MAROC
 STE BAHR iNFORMATIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة 
رقم 369 - 550 6 جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0087
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BAHR iNFORMATIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)املتاجرة

-هندسة الكنبيوتر
-)دراسة وتثبيت أنظنة األمن.

عنوان املقر االجتناعي):)حي املسي2ة)
رقم)369 - 550 6)جرادة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

رشيد) أوحنو  ابريك  أيت  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
رشيد) أوحنو  ابريك  أيت  السيد 
 369 رقم) املسي2ة  حي  عنوانه)ا()

550 6)جرادة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

رشيد) أوحنو  ابريك  أيت  السيد 

 369 رقم) املسي2ة  حي  عنوانه)ا()

550 6)جرادة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1607.

332I

STE RAHIMPORT SARL 

STE RAHIMPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

STE RAHIMPORT SARL

الشركة املحاسبة الك 2ى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

STE RAHIMPORT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العراق عنارة صفا و املروة طابق 

االول رقم 17 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.83651

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 29)يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

املروة) و  صفا  عنارة  العراق  »شارع 

 90000 17)طنجة)-) طابق االول رقم)

املسننة) »حي  إلى) املغرب«) طنجة 

تجزئة رقم)8  6)محل رقم)2)طنجة)

- 90000)طنجة املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258167.

333I

fiduazizi

 STE SAFAA
DEVELOPPEMENT

شركة التضامن
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عنر املختار حي القدس شارع 
عنر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 STE SAFAA DEVELOPPEMENT

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتناعي بدون 

رقم مركز الدورة الطرفاية 70050 
الطرفاية املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23565
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (18
األسا�صي لشركة التضامن باملنيزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAFAA DEVELOPPEMENT
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة،)البناء....الخ.
بدون) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 70050 الطرفاية) الدورة  مركز  رقم 

الطرفاية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الخلفاوي) الخظي2  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد مبارك البشرة):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخلفاوي) الخظي2  السيد 
رقم) بدون  الشهداء) حي  عنوانه)ا()

70050)الطرفاية املغرب.
عنوانه)ا() البشرة  مبارك  السيد 
صانتا لوسيا) (03 أ ب) (23 فيالزكويز)
باملاس) الس  (35229 باملاس) الس 

اسبانيا.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

الخلفاوي) الخظي2  السيد 
رقم) بدون  الشهداء) حي  عنوانه)ا()

70050)الطرفاية املغرب
عنوانه)ا() البشرة  مبارك  السيد 
صانتا لوسيا) (03 أ ب) (23 فيالزكويز)
باملاس) الس  (35229 باملاس) الس 

اسبانيا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) (02 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2018)تحت رقم)223/2018.
33 I

CONSEIL ASSISTANCE PME

UCSIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

UCSIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 
محند اسنيحة الطابق 10 الشقة 

رقم 57 الدا البيضاء. - 000 2 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558593

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.UCSIN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ردمة الهاتف أو آرر.
زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)
الشقة) (10 الطابق) اسنيحة  محند 
رقم)57)الدا البيضاء.)-)000 2)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: الفتاح) السيد بركان عبد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: السيد عي�صى عبد الكريم)
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الفتاح) عبد  بركان  السيد 
بن) درب  (222 الزنقة) (2 عنوانه)ا()
الجديدة) (2 020 الجديدة) عبود 

املغرب.
الكريم) عبد  عي�صى  السيد 
اوالد) الحكاكشة  دوار  عنوانه)ا()
سيدي) (2 350 بنور) عنران سيدي 

بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفتاح) عبد  بركان  السيد 
بن) درب  (222 الزنقة) (2 عنوانه)ا()
الجديدة) (2 020 الجديدة) عبود 

املغرب
الكريم) عبد  عي�صى  السيد 
اوالد) الحكاكشة  دوار  عنوانه)ا()
سيدي) (2 350 بنور) عنران سيدي 

بنور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1577 8.
335I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE
 SARRAKHALUM

SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE SARRAKHALUM
SARL(AU *- شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي بلو ك ف 

رقم 12 تجزئة الحوزية - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 غشت) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SARRAKHALUM -*

. SARL AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نجارة األملنيوم و بي  سل  األملنيوم.

ك) بلو  (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 1 000 12)تجزئة الحوزية)-) ف رقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سراخ  محند  السيد 

 1 000  993 رقم) الحدادة  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() سراخ  محند  السيد 

 1 000  993 رقم) الحدادة  تجزئة 

القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

336I

FOUZMEDIA

 CENTRE DE DIALYSE ET
 DE MALADIES RENALES

DALAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 CENTRE DE DIALYSE ET DE
 MALADIES RENALES DALAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
القدس الرقم 86  - --- سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29321
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DE DIALYSE ET DE

.MALADIES RENALES DALAL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غسيل الكلى وأمراض الكلى؛
اللوازم الطبية والشبه طبية.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
القدس الرقم)86 )-)---)سيدي قاسم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الجنصيلي) دالل  السيدة 

العاص) بن  زنقة عنر  (36 عنوانه)ا()

الشقة)5 000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الجنصيلي) دالل  السيدة 

العاص) بن  زنقة عنر  (36 عنوانه)ا()

الشقة)5 000 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

337I

i2fconseil

H.F.A.E PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

i2fconseil

 bd(ali(yaata(residence(ali(im

 b2 n°3 ain(sebaa(casablanca،

20250، casablanca(maroc

H.F.A.E PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 52 زنقة 

عنر بن العاص الصخور السوداء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7591

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 06)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

زنقة عنر بن العاص الصخور) (52«

البيضاء) الدار  (20000 (- السوداء)

إلى)»تقسينة العلج املنطقة) املغرب«)

الصناعية رقم)1)املنصورية)-)13050 

بن سلينان املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) سلينان  ب ن  االبتدائية 

يونيو)2022)تحت رقم) 39.

338I

CANOCAF SARL

GLOINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

GLOINVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 

تجزئة أوندا الوسينا 11و 13 الطابق 
األول شقة 3 - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 7 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GLOINVEST

/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) 2/تاجر  العقاري) االنعاش 

مواد) 3/تاجر  األرا�صي) و  العقارات 

البناء)والصناعية.

عنوان املقر االجتناعي):)حي املطار)

تجزئة أوندا الوسينا)11و)13)الطابق)
الناظور) (62000  -  3 شقة) األول 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة الحنداوي الهام)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الهام) الحنداوي  السيدة 

اسبانيا) اسبانيا) 9913) عنوانه)ا()

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الهام) الحنداوي  السيدة 

اسبانيا) اسبانيا) 9913) عنوانه)ا()

اسبانيا)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)531 .

339I

CABINET EL KHALIFA

NGE CONTRACTING S.A
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حسين، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

NGE CONTRACTING S.A »شركة 

املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: طريق 

وازيس زنقة 3 رقم 6 حي وازيس - 

10 20 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.89363

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) (Gilbert ROUX استقالة السيد)

منصبه كنتصرف،

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 Orso VESPERINI السيد) تعيين 

كنتصرف جديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)833770.

3 0I

MIRAK CONSULTING

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

MIRAK CONSULTING
شارع ابن تاشفين الطابق) (، 19
األول،)20300،)الدارالبيضاء)املغرب
 MOUCHAWARATE ZAHRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة) االجتناعي  مقرها  وعنوان 
 20000  -  520 رقم) محل  كلنينة 

الدار البيضاء)املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.319563

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) (2020 نون 2) املؤرخ في) 2)
و) »االستي2اد  من) الشركة  نشاط 

التصدير و التجارة«)إلى)»التجارة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760857.
3 1I

CABINET EL KHALIFA

 ASSISTANCE
 MAINTENANCE

MULTISERVICES S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حسين، 20100، الدار 

البيضاء املغرب
 ASSISTANCE MAINTENANCE
MULTISERVICES S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 3 تقاط  

شارع ابراهيم الروداني زنقة النحاس 
النهوي اقامة االنفتاح الطابق 2 

الشقة  2 - 20330 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29871
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)2022)تم تحويل)
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من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

الروداني) ابراهيم  شارع  تقاط   (3«
زنقة النحاس النهوي اقامة االنفتاح)

2)الشقة) 2 - 20330)الدار) الطابق)
البيضاء)املغرب«)إلى)»13)زنقة القصر)

الرقم)9)الطابق)5)املعاريف)-)20330 

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 83995.

3 2I

CABINET EL KHALIFA

 SELMA TOURISME S.A.R.L.

A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حسين، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

 SELMA(TOURISME(S.A.R.L. A.U

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

محند 5 الطابق السادس رقم 31 - 

20015 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66877

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) بسيط  سلمى  السيدة  استقالة 

منصبها كنتصرفة،

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد املختار منصوري كنسي2)

جديد للشركة،

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 النظام األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:35 رقم) بند 

تبعا لتفويت جني  الحصص) مايلي:)

من) بسيط  سلمى  السيدة  استقالة 

السيد) تعيين  و  كنتصرفة  منصبها 

جديد) كنسي2  منصوري  املختار 

للشركة،

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1089 8.

3 3I

العيون استشارات

ASSAWAB IMEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

70000، العيون املغرب

ASSAWAB IMEX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة ابن 

االبار رقم 17حي رط الرملة 01 
العيون العيون 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ASSAWAB IMEX

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يتعلق بالنشاط التجاري والخدماتي)

و االستي2اد و التصدير و التوزي ....

زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الرملة) رط  17حي  رقم) االبار  ابن 
العيون) (70000 العيون) العيون  (01

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: رطري) الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن رطري عنوانه)ا()
3 1)حي رط الرملة) زنقة وليلي رقم)

02)العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسن رطري عنوانه)ا()
3 1)حي رط الرملة) زنقة وليلي رقم)

02)العيون)70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
07)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم) 299.
3  I

العيون استشارات

MEDLISH IMEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

70000، العيون املغرب
MEDLISH IMEX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الوكالة بلوك E رقم101 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3 23
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MEDLISH IMEX
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدماتي) التجاري  بالنشاط  يتعلق 

االست2اد والتصدير....
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- العيون) رقم101) (E بلوك) الوكالة 

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محنودا) االمين  محند  السيد 
 100 1.000)حصة بقينة) (: املجل�صي)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
محنودا) االمين  محند  السيد 
 1 تجزئة الوكالة) املجل�صي عنوانه)ا()

بلوك)H 70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
محنودا) االمين  محند  السيد 
 1 تجزئة الوكالة) املجل�صي عنوانه)ا()

بلوك)H 70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
18)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3073.
3 5I

مكتب املحاسبة

 SOCIETE I S A GARD SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عنارة أعراب 

الطابق األول رقم ب ، 35000، تازة 
املغرب
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 SOCIETE I S A GARD SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

السالم شارع حسن بحتات تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6731

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (07

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE I S A GARD SARL AU

االمن- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة-نقل-االموال.

اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- تازة) بحتات  حسن  شارع  السالم 

35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: البهالي) انصاف  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1000 (: البهالي) انصاف  السيدة 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة انصاف البهالي عنوانه)ا()

حي العلويين شارع بين الكيفان رقم)

3 )تازة)35000)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة انصاف البهالي عنوانه)ا()

حي العلويين شارع بين الكيفان رقم)

3 )تازة)35000)تازة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)75 .
3 6I

SALAM SPA SARL AU 

SALAM SPA SARL AU
إعالن متعدد القرارات

SALAM SPA SARL AU
حي الزياتن مجن  املنزه فيال رقم  0 
 TANGER ،90000 ،الطابق الثاني

MAROC
SALAM SPA SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

الزياتن مجن  املنزه فيال رقم  0 
الطابق الثاني - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1202 3

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
وتعيين) الشركة  مسي2ة  استقالة 

اررى
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 اسم الشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
االسا�صي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الديابي) رديجة  السيدة  تفويت 
 K 86995 حاملة للبطاقة الوطنية)
رقم)1000)حصة اجتناعية من أصل)
اينان) السيدة  لفائدة  1000حصة 
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  املومن 

 CD620391
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الديابي) رديجة  السيدة  استقالة 

 K 86995 حاملة للبطاقة الوطنية)
السيدة) واصبحت  للشركة  كنسي2ة 
للبطاقة) الحاملة  املومن  اينان 
املسي2ة) (CD620391 الوطنية)

الوحيدة للشركة)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 SALAM SPA(تغيي2 اسم الشركة من
 IMANE SPA SARL إلى) (SARL AU

AU
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
االسا�صي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258290.
3 7I

BUSINESS AUDITAX

 SOCIETE TANGER
 DE CUVELAGE ET

D›ETANCHEITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،
TANGER MAROC

 SOCIETE TANGER DE
 CUVELAGE ET D›ETANCHEITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 شارع 
يوسف بن تاشفين الطابق 2 رقم 

-3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE TANGER DE  :
.CUVELAGE ET D’ETANCHEITE

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العزل) وأعنال  املتنوعة  البناء)

الحراري والختم
-)أعنال وِحَرف متنوعة

والبناء) التحتية  البنية  تطوير  (-
V.R.D(والهندسة املدنية و

النقل) ووسائل  ابالت  تأجي2 
املختلفة)؛

-)أعنال الكهرلاء)والسباكة.
أعنال الهندسة املدنية لجني ) (-
األشغال) ولناء) (،)T.C.E( الحرف)
والتوريد،) والصيانة،) العامة،)
اإلنشاءات) وأعنال  واإلصالح،)

املعدنية.
-)اعنال الت2ابية والصرف الصحي)
املياه) ورطوط  والطرق  والعدادات 

والهاتف والشبكات املختلفة.
-)تصني  وتسويق مواد البناء.

-)جدولة وإدارة وتنسيق األعنال
النقل) ووسائل  ابليات  تأجي2  (-

املختلفة.
البضائ ) وتصدير  استي2اد  (-

واملواد.
شارع) (5 (: عنوان املقر االجتناعي)
يوسف بن تاشفين الطابق)2)رقم)-3 

- 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السود) التهامي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السود  التهامي  السيد 
الطابق)   ( 7 مجن  دياري مجنوعة)

رقم)8  90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() السود  التهامي  السيد 
الطابق)   ( 7 مجن  دياري مجنوعة)

رقم)8  90000)طنجة املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)16 258.

3 8I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طيراس بيزيبل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع محند الخامس و شارع 

ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم   ، 

90000، طنجة املغرب

طي2اس بيزيبل شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 1 
زاوية زنقة اليوسفية و زنقة األنطاكي 

الطابق األر�صي شقة رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82613

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تم تعيين) 13)شتن 2) املؤرخ في)

مسي2 جديد للشركة السيد)ة()بلعربي)

ماجد كنسي2 وحيد

تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258323.

3 9I

ديوان االستاذ بناصر الصغي2

CBS NETTOYAGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ بناصر الصغي2

61،شارع موالي عبد الرحنان اقامة 

منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 

000 1، القنيطرة املغرب

 CBS NETTOYAGE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 
زنقة سبو و عالل بن عبد هللا مابين 
الطابقين 2 مكتب 20 القنيطرة 

000 1 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الشركاء) )ة() السيد) تفويت 
1.125)حصة اجتناعية من) بنعي�صى)
أصل)3.000)حصة لفائدة السيد))ة()
سني2ة بويبلي و ابنتها القاصر بتاريخ)

05)يوليوز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)1939 .
350I

ALTA COMPTA

ادريسية طرنسفير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
ادريسية طرنسفي2 شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

احند املقري املعنورة القطعة 
19 الطابق االر�صي اب ج طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116 77

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 27)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
ادريسية طرنسفي2) الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
احند) زنقة  (10 اإلجتناعي) مقرها 
الطابق) (19 املقري املعنورة القطعة)
االر�صي اب ج طنجة)-)90000)طنجة)

التوقف التام عن) (: املغرب نتيجة ل)
النشاط.

زنقة) (10 و حدد مقر التصفية ب)
القطعة) املعنورة  املقري  احند 
(- طنجة) ج  اب  االر�صي  الطابق  (19

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

نوفل ايت الحوجاج و) السيد)ة()
عنوانه)ا()مجن  سوالنج) )اوقاف ج)
عنارة)2)ط)3)رقم)  )اجزناية طنجة)
)ة() املغرب كنصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11202.
351I

ORIEN.COMPTA

K.SC RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محند الخامس حي 

الحسني بركان، 60300، بركان 
املغرب

K.SC RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  18 شقة 
بالطابق الثاني تجزئة ري 2 - 60330 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 K.SC (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.RENT CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتناعي):) 18)شقة)

بالطابق الثاني تجزئة ري 2)-)60330 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: الحضري) كوثر  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيدة ليلى اقرقاش):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كوثر الحضري عنوانه)ا()

 60330  60330 ري 2) تجزئة  (18 

بركان املغرب.

عنوانه)ا() اقرقاش  ليلى  السيدة 

الناظور)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() محند  تفزاتي  السيد 

بنسعيد) حي  (02 رقم) اصيال  زنقة 

الصديق)60330)بركان املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم) 5 .

352I

ste(consulting(dir(SNC 

SALON H&Z
شركة التضامن

حل شركة

ste(consulting(dir(SNC

 24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH،

51000، الحاجب املغرب

SALON(H&Z شركة التضامن)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املرادي زنقة 1 رقم 5 الحاجب - 

51000 الحاجب املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2277

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 يناير) (01 املؤرخ في)
شركة التضامن)SALON(H&Z)مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي تجزئة املرادي زنقة)
1)رقم)5)الحاجب)-)51000)الحاجب)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل مالية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- الحاجب) (5 رقم) (1 زنقة) املرادي 

51000)الحاجب املغرب.)
و عين:

و) العيساوي  زكية  السيد)ة()
 3 زنقة) سيحند  عين  حي  عنوانه)ا()
الحاجب) (51000 الحاجب) (8 رقم)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و) حكيم  حنيد  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي الشريشرة زنقة)19)رقم)
23)الحاجب)51000)الحاجب املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (01 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)2 7.
353I

MEFROC SARL

 MAINTENANCE( 
 ENTRETIEN FROID ET

CLIMATISATION( MEFROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MEFROC SARL
حي السدري مج 03 زنقة 10 رقم 

137، 20650، الدار البيضاء املغرب
 MAINTENANCE ENTRETIEN( 
 FROID ET CLIMATISATION(
MEFROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

السدري مج 03 زنقة 10 رقم 137 - 
20650 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8 995
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يناير) (03 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MAINTENANCE ENTRETIEN(
 FROID ET CLIMATISATION(
 100.000 مبلغ رأسنالها) (MEFROC
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
 -  137 10)رقم) 03)زنقة) السدري مج)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20650

ل):)التصفية الودية.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  137 10)رقم) 03)زنقة) السدري مج)

20650)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) اطراغا  رشيد  السيد)ة()
زنقة) (03 حي السدري مج) عنوانه)ا()
الدار البيضاء) (20650  137 رقم) (10

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)غي2 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2022)تحت رقم)30 810.

35 I

PREMIUM FINANCE

 CARROSSERIE AUTO
ADNANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CARROSSERIE AUTO ADNANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي ابواب 
مراكش املنطقة 19 رقم 18 - 

0000  مراكش املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97601

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تاجر العجالت

تركيب و تفكيك وموازنة و توازي)
العجالت)

و) )اصالح  السيارات) هياكل 
تصني (

اصالحات كهرلائية))السيارات(

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)7  0 1.
355I

CAFIGEC

HED ET ASSOCIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
HED ET ASSOCIES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26، شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

520 67
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 HED (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.ET ASSOCIES
بناء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطور عقارات.
عنوان املقر االجتناعي):)26،)شارع)
 -  3 شقة) (1 مرس السلطان الطابق)

20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
الداودي) األزهاري  حنزة  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الداودي) األزهاري  حنزة  السيد 
الشطر الخامس مركز) (92 عنوانه)ا()
الجديدة) (20100 بوزيد) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الداودي) األزهاري  حنزة  السيد 
الشطر الخامس مركز) (92 عنوانه)ا()
الجديدة) (20100 بوزيد) سيدي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2021)تحت رقم)8 7980.
356I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

SOUSS WHEAT FLOUR
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
والجبائية

63، شارع الكورنيش العنارة ب 
الطابق 5، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
SOUSS WHEAT FLOUR »شركة 

املساهنة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 7 6 
املنطقة الصناعية، ايت ملول - 



20249 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

86350 ايت ملول املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7 97

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
مايلي:)قبول استقالة السيد ابراهيم)

بوتكراي من مهامه كنتصرف
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا)
سنوات أي) ()5( جديدا للشركة ملدة)
إلى حين انعقاد الجن  العام العادي)
املدعو للبث في حسابات سنة)2026 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة متصرف)

بند رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين متصرف جديد

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بانزكان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)2031/2022.
357I

malartci

 SOCIETE PIECES AUTO
ASSA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 SOCIETE PIECES AUTO ASSA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
تجاري حي بولكرون زنقة 1 رقم 80 
بني مالل - 23000 بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE PIECES AUTO ASSA

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)السيارات)

الغيار) قط   أو  امللحقات  )تاجر 

للسيارات(..

محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 80 رقم) (1 تجاري حي بولكرون زنقة)

بني مالل)-)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (600 (: اسا) ياسين  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) ( 00 (: اسا) العربي  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اسا  ياسين  السيد 

اقامة اناس بلوك)7)الرقم) )بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا() اسا  العربي  السيد 

اقامة اناس بلوك)7)الرقم) )بني مالل)

23000)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() اسا  ياسين  السيد 

اقامة اناس بلوك)7)الرقم) )بني مالل)

23000)بني مالل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 101.

358I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

NANI CONFECTION
إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
NANI CONFECTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: 56 شارع 
أ املجد قطعة 799 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.105535

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رأسنال) رف   الوحيد  الشريك  قرر 
إلى) درهم  (2000000 من) الشركة 
مبلغ) بزيادة  درهم،) (5666000
عن طريق إدماج) درهم،) (3666000
أوعالوات إصدار) أرلاح  أو  احتياطي 
درهم،) ( 02000 في رأس املال بنبلغ)
مقاصة م  ديون) وعن طريق إجراء)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة)

بنبلغ)000 326)درهم.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد رأسنال الشركة الجديد)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (21 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)257561.
359I

امينة الطاهري موثقة بالدار البيضاء

DELICES FACTORY
إعالن متعدد القرارات

امينة الطاهري موثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 12، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

DELICES FACTORY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: الدار 

البيضاء 106 زنقة احند شر�صي 

اقامة ليكسي2يا بوركون - 0 200 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33901

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة علي وهب كافة الحصص)

بنعيش) لبنى  السيدة  تنتلكها  التي 

لفائدة السيد عنر بنعيش.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

الى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استنرارية السيد عنر بنعيش كندير)

وحيد

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 القانون األسا�صي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهنات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأس مال الشركة

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)ادارة الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1308 8.

360I
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COMPUTASYS

COMPUTASYS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPUTASYS
درب امليت2 الزنقة 12 إقامة الزهور 
رقم 7 ب الدارالبيضاء، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
COMPUTASYS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي درب امليت2 
الزنقة 12 إقامة الزهور رقم 7 ب 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5585 7

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COMPUTASYS
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكنبيوتر) أجهزة  وتوزي   وتصدير 

واألجهزة اإللكت2ونية.
-)بي  ردمات الكنبيوتر.

-)تركيب وصيانة الشبكات.
-)استشارات في هندسة الحاسوب.
تحسين) االستضافة،) اإلبداع،) (-

محركات البحث،)اإلعالن،)التدقيق
وصيانة املواق  اإللكت2ونية

املعامالت) جني   أعم  ولصورة  (-
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
كلًيا أو جزئًيا،) مباشر أو غي2 مباشر،)
باألنشطة املذكورة أعاله أو التي تعزز)

تننيتها..

عنوان املقر االجتناعي):)درب امليت2)
ب) (7 رقم) الزهور  إقامة  (12 الزنقة)
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: السيد اذابكريم محند) (-

بقينة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اذابكريم محند عنوانه)ا()
105)زنقة بي2تراند دوچيسلين)1000  

بلوا فرنسا)1000 )بلوا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اذابكريم محند عنوانه)ا()
105)زنقة بي2تراند دوچيسلين)1000  

بلوا فرنسا)1000 )بلوا فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
361I

RIAN MFADDAL

PROTALK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20،
90000، TANGER(MAROC

PROTALK شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
القدس L IMCOPA LT2 الطابق 
االول رقم 5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROTALK
•التجارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

اإللكت2ونية.)
•)تشغيل مراكز االتصال.

•)التجارة العاملية..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (L IMCOPA LT2 القدس)
االول رقم)5 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: كوثر) برقون  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة برقون كوثر عنوانه)ا()58 
الرحنان) إقامة  غاندي  مهاتا  شارع 
طنجة) (90000  09 شقة) (2 طابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
 58 السيد برقون كوثر عنوانه)ا()
الرحنان) إقامة  غاندي  مهاتا  شارع 
طنجة) (90000  09 شقة) (2 طابق)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11198.
362I

ML EXPERTS

ZELLIGE ELBALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
ZELLIGE ELBALI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار مرس 
سكر، قبيلة أوالد مجاتية، دائرة 
املديونة - الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555 39
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZELLIGE ELBALI
غرض الشركة بإيجاز):)•)التصني )
جني ) وتصدير  توزي   والتسويق.)
املنتجات واالكسسوارات من الحرف)

اليدوية لآلررين)؛
تصني  وتركيب وتركيب جني ) (•

أنواع التبليط وغي2ها من األعنال.
دراسة وتصنيم وتنفيذ وإنجاز) (•
الدارلي) التصنيم  أعنال  جني  

والديكور.
جني  العنليات) ولصورة أعم،) (•
عنليات) ذلك  في  بنا  التجارية 
الصناعية) أو  التصدير  أو  االستي2اد 
أو املالية أو املنقولة أو غي2 املنقولة أو)
البحرية أو الزراعية أو السياحية التي)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غي2)
مباشر بهدف الشركة املذكور أو التي)

قد تعزز فقط تحقيقه.
عنوان املقر االجتناعي):)دوار مرس)
دائرة) مجاتية،) أوالد  قبيلة  سكر،)
 20000 (- البيضاء) الدار  (- املديونة)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة غالية سبتي):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
500)حصة) (: السيد توفيق بناني)

بقينة)100)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سبتي  غالية  السيدة 
العشية,) مجن  شنس  (2 شارع) (27
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() بناني  توفيق  السيد 
العشية,) مجن  شنس  (2 شارع) (27
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سبتي  غالية  السيدة 
العشية,) مجن  شنس  (2 شارع) (27
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا() بناني  توفيق  السيد 
العشية,) مجن  شنس  (2 شارع) (27
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)837675.
363I

MNS INDUSTRIELS

»MNS INDUSTRIELS« SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MNS INDUSTRIELS
الدار البيضاء 265 شارع الزرقطوني 
الطابق التاس  رقم 92، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
 »MNS(INDUSTRIELS« SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الدار 
البيضاء 265 شارع الزرقطوني 
الطابق التاس  رقم 92 - 20370 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558599
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MNS (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.»INDUSTRIELS«(SARL
للشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
هدف في املغرب كنا في جني  البلدان)

 :
-تصني  الهياكل واملقطورات.

-)ميكانيك عام.
-الطالء)املعدني؛

-)بناء)وإصالح هياكل السيارات
الشراء،) التصدير،) -االستي2اد،)
التجارة،) التسويق،) التنثيل،) البي ،)
التنثيل التجاري) الت2كيب،) التوزي ،)
لجني  األصناف،)املنتجات،)األشياء،)
مهنا) والبضائ   املعدات،) أو  املواد 
وكافة) منشأ  أي  ومن  طبيعتها  كانت 
أشكال األدوات واملواد بكافة أشكالها)
الخردة) أنواع  وجني   غيارها  وقط  

املعدنية...
العنليات) جني   عامة،) -ولصفة 
واملالية) والصناعية  التجارية 
أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
املذكورة أعاله،) غي2 مباشر باألشياء)
أو) تحقيق  تعزز  أن  املحتنل  من  أو 
تطوير أو توسي ،)وكذلك أي مشاركة)
مباشرة أو غي2 مباشرة بأي شكل من)
أو) مؤسسة  أو  شركة  م   األشكال 
تأسيس أي نشاط تجاري له أغراض)

مناثلة أو مكنلة أو ذات صلة..
الدار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الزرقطوني) شارع  (265 البيضاء)
 20370  -  92 رقم) التاس   الطابق 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الدين) سراج  املصطفى  السيد 
50)حصة بقينة)100)درهم للحصة.

50)حصة) (: السيد محند نصيب)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) سراج  املصطفى  السيد 
جنال) حي  البيضاء) الدار  عنوانه)ا()
زنقة)1)رقم)66 20570)الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() نصيب  محند  السيد 
م) (02 الشرف) تجزئة  البيضاء) الدار 
االلفة) (15 شقة) (03 عنارة) (18 س)

20220)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الدين) سراج  املصطفى  السيد 
جنال) حي  البيضاء) الدار  عنوانه)ا()
زنقة)1)رقم)66 20570)الدار البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا() نصيب  محند  السيد 
م) (02 الشرف) تجزئة  البيضاء) الدار 
االلفة) (15 شقة) (03 عنارة) (18 س)

20220)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1580 8.
36 I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

LAKE SERVICES
إعالن متعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
LAKE SERVICES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 12،شارع 
مو�صى ابن نوصي2 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61961
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الحصص:) تفويت  (1 رقم) قرار 
الذي ينص على مايلي:)فوتت السيدة)
زينب القباج)1000)حصة اجتناعية)

لفائدة السيد لحسن الوردي

2)استقالة املسي2:)الذي) قرار رقم)

السيدة) استقالة  مايلي:) على  ينص 
كنسي2ة) منصبها  من  القباج  زينب 

للشركة)

جديد) مسي2  تعيين  (3 رقم) قرار 

تعيين) تم  مايلي:) على  ينص  الذي  (:

السيد لحسن الوردي كنيسر جديد)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد لحسن الوردي مالك ل)1000 

حصة اجتناعية)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

تعيين السيد لحسن الوردي) مايلي:)

كنسي2جديد للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258328.

365I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

Exit voyages
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF

 Rue(oussama(bnou(zaid(N°151

 Etg 2 cite(gauche(N(G(Maarif،

20330، CASABLANCA(MAROC

Exit(voyages شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 15 شارع 

املسي2ة الخضراء - 20020 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553299

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 Exit (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.voyages
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) الفردية  اإلقامات  أو  الرحالت 
هذا) من  املنتجات  بي   أو  الجناعية 

النشاط)؛
يتم) قد  التي  الخدمات  تقديم  (-
الرحالت أو اإلقامات،) تقدينها أثناء)
وال سينا حجز وتسليم تذاكر النقل،)
ووسائل) والتأجي2 نيابة عن عنالئها،)
أو) (/ وحجز غرف اإلقامة و) النقل،)

مؤسسات تقديم الطعام)؛
املتعلقة) الخدمات  تقديم  (-
وجه) وعلى  السياحي  باالستقبال 
الخصوص تنظيم الرحالت والزيارات)
التاريخية للنواق  أو ابثار وردمات)

املرشدين واملرشدين السياحيين
إنتاج أو بي  الطرود السياحية) (-
تنظيم) بها  املتعلقة  العنليات  وأداء)
املناثلة،) األحداث  أو  املؤتنرات 
وكذلك األنشطة السياحية املتعلقة)
األسناك) وصيد  والصيد  بالرياضة 
كل) ألن  ثقافي،) و  والفنية  والجبال 
هذه العنليات تشنل كل أو جزء)من)
العروض املقدمة إلى أ)/)ب)/)وج من)

هذه املقالة)»

15)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
الدار) (20020 (- الخضراء) املسي2ة 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: مفيد) الحنيد  عبد  السيد 
1.000)حصة بقينة)100.000)درهم)

للحصة.
السيد عبد الحنيد مفيد):)1.000 

بقينة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مفيد) الحنيد  عبد  السيد 

9 )شارع عبد اللطيف بن) عنوانه)ا()

قدور طابق)5شقة)18)راسين)20020 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

مفيد) الحنيد  عبد  السيد 

9 )شارع عبد اللطيف بن) عنوانه)ا()

قدور طابق)5شقة)18)راسين)20020 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)27855.

366I

tob(travaux(divers

SAHARA HEITC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tob(travaux(divers

حي ولي العهد زنقة اللينون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 

العيون املغرب

SAHARA HEITC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك Y رقم 
291 مكرر العيون - 70000 العيون 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتولر) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهادي) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (500 زيراوي)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

)ة()الحسين زيراوي بتاريخ)01)أكتولر)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

05)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2960/2022.

367I

لوكسر للحسابات

LION DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

لوكسر للحسابات

1  شارع بركان الطابق الثاني رقم  ، 

60000، وجدة املغرب

LION DRIP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة نهار 

س 35  دوار سنية الطابق االول - 

60000 وجدة املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39067

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (07 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بي  االدوات الفالحية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن 2) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم) 288.

368I

EL KIHEL TRAV

KIHEL TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL KIHEL TRAV

 BD(CHOUHADA(N30 AHFIR،

63050، AHFIR(MAROC

KIHEL TRAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الشهادء رقم 30 - 63050 أحفي2 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6105

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 غشت) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كحل) زكية  )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتناعية من أصل)100 

حصة لفائدة السيد))ة()شرف هي2ي)

بتاريخ) 2)غشت)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتن 2) (20 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)510/2022.

369I

FCG AUDIT SARL AU

 ADAOULIA LITAJHIZ

ALFANADIQ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE(NOYER(C(BUREAU°1

 GUELIZ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 ADAOULIA LITAJHIZ

ALFANADIQ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

م 2وكة اقامة انوار عنارة رقم 8 

شقة رقم 15 - 0000  مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1615

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2022 ماي) املؤرخ في) 2)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

عنارة) انوار  اقامة  م 2وكة  »تجزئة 

رقم)8)شقة رقم)15 - 0000 )مراكش)

املغرب«)إلى)»تجزئة وازيس)2)عنارة ا)

مراكش) ( 0000 - رقم) 1  (3 الطابق)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (16 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)9780.

370I
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FCG AUDIT SARL AU

الدولية لتجهيز الفنادق
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE(NOYER(C(BUREAU°1
 GUELIZ، 40000، MARRAKECH

MAROC
الدولية لتجهيز الفنادق شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي جزئة 
وازيس 2 عنارة ا الطابق 3 رقم  1 - 

0000  مراكش املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1615

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تعيين) تم  (2022 ماي) في) 2) املؤرخ 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()الحفار)

مؤمن كنسي2 آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (16 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)9780.
371I

CAB ASSISTANCE

AMANDALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER(ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
AMANDALIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 
ولي العهد مركز انريا مكتب رقم 13 
الطابق االر�صي - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AMANDALIA

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشوكوالتة..

 183 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

شارع ولي العهد مركز انريا مكتب رقم)

طنجة) (90000 (- الطابق االر�صي) (13

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
علوي) محندي  لطيفة  السيدة 

درهم) (100 بقينة) حصة  ( 00  :

للحصة.

00 )حصة) (: السيد جهاد جامعي)

بقينة)100)درهم للحصة.
علوي) محندي  زكرياء) السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (200  :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علوي) محندي  لطيفة  السيدة 

اقامة) مراكش  شارع  عنوانه)ا()
رقم) (03 ماجوريل بلوك س الطابق)

16 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() جامعي  جهاد  السيد 

شارع مراكش اقامة ماجوريل بلوك)
س الطابق)03)رقم)16 90000)طنجة)

املغرب.
علوي) محندي  زكرياء) السيد 

مونتيلينار) (26200 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

علوي) محندي  زكرياء) السيد 
مونتيلينار) (26200 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258169.

372I

SM SOUTH CAPITAL

 GENERALE OIL
EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID )derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GENERALE OIL EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 387، 
شارع محند الخامس الطابق 7 

الرقم 19 - 20300 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 33355
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 02)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 GENERALE OIL EQUIPEMENTS
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي)387،)شارع)
محند الخامس الطابق)7)الرقم)19 - 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20300

ل):)عدم تحقيق الغرض االجتناعي.
(،387 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع محند الخامس الطابق)7)الرقم)

19 - 20300)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) السعدوني  نبيل  السيد)ة()
حي) التاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا()
املحندية) (28830  9 الرقم) الروس 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

(،387 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شارع محند الخامس الطابق)7)الرقم)

19

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839521.

373I

H.T SMART

 STE AZZIRAG TRAVEL SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 1537 حي األمل رريبكة، 

25000، رريبكة املغرب

 STE AZZIRAG TRAVEL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي موطنة،ب 

1537 حي األمل رريبكة - 25000 

رريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AZZIRAG TRAVEL SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل) الغي2،) لحساب  املستخدمين 

املدر�صي.
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عنوان املقر االجتناعي):)موطنة،ب)
 25000 (- رريبكة) األمل  حي  (1537

رريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الزيرك) هشام  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزيرك  هشام  السيد 
دوار اوالد داوود الغديرة البئ2 الجديد)

150 2)البئ2 الجديد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الزيرك  هشام  السيد 
دوار اوالد داوود الغديرة البئ2 الجديد)

150 2)البئ2 الجديد املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ)13)أكتولر)

2022)تحت رقم)93 .
37 I

FIDACTIVE

BELMAIN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

BELMAIN IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عند 
WEDOM بلوك 25 شارع تطوان 
رقم 133 مكتب رقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املحندي اكادير - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BELMAIN IMMO
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات؛

)-)تاجر عقارات.

-)إدارة العقارات

عند) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

WEDOM)بلوك)25)شارع تطوان رقم)

133)مكتب رقم)5)و6)الطابق الثالث)

الحي املحندي اكادير)-)80000)اكادير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 (: ابعقيل) مصطفى  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد حسن ايكيس):)300)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

300)حصة) (: السيد رشيد الحور)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى ابعقيل عنوانه)ا()

 L’auncienne( 59600 شارع) ( 7

MAUBEUGE)فرنسا.

عنوانه)ا() ايكيس  حسن  السيد 

 JOACHIM DE BELLAY شارع) (8

MAUBEUGE 59600)فرنسا.

عنوانه)ا() الحور  رشيد  السيد 

 LE MANOIR 59600 شارع) ( 3

MAUBEUGE)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى ابعقيل عنوانه)ا()

 L’auncienne( 59600 شارع) ( 7

MAUBEUGE)فرنسا)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118820.

375I

CRA CONSEIL

HOLLAND TEX SARL-AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شارع محند السادس عنارة 

ف1 رقم 12، 20500، الدار البيضاء 
املغرب

HOLLAND TEX SARL-AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي كروب 

التقدم GH2- 17 الطابق 2 سيدي 
ال 2نو�صي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558171
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HOLLAND TEX SARL-AU
التجارة،) (: غرض الشركة بإيجاز)

االستي2اد والتصدير.
كروب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
سيدي) (2 الطابق) (GH2- 17 التقدم)
البيضاء) الدار  (20600 (- ال 2نو�صي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: وليد) اإلدري�صي  بقال  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

وليد) اإلدري�صي  بقال  السيد 
5)رقم) عنوانه)ا()تجزئة السبيل زنقة)
ناف ) بن  عقبة  2محج  الطابق) (10

20550)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
وليد) اإلدري�صي  بقال  السيد 
5)رقم) عنوانه)ا()تجزئة السبيل زنقة)
ناف ) بن  عقبة  2محج  الطابق) (10

20550)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1183 8.

376I

CABINET AMALI ET ASSOCIES

BZK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET AMALI ET ASSOCIES
 BD(MD(V 3EME(ETAGE 625
BUREAU 29، 20000، الدار 

البيضاء.
BZK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي   1 زنقة 

محند السنيحة اقامة جوهرة 
محند السنيحة الرقم 35 الطابق 
6 البيضاء - 2000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558081
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.BZK(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مشروع) وتدبي2  التقنية  الدراسات 

مفوض جدولة وتنسيق.
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 1  (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة محند السنيحة اقامة جوهرة)
الطابق) (35 الرقم) السنيحة  محند 
البيضاء) الدار  (2000 (- البيضاء) (6

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة صوفيا علمي):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد اسناعيل بن زكري)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() علمي  صوفيا  السيدة 
9)شقة) )املدينة) اقامة شرف عنارة)
الدار) (20000 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
زكري) بن  اسناعيل  السيد 
كاليفورنيا) اركاديا  اقامة  عنوانه)ا()
الدار) (20000  10 شقة) س  عنارة 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() علمي  صوفيا  السيدة 
9)شقة) )املدينة) اقامة شرف عنارة)
الدار) (20000 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)33227.
377I

AZ CONSULTANTS

PRIM PARTNERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

AZ CONSULTANTS
1 1 شارع حسن األول، الطابق 
الراب ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
PRIM PARTNERS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية زنقة 
األمي2 موالي عبد هللا وزنقة النخلة 

الطابق الراب  الشقة رقم 7 - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.506713
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)08)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
هللا) عبد  موالي  األمي2  زنقة  »زاوية 
الشقة) الراب   الطابق  النخلة  وزنقة 
رقم)7 - 20000)الدارالبيضاء)املغرب«)
شارع حسن األول الطابق) (1 1« إلى)
 CASABLANCA  20000 (- الراب )

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0765 8.
378I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتنانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SIA RACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتنانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون، 72000، املر�صى العيون 

املغرب
SIA RACH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : زنقة 
يوسف بن تاشفين رقم 35 شقة  0 

- 70002 املر�صى العيون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38923

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 2) املؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  (SIA RACH
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
بن) يوسف  زنقة  اإلجتناعي  مقرها 

 70002  - شقة) 0  (35 تاشفين رقم)
املر�صى العيون املغرب نتيجة لوقف)

النشاط.
و عين:

و) رشيد  هللا  عبد  السيد)ة()
الحي) (253 رقم) (1 بلوك) عنوانه)ا()
ملول) ايت  (86153 ازرو) الجديد 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
زنقة) وفي  (2022 شتن 2) (30 بتاريخ)
يوسف بن تاشفين رقم)35)شقة) 0 

- 70002)املر�صى العيون املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3030/2022.
379I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتنانية الثقة العيون

LAAYOUNE

MIMTI FISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتنانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون، 72000، املر�صى العيون 

املغرب
MIMTI FISH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املسي2ة الخضراء الشطر الثالث رقم 
 0 - 70002 املر�صى العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21065
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتولر)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (MIMTI FISH الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
املسي2ة) تجزئة  اإلجتناعي  مقرها 
 - رقم) 0  الثالث  الشطر  الخضراء)
70002)املر�صى العيون املغرب نتيجة)

ل):)وقف النشاط.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشطر الثالث رقم) املسي2ة الخضراء)
 0 - 70002)املر�صى العيون املغرب.)

و عين:
و) مينتي  املصطفى  السيد)ة()
الطلح) زنقة  الوحدة  حي  عنوانه)ا()
العيون) املر�صى  (70002 رقم) 0 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
13)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3029/2022.
380I

ESPERE CONSULTING

IM FRUITS SUD AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

IM FRUITS SUD AFRIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
الوفاء الطابق  0 الشقة 08 زنقة 

ال 2يد - 87200 بيوكرى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

271 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 IM (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FRUITS SUD AFRIQUE
:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)

استي2اد جني  الخضر و الفواكه.
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عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة) (08 الشقة) الطابق) 0) الوفاء)

ال 2يد)-)87200)بيوكرى املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: ادراز) مصطفى  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد عناد بنطاهر):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ادراز  مصطفى  السيد 

اشتوكة) بيبي  سيدي  بنكنود  دوار 

اشتوكة ايت باها) (87100 ايت باها)

املغرب.

عنوانه)ا() بنطاهر  عناد  السيد 

بوسلهام) موالي  اعكيل  اوالد  دوار 

اربعاء) الغرب) 30 1) اربعاء) سوق 

الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() ادراز  مصطفى  السيد 

دوار بنكنود سيدي بيبي اشتوكة ايت)

باها)87100)اشتوكة ايت باها املغرب

عنوانه)ا() بنطاهر  عناد  السيد 

بوسلهام) موالي  اعكيل  اوالد  دوار 

اربعاء) الغرب) 30 1) اربعاء) سوق 

الغرب املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) االبتدائية بانزكان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)2033.

381I

STE SUD EST GESTION SARL

STE BOTTOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العنارة 99 شارع موالي علي 

الشريف، 52000، الرشيدية املغرب

STE BOTTOU TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 
19 شارع محند الزرقطوني حي 

تارماست كلنينة - 52250 كلنينة 
املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11199
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 22)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

حداش رشيد كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)851/2022.
383I

FIDICOM

MAIL PLASTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
MAIL PLASTIC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 87 
الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5981

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()يونس املرني�صي)
100)حصة اجتناعية من أصل)100 
حصة لفائدة السيد))ة()عبد اللطيف)

الفنان بتاريخ) 0)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)33 5.
38 I

CABINET ASMER CONSULTING

LIOUZRHI SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET ASMER CONSULTING

شارع املسي2ة الخضراء رقم 88 

حي القدس الدريوش، 62253، 

الدريوش املغرب

LIOUZRHI SERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : دوار 

تحيدوست دار الكبداني بني سعيد 

الدريوش - 62202 دار الكبداني 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.153

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر حل) (2022 ماي) (19 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (LIOUZRHI SERVICE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار)

بني سعيد) الكبداني  دار  تحيدوست 

الكبداني) دار  (62202 (- الدريوش)

اي) انشاء) لعدم  نتيجة  املغرب 

معامالت تجارية.

و عين:

و) اليوزغي  احند  السيد)ة()

بوعفيف) سيدي  مركز  عنوانه)ا()

 32000 ايت يوسف وعلي الحسينة)

)ة() كنصفي) املغرب  الحسينة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

دوار) وفي  (2022 ماي) (19 بتاريخ)

بني سعيد) الكبداني  دار  تحيدوست 

الكبداني) دار  (62202 (- الدريوش)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)162.

385I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

WEDRESS BY LHB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحنان 
الشقة 1، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
WEDRESS BY LHB شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
21 إقامة الريحان املعاريف - 0000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558315
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.WEDRESS BY LHB
غرض الشركة بإيجاز):)*شراء)ولي )
املالبس الجاهزة واإلكسسوارات من)

أي نوع.
واالستي2اد) والبي   *الشراء)
والتنثيل) والتعبئة  والتصدير 
والتوزي ) والسنسرة  والعنولة 
والتقسيط) الجنلة  وشبه  بالجنلة 
ومن) نوع  أي  من  املنتجات  لجني  
الخصوص) وجه  وعلى  مصدر  أي 
واملنسوجات) املالبس  املتعلقة  تلك 

والديكور..
 332 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 5 الطابق) الروداني  ابراهيم  شارع 
الشقة)21)إقامة الريحان املعاريف)-)

0000)الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: ليلى) حبي2كو  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حبي2كو ليلى عنوانه)ا()33 
شقة) (05 زياد طابق) زنقة طارق بن 
الدار) (0000 املستشفيات) حي  (18

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة حبي2كو ليلى عنوانه)ا()33 
شقة) (05 زياد طابق) زنقة طارق بن 
الدار) (0000 املستشفيات) حي  (18

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1209 8.
386I

cabinet(bidiagh

 LA FINANCIERE DE
BOUDNIB

إعالن متعدد القرارات

cabinet(bidiagh
تقاط  زنقة روما وزنقة امست2دام 
اقامة ريم رقم 9، 90 20، الدار 

البيضاء املغرب
 LA FINANCIERE DE BOUDNIB
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 Twin :وعنوان مقرها االجتناعي

 center, tour(ouest, 16éme(étage
 angle(boulevards(Zerktouni
et Al Massira - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)ماي)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحديث النظام األسا�صي بعد التغيي2)
 SERENITY الشريك) تسنية  في 

; GAIA

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
إقرار النظام األسا�صي املعدل) مايلي:)
مقتضيات) م   واملنسق  واملحدث 
 19-21 القانون) و  (20-19 القانون)
املسؤولية) ذات  بالشركة  املتعلقان 

املحدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
إقرار النظام األسا�صي املعدل) مايلي:)
مقتضيات) م   واملنسق  واملحدث 
 19-21 القانون) و  (20-19 القانون)
املسؤولية) ذات  بالشركة  املتعلقان 

املحدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)839977.

387I

FAMORA GOLD

FAMORA GOLD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FAMORA( شركة فامورا كولد
 )GOLD

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد في طور التصفية 

وعنوان مقرها االجتناعي : ج ح 3 
البناية 15 الشقة 5 بساتين األلفة 

الدارالبيضاء املغرب 22020 
 رقم التقييد في السجل التجاري 

. 58307
حل شركة 

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2022 ماي) (06 في) املؤرخ 
 FAMORA( كولد) فامورا  شركة 
مسؤولية) ذات  شركة  ()GOLD

محدودة بشريك وحيد)
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
ح) ج  (: االجتناعي) مقرها  وعنوان 
بساتين) (5 الشقة) (15 البناية) (3

األلفة22020)الدارالبيضاء)املغرب)
لحل مبكر وتصفية ودية) نتيجة:) (

للشركة

 3 ح) ج  التصفية:) مقر  حدد  و  (
5)بساتين األلفة)-) 15)الشقة) البناية)

22020)الدارالبيضاء)املغرب
بوصفيحة) رشيد  السيد  عين:) و 
القوات) بلوك  العنق  حي  عنوانه  و 
 22020  3 الرقم) (9 املساعدة)
كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة)
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و)
الوثائق) و  العقود  تبليغ  محل 
بوصفيحة) (: بالتصفية) املتعلقة 
القوات) بلوك  العنق  حي  رشيد:)

املساعدة)9)الرقم)3)الدارالبيضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2022 يونيو) (22

 828775
388I

شركة جوهرة
STE JOHARA

 RC : 1445 – IF : 1049133
 TP : 39950035

ICE : 001909127000050
بتاريخ) العادي  الجن   محضر 
بابن) املسجل  (2022 سبتن 2) (30
أكتولر2022  بتاريخ) 0) سلينان 
 10571/2022 للتحصيل) مرج  
املتعلق بتصفية شركة جوهرة شركة)
املوق ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
الحامل) ابراهيم  اكزول  طرف  من 
(،G 7796 رقم) الوطنية  للبطاقة 
بصفته مكلفا بتصفية الشركة املشار)
اليها اعاله)،وحدد عنوان التصفية في)
زنقة) )اقامة طرابلس الطابق االر�صي)
العام) للجن   تبعا  و  (، (6 رقم) شقة 
الغي2 العادي الذي قررت به الشركة)
30)ابريل) حل املسبق للشركة بتاريخ)
بتاريخ)) بابن سلينان  املسجل  (2022
للتحصيل) مرج   (2022 يونيو) فاتح 

 .5397/2022
وقد تنت تصفية الشركة كنا يلي)
رصيد) االغالق  ميزانية  وض   حيث 
93. 31906)حيث تم تحليله) مبلغه)

و شرحه في ما يلي):

 56286.66 1)-)رصيد بنكي بنبلغ)
درهم حيث تم اداءه للشركاء)بتحويل)
البنك) لذى  املفتوح  حسابهم  الى 
رقم) الصناعة  و  للتجارة  املغربي 
01121227370002)وكالة) الحساب)

القصبة باملحندية.)
قدر) على  الضريبة  رصيد  (- (2
املعامالت الدائن لصالح الشركة لذى)
 2 7778.37 قدره) الضرائب  ادارة 
نظرا) است2جاعه  تعذر  حيث  درهم 

لتقادمه.)
3)-)مبلغ)15000)درهم الذي ارذ)
بالدار) السالوي  املوثق  طرف  من 
املبلغ) ان هذا  ذريعة  تحت  البيضاء)
لم) الطبغرافي  املهندس  أثعاب  ينثل 
نتنكن من تحصيل هذا املبلغ نظرا)

لتقادمه).)
نتيجة) تكون  اعاله  ورد  ما  بكل 
نحرز) لم  حيث  و  سلبية  التصفية 
إال) على ارلاح لتوزيعها بين الشركاء)
سابقا) اليه  املشار  البنكي  الرصيد 

قدره)56286.66)درهم.
محضر) اغلق  سبق  ما  ولكل 

التصفية.

389I

ائتنانية حلب لالستشارة

SOCIETE BEN PETROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتنانية حلب لالستشارة
   زنقة عنر بن الخطاب. برشيد، 

26100، برشيد املغرب
SOCIETE BEN PETROL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي أرض 

الرمل3 دوار العيايدة أوالد حجاج 
الساحل أوالد حريز - 26100 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16925

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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بنعنر) أمين  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (6.000
6.000)حصة لفائدة السيد))ة()حنزة)

مرفوق بتاريخ)10)غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (11 بتاريخ) ب 2شيد  االبتدائية 

2022)تحت رقم)799.
390I

WORLD CONSULTING SARL.AU

9ELEVEN MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم 02، 90000، طنجة 

املغرب
9ELEVEN MARKET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
زريوح عنارة 25 بلوك H الطابق 

السقلي رقم 231 طريق الركاي  - 90 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103693
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
9ELEVEN MARKET)مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 25 عنارة) زريوح  اقامة  اإلجتناعي 
 231 رقم) السقلي  الطابق  (H بلوك)
املغرب) طنجة  (90 (- الركاي ) طريق 

نتيجة ل):)ازمة كورونا.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (H بلوك) (25 عنارة) زريوح 
(- الركاي ) طريق  (231 رقم) السقلي 

90000)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()هناء)الكوش و عنوانه)ا()
طابق) (25 الضحى فال فلوري عنارة)
السفلي رقم)2 90000)طنجة املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.

 RAHUL السيد)ة()

 GANESHRAO PACHKHANDE

و عنوانه)ا()ضحى فال فلوري عنارة)

25)طابق السفلي رقم)90000)طنجة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (06 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11072.

391I

NOUVELLE ETOILE DE FOURNITURE

 NOUVELLE ETOILE DE

FOURNITURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 NOUVELLE ETOILE DE

FOURNITURE

حي الشرف بني مالل، 23000، بني 

مالل املغرب

 NOUVELLE ETOILE DE

FOURNITURE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي 

الشرف بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22 1

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 

 NOUVELLE ETOILE DE حل)

FOURNITURE)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

بني) الشرف  حي  اإلجتناعي  مقرها 

املغرب) مالل  بني  (23000 (- مالل)

نتيجة لقرار الشريك الوحيد تصفية)

الشركة بسبب توقف النشاط.

و عين:
و) الزايدي  يونس  السيد)ة()
مالل) بني  الشرف  حي  عنوانه)ا()
23000)بني مالل املغرب كنصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
حي) وفي  (2022 شتن 2) (13 بتاريخ)
23000)بني مالل) (- الشرف بني مالل)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1022.

392I

cabinet(fiduciaire(jalal

طمكو اسطتيكا ش ذ م م ش و
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n(5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
طنكو اسطتيكا ش ذ م م ش و شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 1 إقامة 
فكري محل رقم 70 طريق ركاي  
القدس العوامة -  9001 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131229
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
طنكو) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

اسطتيكا ش ذ م م ش و.

صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجنيل.

إقامة) (1 (: عنوان املقر االجتناعي)
ركاي ) طريق  (70 رقم) محل  فكري 
طنجة) (9001 (- العوامة) القدس 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
شهاب) هشام  محند  السيد 
بقينة) حصة  (1.000 (: التنسناني)

100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شهاب) هشام  محند  السيد 
موالي) شارع  عنوانه)ا() التنسناني 
رشيد مجن  بطروس رقم)29 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نسرين شهاب التنسناني)
 90000 زنقة ملقا رقم)   عنوانه)ا()

طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11318.

393I

BUREAU ESSOUFYANI

CETEGEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE(MAROC
CETEGEC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
الحسن الثاني عنارة 31 الطابق 
األول - 70000 العيون املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.13265

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) (13 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤلية) (CETEGEC حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي شارع الحسن الثاني)
 70000 (- األول) الطابق  (31 عنارة)
العيون املغرب نتيجة لتصفية نهائية.

و عين:
مهزول) حنيد  السيد)ة()
عنارة) كاليفورني  جنان  وعنوانه)ا()
سفي2)03)طابق)01)شقة)06 20280 
املغرب) البيضاء) الدار  الشق  عين 

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
شارع) وفي  (2022 أكتولر) (13 بتاريخ)
الطابق) (31 عنارة) الثاني  الحسن 

األول)-)70000)العيون املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)3058.
39 I

garrigues(maroc,(sarlau

AZINOR MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc
Azinor(Morocco شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 157, شارع 
انفا طابق 6, رقم 61, الدارالبيضاء - 

20100 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12850

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2020 نون 2) (16 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 Azinor( Morocco الوحيد) الشريك 
درهم) (1.000.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي)157,)شارع)
انفا طابق)6,)رقم)61,)الدارالبيضاء)-)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20100

ل):)تصفية ارادية.
و حدد مقر التصفية ب)157,)شارع)
انفا طابق)6,)رقم)61,)الدارالبيضاء)-)

20100)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) (Nazir( Sadru( Din السيد)ة()
 ,6 انفا طابق) شارع  (,157 عنوانه)ا()
رقم)61 20100)الدارالبيضاء)املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
 Rui(Miguel(De(Sousa()السيد)ة
و) (Carneiro(E(Mortagua(Baptista
 ,6 انفا طابق) شارع  (,157 عنوانه)ا()
رقم)61 20100)الدارالبيضاء)املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم) 77311.
395I

STE FIDU WHITE

 EL ASSIL DE FABRICATION
DE MARBRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT، 65800،

TAOURIRT MAROC
 EL ASSIL DE FABRICATION DE

MARBRE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

365 املنطقة الصناعية - 65800 
تاوريرت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.257

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 EL ASSIL DE ذات الشريك الوحيد)
FABRICATION DE MARBRE)مبلغ)
وعنوان) درهم  (90.000 رأسنالها)
املنطقة) (365 مقرها اإلجتناعي رقم)
65800)تاوريرت املغرب) (- الصناعية)
الهدف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

االجتناعي.
و حدد مقر التصفية ب رقم)365 
املنطقة الصناعية)-)65800)تاوريرت)

املغرب.)
و عين:

و) بنويس  رشيد  السيد)ة()
الفا�صي) شارع عالل  عنوانه)ا() 15)
تاوريرت املغرب) (65800 حي املسي2ة)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ) 1)أكتولر)

2022)تحت رقم)2/2022  .

396I

Sayarh(&(Menjra

TAPTAP SEND MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

 TAPTAP SEND MOROCCO
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 

22 زنقة سنية، اقامة شهرزاد 3، 
الطابق الخامس - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33 58

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد سكوت دوجالس رينوند)

)للشركة
ً
)ثانيا

ً
ليدل مسي2ا

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
دوغالس) سكوت  السيد  مكافأة 
ثانًيا) مسي2ا  بصفته  ليدل  رينوند 

للشركة)؛
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

صالحيات الشكليات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)0:)الذي ينص على مايلي:)0
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1086 8.

397I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE GENERALE DE
COMMERCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 SOCIETE GENERALE DE
COMMERCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي خي املطار 
تجزئة ايلو رقم 36 - 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21 79

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سنوني) سني2  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
عثنان ميمي بتاريخ)13)يونيو)2022.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)22)يوليوز)

2022)تحت رقم)3208.
398I

AYNAS GLOBAL

AYNAS GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AYNAS GLOBAL
10 زنقة الحرية طابق 3 رقم 5، 
20503، الدار البيضاء املغرب

AYNAS GLOBAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الحرية طابق 3 رقم 5 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 AYNAS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.GLOBAL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي الطرقي.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)
الحرية طابق)3)رقم)5 - 20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: أنس) السعداوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
الرحيم) عبد  السعداوي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السعداوي أنس عنوانه)ا()
زنقة صافو إقامة صافو طابق) )شقة)
الدار) (20503 املستشفيات) حي  (17

البيضاء)املغرب.
الرحيم) عبد  السعداوي  السيد 
صافو) إقامة  صافو  زنقة  عنوانه)ا()
املستشفيات) حي  (17 شقة) طابق) )

20503)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد السعداوي أنس عنوانه)ا()
10زنقة صافو إقامة صافو طابق)  
البيضاء) الدار  (20503 ح) (17 شقة)

املغرب
الرحيم) عبد  السعداوي  السيد 
إقامة) صافو  10زنقة  عنوانه)ا()
صافو طابق) )شقة)17 20503)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1579 8.
399I

FIDORO MULTI-SERVICES

ECOLOGIC PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
ECOLOGIC PLUS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

السالم، زنقة عبد الكريم الخطابي، 
الرقم 3 ، الدارلة. - 73000 

الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ECOLOGIC PLUS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التنظيف العامة والخاصة،)ردمات)
استي2اد) عامة،) تجارة  متنوعة،)

وتصدير..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الكريم الخطابي،) السالم،)
 73000 (- الدارلة.) (، 3 الرقم)

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: كركش) هشام  السيد 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كركش  هشام  السيد 

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() كركش  هشام  السيد 

الدارلة)73000)الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1655.
 00I

PREMIUM FINANCE

 CARROSSERIE AUTO
ADNANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CARROSSERIE AUTO ADNANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي ابواب 
مراكش املنطقة 19 رقم 18 - 

0000  مراكش املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
97601

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تم حذف)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
االست2اد والتصدير.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)7  0 1.
 01I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE PARAMEDICAL MOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسنية الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7
 DAKHLA،( 73000،( DAKHLA

MAROC
 STE PARAMEDICAL MOUR
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي املنظر)
(- الدارلة.) (،10 الرقم) الجنيل،)

73000)الدارلة املغرب.
تغيي2 تسنية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
1 897

 
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (06 في) املؤرخ 
 STE« من) الشركة  تسنية  تغيي2 
إلى) (»PARAMEDICAL MOUR

.»SAHEL MEDIC«
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1690.
 02I
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 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

NJAT DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Me MOHAMED BENJELLOUN
BENKACEM NOTAIRE

 Résidence(Tulipe 100 Bd(Ain
 Taoujtat(RDC(Casablanca،
20050، Casablanca(Maroc

NJAT DEVELOPPEMENT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي اشارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق II الطابق االول رقم 3 - 
20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558587
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NJAT (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.DEVELOPPEMENT
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ولي  جني  املنتجات) وتصدير وشراء)
وشبه) بالجنلة  والزراعية  الغذائية 

بالجنلة والتجزئة.
-تصني  ومعالجة وتوزي  وتسويق)
واملواد) الغذائية  املنتجات  جني  
وإلى) املصادر  جني   من  الغذائية 

جني  الجهات)؛
واستي2اد) وتصني   ولي   شراء) (o
املجففة) الفواكه  جني   وتصدير 

والشوكوالتة والحلويات)؛
تأجي2) أو  تأجي2  أو  شراء) إدارة  (-
شهرة) أو  إيجار  حقوق  أو  مبنى  أي 
األنشطة) منارسة  في  الستخدامها 

املذكورة أعاله)؛

تبادل،) حيازة،) بي ،) إنشاء،) (o
العالمات) لجني   ترريص،) امتياز،)
براءات) جني   إيداع  التجارية،)

االرت2اع)؛
-االستحواذ على حصة مباشرة أو)
غي2 مباشرة في أي شركة ذات نشاط)
أي) تكوين  أو  صلة،) ذي  أو  مشابه 
أو أي) شركة لها نفس الغرض أو ال،)

مشروع مشت2ك)؛
اشارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة)
 -  3 رقم) االول  الطابق  (II املشرق)

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

200.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.000 (: ازوكاغي) طارق  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 2.000 (: ازوكاغي) طارق  السيد 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ازوكاغي  طارق  السيد 
كورمي) (952 0 كورني) (15 زنقة) (35
باريزي)20 95)كورميي باريزي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ازوكاغي  طارق  السيد 
كورمي) (952 0 كورني) (15 زنقة) (35
باريزي)0 952)كورميي باريزي فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 157 8.
 03I

segex

TOURATE SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes، 30000، fes

MAROC
TOURATE SAISS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 11 
زنقة 12 حي طارق 1 الدكارات فاس - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6623

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()رشيد العنراني)
من) اجتناعية  حصة  (510 الزريفي)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة()
ايوب عبيد بتاريخ)03)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)55 5.

 0 I

RIAN MFADDAL

 AL-TAMAYOZ IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20،
90000، TANGER(MAROC

 AL-TAMAYOZ IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

القدس L IMCOPA LT2 طابق 1 
رقم 5 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
AL- (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.TAMAYOZ IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجاز):)إستي2اد و)
تصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
القدس)L IMCOPA LT2)طابق)1)رقم)

5 - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد الوهابي مصطفى)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى) الوهابي  السيد 
 9 زنقة) (3 أشناد) املرس  عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
مصطفى) الوهابي  السيد 
 9 زنقة) (3 أشناد) املرس  عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11199.
 05I

VALUE-SERVICES

 ERT AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VALUE-SERVICES
 AVENUE(ASSALAM, IMM(CBC

 30, 6éme(ETAGE(N° 30، 90000،
TANGER MAROC

 ERT AUTOMOTIVE MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي قطعة 
188 مخزن   املنطقة الصناعية 
طنجة أوتوموتيف سيتى جناعة 
جوامعة فحص أنجرة - 053 9 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
83811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2017 غشت) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ERT (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AUTOMOTIVE MOROCCO
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
قطعة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الصناعية) املنطقة  مخزن) ) (188
جناعة) سيتى  أوتوموتيف  طنجة 
 9 053 (- أنجرة) فحص  جوامعة 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 
1.079.636,23)درهم،)مقسم كالتالي:
PELEUS CAPITAL- الشركة)
 1.079 SGPS : 1.000)حصة بقينة)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
PELEUS 1.079.636,23-(الشركة
 AV 1 DE MAIO Z()عنوانه)ا(SGPS
 IND DAS TRAVESSAS 99139

.Madeira(Portugal
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
 JOAO MIGUEL السيد)
 FRUTUOSO TEIXEIRA
عنوانه)ا() (BRANDAO
 PORTUGALE 99139

PORTUGALE PORTUGALE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2017)تحت رقم)196181.
 06I

محاسبكم

 PARAMETRIC DESIGN
)(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

محاسبكم
 AB مركز االعنال ماليزيا عنارة

الطابق االول املكتب 9 شارع عالل 
الفا�صي مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
 )PARAMETRIC(DESIGN )SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي سكن 

النخيل عنارة 12 شقة 32 الطابق 
3 - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129 07

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.(PARAMETRIC DESIGN (SARL

جني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالجنلة) واملشت2يات،) البي   عنليات 
واألشياء) للننتجات  التقسيط،) او 
اليدوية والتحف القدينة،)واللوحات)
الفنية أو جني  العناصر ذات الصلة و)
/)أو التكنيلية املتعلقة بهذا الغرض،)
التصني  الحرفي وتسويق مستلزمات)
التأثيث والديكور الدارلي،)االستي2اد)

والتصدير.
سكن) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (32 شقة) (12 النخيل عنارة)

3 - 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: السيد عبد الحكيم كلمي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: حدوش) حنان  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كلمي) الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()عنارة االطلس رقم)25)الحي)

الشتوي)0000 )مراكش املغرب.
السيدة حنان حدوش عنوانه)ا()
 32 شقة) (12 عنارة) النخيل  سكن 

الطابق)3 0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
كلمي) الحكيم  عبد  السيد 
 25 رقم) االطلس  عنارة  عنوانه)ا()
الحي الشتوي)0000 )مراكش املغرب
السيدة حنان حدوش عنوانه)ا()
 32 شقة) (12 عنارة) النخيل  سكن 

الطابق)3 0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (30 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139953.

 07I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

PATISSERIE TAZITOUNT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محند الخامس اقامة 
الرحناني A3 الطابق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
PATISSERIE TAZITOUNT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

 A3 محند الخامس اقامة الرحناني
الطابق االول وادي زم 25350 وادي 

زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (01

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PATISSERIE TAZITOUNT

منون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت

أعنال متنوعة و البناء

التجارة).

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 A3 محند الخامس اقامة الرحناني)

25350)وادي) الطابق االول وادي زم)

زم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسن بوسنكارن):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوسنكارن) الحسن  السيد 

تزتونت) تزتونت عين  دوار  عنوانه)ا()

امنتانوت)1050 )امنتانوت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوسنكارن) الحسن  السيد 

تزتونت) تزتونت عين  دوار  عنوانه)ا()

امنتانوت)1050 )امنتانوت املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)98/2022.

 08I
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FIDUBAC SARL

AZRO BLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور، 62000، 

الناضور املغرب
AZRO BLADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطق 

الصناعية سلوان الناظور - 62000 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20829

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوزيان) رفيق  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
أكتولر) (03 بتاريخ) بوزيان  يوسف 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)511 .
 09I

FIDUBAC SARL

YOUSSRA FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور، 62000، 

الناضور املغرب
YOUSSRA FRUITS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ولد لحسن 
1 الناضور - 6200 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 607
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محند الوكيلي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (330
كنال) )ة() 980)حصة لفائدة السيد)

بوشواف بتاريخ)05)أكتولر)2022.
تفويت السيد))ة()ابرهيم الساخي)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (330
980)حصة لفائدة السيد))ة()محند)

بوشواف بتاريخ)05)أكتولر)2022.
)ة()محند الساخي) تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (160
كنال) )ة() 980)حصة لفائدة السيد)

بوشواف بتاريخ)05)أكتولر)2022.
)ة()محند الساخي) تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (160
980)حصة لفائدة السيد))ة()محند)

بوشواف بتاريخ)05)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 06 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)518 .
 10I

FIDUCIAIRE BILAL

DIAMOND CERAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES، 50000، MEKNES

maroc
DIAMOND CERAM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 
عنارة 9 10 محل رقم 1 رياض 
االسناعيلية - 50000 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  683

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)دجن 2)2020)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
رياض) (1 رقم) محل  (10 9 »عنارة)
مكناس) (50000 (- االسناعيلية)
سفلي) (2 املنتزه) »تجزئة  إلى) املغرب«)

رقم)323)جناعة ايت والل)-)50000 
مكناس املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) (17 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2021)تحت رقم)832.

 11I

Société somicoc

شركة كافي إيبير باالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة كافي إيبي2 باالس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
الفتح طريق سيدي حرازم سهب 

الورد - 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51109

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيد املتوكل) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (200
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
شتن 2) (15 بتاريخ) املتوكل  محند 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)2022/  2 .

 12I

AB CONSULTING

RIAD517
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AB CONSULTING
 lot(N°170 Bureau(N°7 Sidi

 Ghanem(Marrakech(lot(N°170
 Bureau(N°7 Sidi(Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

RIAD517 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
رقم 170 الطابق االول مكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.129003

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جان) شركة  )ة() السيد) تفويت 
دارك اينوليليي)100)حصة اجتناعية)
لفائدة) حصة  (50.000 أصل) من 
السيد))ة()دينيس بيي2 أرنو التي2 بتاريخ)

03)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10770.

 13I

rochdi(conseil

 AMPLITUDE
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 3 1 
العيون، 70000، العيون املغرب

 AMPLITUDE DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الوحدة 01 شارع ادريس 01 العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 3 11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.AMPLITUDE DEVELOPMENT

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائ .

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
01)العيون) 01)شارع ادريس) الوحدة)

- 70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بوشعيب) سعيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة سنيح سلمى):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد بوشعيب عنوانه)ا()
شارع الحسن الثاني بلوك)03)رقم)08 

السنارة)72000)السنارة املغرب.
عنوانه)ا() سلمى  سنيح  السيدة 
شارع الحسن الثاني بلوك)03)رقم)08 

السنارة)72000)السنارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعيد بوشعيب عنوانه)ا()
شارع الحسن الثاني بلوك)03)رقم)08 

السنارة)72000)السنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3062.
 1 I

PREMIUM FINANCE

BOULONOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOULONOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 16  شارع 
عبد املومن زاوية شارع انوال الطابق 
الراب  مكتب رقم 30 - 2 200 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1296 7

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)11)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
شارع عبد املومن زاوية شارع) ( 16«
 30 انوال الطابق الراب  مكتب رقم)
إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (200 2  -
»شقة)187)الطابق السفلي عنارة س)
  0000 (- اكيوظ) (2 اقامة االتوحيد)

مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)8 02 1.
 15I

MGT CONSULTING

FILA LEASE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
MGT CONSULTING

 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

FILA LEASE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
برينا مكتب رقم 105 شقة 16 

الطابق 3 زاوية 11 يناير و مصطفى 
معاني - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529993

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 

املصادقة على):
فياللي) احند  )ة() السيد) تفويت 
انصاري)5.000)حصة اجتناعية من)
حصة لفائدة السيد) (25.000 أصل)
ياسين فياللي انصاري بتاريخ) 0  )ة()

أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1119 8.
 16I

CONSEIL ASSISTANCE PME

 APP ( أ ب ب بروبيرتيز
( PROPERTIES

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

 APP ( أ ب ب برولي2تيز
PROPERTIES ( شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي   زنقة 
الجندي موريس بن حنو الدار 
البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558601
في) 0  مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتولر)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)أ ب ب)

.( APP PROPERTIES(((برولي2تيز
ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
زنقة) ( (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الدار) حنو  بن  موريس  الجندي 
البيضاء) الدار  (20370 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العنراني) ناصر  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العنراني  ناصر  السيد 
75006)باريس فرنسا) 35)زنقة أزاس)

75006)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() أولاكي  سعيد  السيد 
رقم) (9 عنارة) (1 م س) الخي2  مفتاح 
النواصر) بوعزة  دار  احند  اوالد  (18
الدارالبيضاء) (27223 البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1581 8.
 17I

STE FIDUKARS SARL

STE SOTRA ORO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE(MAROC
STE SOTRA ORO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

املحندي C 309 ورزازات - 5000  
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2010 يوليوز) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOTRA ORO SARL
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

  5000 (- ورزازات) (C 309 املحندي)

ورزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محند رموش):)330)حصة)

بقينة)33.000)درهم للحصة.

 3 0 (: أوعيد) مصطفى  السيد 

حصة بقينة)000. 3)درهم للحصة.

السيد موحا أوعي�صى):)330)حصة)

بقينة)33.000)درهم للحصة.

السيد محند رموش):)330)بقينة)

100)درهم.

 3 0 (: أوعيد) مصطفى  السيد 

بقينة)100)درهم.

السيد موحا أوعي�صى):)330)بقينة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رموش  محند  السيد 

  5000  309 رقم) املحندي  الحي 

ورزازات املغرب.

السيد مصطفى أوعيد عنوانه)ا()

  5000  309 رقم) املحندي  الحي 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا() أوعي�صى  موحا  السيد 

 BLOC CHEMS 2 LA RESISTANCE

5000  309)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى أوعيد عنوانه)ا()

  5000  309 رقم) املحندي  الحي 

ورزازات املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

نون 2) (05 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2010)تحت رقم)527.

 18I

MLM FINANCE

 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 
رقم 1 دوار القايد حرليل البور 
تامنصورت مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116935

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ايت) عبد هللا  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (330 املودن)
السيد) لفائدة  حصة  (330 أصل)
أكتولر) (07 احند امرونة بتاريخ) )ة()

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)23 0 1.
 19I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YOOAFRIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال 2يد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
YOOAFRIQUE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 260 
تجزئة ازلف شقة الطابق الثاني - 

000   الصويرة املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129773
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»رقم)260)تجزئة ازلف شقة الطابق)
الثاني)-)000  )الصويرة املغرب«)إلى)
شارع موريتانيا صندوق ال 2يد) (57«

2609 - 0000 )مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)05 0 1.

 20I

RIAN MFADDAL

 NEW ERA ETUDES ET
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20،
90000، TANGER(MAROC
 NEW ERA ETUDES ET

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
العزيزية شارع املنلكة العرلية 

السعودية طابق 3 رقم 20 - 90000 
طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106791
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»إقامة العزيزية شارع املنلكة العرلية)
السعودية طابق)3)رقم)20 - 90000 
طنجة املغرب«)إلى)»7)زنقة أوروكواي)
 90000  -  21 مكتب رقم) (5 الطابق)

طنجة املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11212.

 21I

SOMADINCO

DIVERTISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عنارة B رقم2 

حي القدس ال 2نو�صي، 20610، 
الدارالبيضاء املغرب

DIVERTISS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 35 
زنقة االروان لكريني - 20080 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9 829
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (1998 أكتولر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DIVERTISS
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستي2اد و املتاجرة في االقنشة.
 35 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 20080 (- لكريني) االروان  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (375 (: السيد تازي محند)

بقينة)100)درهم للحصة.
 375 (: عبداالله) برادة  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد بنجلون أمال):)250)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  تازي  السيد 
شارع س فيال) (8.30 طريق مكة كلم)

تازي)20150)الدارالبيضاء)املغرب.
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برادة عبداالله عنوانه)ا() السيد 
 20220 كوثيي) (2 زنقة سبو شقة) ( 0

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() أمال  بنجلون  السيد 
حي راسين) (11 زنقة سييس شقة) (5

20220)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() أمال  بنجلون  السيد 
حي راسين) (11 زنقة سييس شقة) (5

20220)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون 2)1998)تحت رقم)51 9 1.

 22I

CHICHAOUA GESTION

PRESSING ZITOUNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ،.

PRESSING ZITOUNA شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مرآب 

رقم 1 بالطابق األر�صي رقم 33 حي 
الزيتون 1000  شيشاوة املنلكة 

املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PRESSING ZITOUNA

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
مصبنة.)

-)استي2اد و تصدير..
مرآب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
حي) (33 بالطابق األر�صي رقم) (1 رقم)
املنلكة) شيشاوة  ( 1000 الزيتون)

املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الننيلي) مريم  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الننيلي  مريم  السيدة 
1000 )شيشاوة املنلكة) حي النهضة)

املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الننيلي  مريم  السيدة 
1000 )شيشاوة املنلكة) حي النهضة)

املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)628/2022.

 23I

COMPTA MAROC CONSULTING

HIBA FUEL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

 COMPTA MAROC
CONSULTING

طنجة، 90000، طنجة املغرب
HIBA FUEL SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي مزارع 
مدشر امجادي جناعة طاطوف - 

92150 القصر الكبي2 املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3071

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)شتن 2)2022)تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 
جناعة) امجادي  مدشر  »مزارع  من)
الكبي2) القصر  (92150 (- طاطوف)
»حي العرولة م/ج زنقة) إلى) املغرب«)
الكبي2) القصر  (92150  -   5 رقم) (7

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)612.
 2 I

2H(EXPERT(&(FINANCE

BECUCCI LAURA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2H(EXPERT & FINANCE
 N°634 BUREAU 8 LOT
 AL(MASSAR، 40000،
MARRAKECH MAROC

BECUCCI LAURA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار سكان 

الحسن جناعة أوالد حسون - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (2 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BECUCCI LAURA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
)تسيي2) الخدمات) استغالل  تسيي2 

األكرية او االيجارات(.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
سكان الحسن جناعة أوالد حسون)

- 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بضراوي) نادية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نادية بضراوي عنوانه)ا()
سيب ) (01 رقم) اليزيد  موالي  درب 

الشنالي)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة نادية بضراوي عنوانه)ا()
سيب ) (01 رقم) اليزيد  موالي  درب 

الشنالي)0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (09 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)136622.
 25I

MYSAMY

مايسامي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MYSAMY
 IMMEUBLE(A4 APPARTEMENT

 7 ALWAFAA(EL(NAEEM
 MEKNES، 50500، MEKNES

MAROC
مايسامي شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي العنارة 
أ  الشقة 7 الوفاء النعيم مكناس - 

50500 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

مايسامي.
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
العنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- النعيم مكناس) الوفاء) (7 الشقة) أ )

50500)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بحراوي) مهدي  محند  السيد 
وجه) (20 رقم) زنقة) 6) عنوانه)ا()

عروس)50500)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بحراوي) مهدي  محند  السيد 
وجه) (20 رقم) زنقة) 6) عنوانه)ا()

عروس)50500)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.
 26I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

COTTAGE JBEL LAHDID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF
 Rue(oussama(bnou(zaid(N°151
 Etg 2 cite(gauche(N(G(Maarif،
20330، CASABLANCA(MAROC
COTTAGE JBEL LAHDID شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والد 
مرابط تكاط الصويرة - 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62 3

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COTTAGE JBEL LAHDID
•)اإلقامة) (: غرض الشركة بإيجاز)

واألنشطة السياحية.
تأجي2 املواد واملعدات املختلفة) (•

للت2فيه والسياحة.
ملقدمي) بديلة  إقامة  أماكن  (•

الرعاية.
•)تشغيل وتصنيم وتطوير وتجهيز)
وتركيب جني  املجنعات السياحية.

•)التنظيم والدراسات واإلبداعات)
واملباني) والفنادق  املراكز  وتأجي2 

واملجنعات وليوت الضيافة.
مطعم،) مقهى،) فنادق،) إدارة  (•
مطعم وجبات رفيفة،)مسبح،)حنام)

تقليدي،)محل تجاري سياحي.
العنليات) جني   عام،) وبشكل  (
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)

بالكائن املحدد أعاله..
:)دوار والد) عنوان املقر االجتناعي)
   000 (- الصويرة) تكاط  مرابط 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: مفيد) الحنيد  عبد  السيد 
1.000)حصة بقينة)100.000)درهم)

للحصة.
السيد عبد الحنيد مفيد):)1.000 

بقينة)100.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مفيد) الحنيد  عبد  السيد 
9 )شارع عبد اللطيف بن) عنوانه)ا()
قدور طابق)5شقة)18)راسين)20020 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
مفيد) الحنيد  عبد  السيد 
9 )شارع عبد اللطيف بن) عنوانه)ا()
قدور طابق)5شقة)18)راسين)20020 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)20)يونيو)

2022)تحت رقم) 27.

 27I

FIDORO MULTI-SERVICES

LA LUNE DU SABLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
LA LUNE DU SABLE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي خي 
القسم، زنقة عقبة بن ناف ، الرقم 
03، الدارلة. - 73000 الدارلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LUNE DU SABLE

األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
والصيد) والفالحية  السياحية 
تجارة) مختلفة،) ردمات  البحري،)

عامة،)استي2اد وتصدير..
خي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الرقم) زنقة عقبة بن ناف ،) القسم،)
الدارلة) (73000 (- الدارلة.) (،03

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الهنوني) ابراهيم  السيد 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم الهنوني عنوانه)ا()

الدارلة)73000)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم الهنوني عنوانه)ا()

الدارلة)73000)الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1619.
 28I

FIDORO MULTI-SERVICES

BLISSFULNESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
BLISSFULNESS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الحسن بن جلون، الرقم 0 ، 

الدارلة. - 73000 الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22681
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
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مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BLISSFULNESS
املواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجارة عامة وردمات) شبه الطبية،)

مختلفة،)استي2اد وتصدير..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(، 0 الرقم) جلون،) بن  الحسن 

الدارلة.)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة ام الهناء)الهنوني):)1.000 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهنوني) الهناء) ام  السيدة 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الهنوني) الهناء) ام  السيدة 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1618.

 29I

fiduciaire(le(point

OG CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(le(point
 BD(OUED(OUM(RABII(N 311

 OULFA(CASABLANCA، 23000،
casablanca(maroc

OG CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 21 زنقة 
أبو عبد هللا نافي إقامة بنعنر طابق 

  شقة 10 املعاريف - 20370 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 9 93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 OG (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION

.((ENTREPRENEUR DE
زنقة) (21 (: عنوان املقر االجتناعي)
أبو عبد هللا نافي إقامة بنعنر طابق)
 20370 (- املعاريف) (10 شقة) ( 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد عبدالرحيم كادي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
كادي) عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا()اقامة رياض االلفة مج)13 
 202 0 االلفة) (33 شقة) (3 مدرل)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
كادي) عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا()اقامة رياض االلفة مج)13 
 202 0 االلفة) (33 شقة) (3 مدرل)

الدارالبيضاء)املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم)830903.

 30I

LE MONOPOLE

 GREEN CHARCOAL
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
 GREEN CHARCOAL

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
عبد املومن زنقة سومية عنارة 

رقم 82 الطابق التاتي اللرقم  0 
النخيل الدار البيضاء - 2 200 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558019
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 GREEN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.CHARCOAL MOROCCO
غرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

تجارة كتل الفحم.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عبد املومن زنقة سومية عنارة رقم)
82)الطابق التاتي اللرقم) 0)النخيل)
الدار البيضاء)-)2 200)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: السيد صالح الدين الحار)
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد محند امدياز):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الحار) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا()عنارة)19)زنقة)22)حي م و)
س ح شارع موالي اسناعيل)2 200 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() امدياز  محند  السيد 
لساسفة إقامة الخزامى)7)عنارة)16 
رقم)7 2 200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

الحار) الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا()عنارة)19)زنقة)22)حي م و)
س ح شارع موالي اسناعيل)2 200 

الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() امدياز  محند  السيد 
لساسفة إقامة الخزامى)7)عنارة)16 

رقم)7 2 200)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0937 8.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

PJLP SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 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
PJLP SARLAU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 
الرلاط املجن  السكني رياض السالم 
الشطر االول اقامة  31 شقة رقم ج 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110927

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2021 أكتولر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()بيي2 اندري بابين)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
بول) )ة() 000. )حصة لفائدة السيد)
هانس بابين بتاريخ)26)نون 2)2021.

تفويت السيد))ة()بيي2 اندري بابين)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
000. )حصة لفائدة السيد))ة()لويزا)

اليس بابين بتاريخ)26)نون 2)2021.
تفويت السيد))ة()بيي2 اندري بابين)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
000. )حصة لفائدة السيد))ة()جان)

لوزا بابين بتاريخ)26)نون 2)2021.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)9866.
 32I

AUDINEX SARLAU

SECURITY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق  ، بامليي -، الدار البيضاء، 

2 200، الدار البيضاء املغرب
SECURITY CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتناعي إقامة 
باستور، 21 بالس شارل نيكول، 

الطابق الساب ، شقة 31 - 20360 
الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2  27
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أكتولر)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

املساهنة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1293 8.
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فيدانفور

ALIF CHEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيدانفور
96 شارع الحرية أوالد تاينة، 

83350، تارودانت املغرب
ALIF CHEMS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 
بركان شارع الحسن الثاني أوالد 
تاينة - 83350 تارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1551
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)أكتولر)2022)تقرر حل)
 ALIF(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 10.000 رأسنالها) مبلغ  (CHEMS
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة)
بركان شارع الحسن الثاني أوالد تاينة)
- 83350)تارودانت املغرب نتيجة ل):)

الحل املبكر للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األول) الحسن  زنقة  الثاني  الحسن 
تارودانت) (83350 (- تاينة) أوالد 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()شيكر محند و عنوانه)ا()
الحسن) زنقة  الثاني  الحسن  شارع 
تارودانت) (83350 تاينة) أوالد  األول 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)672.
 3 I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LAVANOR
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
LAVANOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: طنجة، 
مركز األندلس طريق كاب سبارتل، 

متجر رقم  1 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37009
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في) 0)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الريني) السيد  بوفاة  اإلقرار  مايلي:)
بتاريخ) جرأة  في  الدين  نور  محند 
من) مستخرج  بعد  (19/09/2022
 373/226/2022 الوفاة) شهادة 

بتاريخ)21/09/2022.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
محند) الريني  السيد  تعيين  مايلي:)
حنزة والسيدة الريني بوتاينة مديرين)

مشاركين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)درول تس  شركاء)جدد الريني)
محند حنزة)700)سهم الريني املهدي)
سهم) (351 بتينة) الريني  سهم  (700
مريم) الريني  سهم  (350 هدى) الريني 
سهم) (350 رلود) الريني  سهم  (350
نورا) الريني  سهم  (350 راجاء) الريني 

350)سهم املولد سارة)99 )سهم
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

محند) الريني  السيد  تعيين  مايلي:)
بتينة مديرين) حنزة والسيدة الريني 
التوقي ) للشركة.سيتم  مشاركين 
األعنال) جني   في  صحيح  بشكل 
التوقي ) رالل  من  به  املتعلقة 
املشت2ك للسيدة الريني بتينة والسيد)

الريني محند حنزة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258316.
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ADRA
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
ADRA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: طنجة، 
مركز األندلس طريق كاب سبارتل، 

متجر رقم  1 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.639
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في) 0)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الريني) السيد  بوفاة  اإلقرار  مايلي:)
بتاريخ) جرأة  في  الدين  نور  محند 
من) مستخرج  بعد  (19/09/2022
 373/226/2022 الوفاة) شهادة 

بتاريخ)21/09/2022. 
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
محند) الريني  السيد  تعيين  مايلي:)
بتينة مديرين) حنزة والسيدة الريني 
التوقي ) للشركة.سيتم  مشاركين 
األعنال) جني   في  صحيح  بشكل 
التوقي ) رالل  من  به  املتعلقة 
املشت2ك للسيدة الريني بتينة والسيد)

الريني محند حنزة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

محند) الريني  السيد  تعيين  مايلي:)

بتينة مديرين) حنزة والسيدة الريني 

التوقي ) للشركة.سيتم  مشاركين 

األعنال) جني   في  صحيح  بشكل 

التوقي ) رالل  من  به  املتعلقة 

املشت2ك للسيدة الريني بتينة والسيد)

الريني محند حنزة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258386.
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BEFEC

EL KISSIA SARL
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE EL KISSIA SARL

RC(n° 180.839

تعيين مدراء جدد

العام) الجن   قرار  بنقت�صى  (/ (I

(،2022 يونيو) (30 بتاريخ) اإلستثنائي 

وهي) (،ELKISSIA العقارية) لشركة 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

درهم،) (10.000.00 قدره) برأسنال 

الدار) في  اإلجتناعي  مقرها  الكائن 

البيضاء)-املركز التجاري ديوان زاوية)
زنقة أكنول وعبد الكريم الديوري،)

تقرر تأكيد مديري الشركة.

في) الحالي  املدير  إلى  باإلضافة 

شخص السيد أحند لغراري يتعلق)

ب:
السيد حسن لغراري

-)من مواليد)20)مايو) 196)بالدار)

البيضاء

-)مغربي الجنسية

-شارع) البيضاء) بالدار  مقيم  (-

املحيط الهادي بالدار البيضاء
B 96036(رقم(CIN(حامل(-

والسيد يوسف لغراري

 1967 سبتن 2) (2 مواليد) من  (-

بالدار البيضاء

-)مغربي الجنسية

-زاوية) العيش في الدار البيضاء) (-
شارع أندريه ماسيط)-عين دياب
BE 3766 (رقم(CIN(حامل(-

والسيد محند لغراري
أبريل) 197  (29 مواليد) من  (-

بالدار البيضاء
-)مغربي الجنسية

-ركن) البيضاء) الدار  في  العيش  (-
André(Masset(-(Anfa(شارع

BE609 71(رقم(CIN(حامل(-
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (/ (II
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت) (12.09.2022 بتاريخ) البيضاء-)

رقم)837.131.
III)/)تم التصريح بتعديل السجل)
تحت) (12.09.2022 بتاريخ) التجاري 

رقم)29.930.
ملقتطفات والذكر

اإلدارة
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

PATITI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
PATITI شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 7  
شارع الحسن الثاني طابق 2 رقم 5. - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131363
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.PATITI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
التأجي2 الحصري) بشكل رئي�صي:) (-

للعقار.
املتنوعة) األشغال  شركة  (-
الطرق) وأعنال  املباني  وتقسيم 
والسباكة والبالتي2ي ودراسة وإنجاز)

التقسينات والطرق واإلنشاءات.
-)اقتناء)جني  العقارات املبنية أو)

املزم  إنشاؤها وليعها.
إنشاء)جني  املباني لالستخدام) (-
السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 
عن) سواء) املباني  هذه  وتشغيل 
أررى) طريقة  بأي  أو  اإليجار  طريق 
إلى) تقسينها  الخصوص  وجه  وعلى 
طوابق وشقق بهدف تشغيلها في إطار)
قوانين) تنظم  التي  النافذة  القوانين 

امللكية املشت2كة باملغرب.
العنليات) جني   عام،) بشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة) مباشر  غي2  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتنل أن)

تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر االجتناعي):)طنجة)7  
شارع الحسن الثاني طابق)2)رقم)5. - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بتينة) الريني  السيدة  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بتينة) الريني  السيدة  السيدة 
املجاهدين) طريق  طنجة  عنوانه)ا()
طنجة) (90000  21 الفالح) قطعة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

بتينة) الريني  السيدة  السيدة 
املجاهدين) طريق  طنجة  عنوانه)ا()
طنجة) (90000  21 الفالح) قطعة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258393.

 38I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LE GRAND BLEU RELAIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
LE GRAND BLEU RELAIS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تطوان، 
واد الو، مزاري عزرا بني سعيد، 

مكاد الطابق األول - 90000 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12133
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2021 نون 2) (03 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 LE GRAND BLEU الشريك الوحيد)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (RELAIS
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
بني) عزرا  مزاري  الو،) واد  تطوان،)
 90000 (- سعيد،)مكاد الطابق األول)
تطوان املغرب نتيجة ل):)الحل املبكر)
 LE GRAND BLEU RELAIS لشركة)
SARL D’A.U،)اعتباًرا من هذا اليوم،)
وتصفيتها وفًقا للنادتين)33)و) 3)من)
النظام األسا�صي ومكان التصفية هو)

املكتب املسجل للشركة املذكورة..
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و حدد مقر التصفية ب تطوان،)
سعيد،) بني  عزرا  مزاري  الو،) واد 
تطوان) (90000 (- مكاد الطابق األول)

املغرب.)
و عين:

 AMANDO GARCIA السيد)ة()
اسبانيا) عنوانه)ا() و  (SANCHEZ
10000)اسبانيا اسبانيا كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2078.
 39I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 TRAVAUX ET PRODUITS
SPECIAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
 TRAVAUX ET PRODUITS

SPECIAUX شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تطوان، 
وادي الو، مزاري عزرا بني سعيد، 

مكاد الطابق األر�صي - 90000 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12131
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 نون 2) في) 0) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 TRAVAUX الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (ET PRODUITS SPECIAUX
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

وادي الو،) مقرها اإلجتناعي تطوان،)
مزاري عزرا بني سعيد،)مكاد الطابق)
األر�صي)-)90000)تطوان املغرب نتيجة)
 TRAVAUX(*(ل):)الحل املبكر للشركة
 ET PRODUCTS SPECIAUX SARL
اليوم،) هذا  من  اعتباًرا  (،« (D’A.U
33)و) 3)من) تصفيتها وفًقا للنادتين)
النظام األسا�صي ومكان التصفية هو)

املكتب املسجل للشركة املذكورة..
و حدد مقر التصفية ب تطوان،)
سعيد،) بني  عزرا  مزاري  الو،) وادي 
مكاد الطابق األر�صي)-)90000)تطوان)

املغرب.)
و عين:

 AMANDO GARCIA السيد)ة()
اسبانيا) عنوانه)ا() و  (SANCHEZ
10000)اسبانيا اسبانيا كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2079.
  0I

BEFEC

ESPOIR 2 SARL
إعالن متعدد القرارات

 ESPOIR 2 SARL
RC رقم 89.279
تعيين مدراء جدد

العام) الجن   قرار  بنقت�صى  (/ (I
(،2022 يونيو) (30 بتاريخ) اإلستثنائي 
وهي) (،ESPOIR 2 العقارية) لشركة 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
برأسنال قدره)1.500.000.00)درهم،)
الدار) في  اإلجتناعي  مقرها  الكائن 
البيضاء)-املركز التجاري ديوان زاوية)
زنقة أكنول وعبد الكريم الديوري،)

تقرر تأكيد مديري الشركة.
في) الحالي  املدير  إلى  باإلضافة 

شخص السيد أحند لغراري وهم:
السيد حسن لغراري

-)من مواليد)20)مايو) 196)بالدار)
البيضاء

-)مغربي الجنسية
-شارع) البيضاء) بالدار  مقيم  (-

املحيط الهادي بالدار البيضاء
B 96036(رقم(CIN(حامل(-

والسيد يوسف لغراري
 1967 سبتن 2) (2 مواليد) من  (-

بالدار البيضاء
-)مغربي الجنسية

-زاوية) العيش في الدار البيضاء) (-
شارع أندريه ماسيط)-عين دياب
BE 3766 (رقم(CIN(حامل(-

والسيد محند لغراري
أبريل) 197  (29 مواليد) من  (-

بالدار البيضاء
-)مغربي الجنسية

-ركن) البيضاء) الدار  في  العيش  (-
André(Masset(-(Anfa(شارع

BE609 71(رقم(CIN(حامل(-
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (/ (II
بالدار) التجارية  باملحكنة  الضبط 
تحت) (03.08.2022 بتاريخ) البيضاء-)

رقم)833.353.
III)/)تم التصريح بتعديل السجل)
تحت) (03.08.2022 بتاريخ) التجاري 

رقم)26.107.
ملقتطفات والذكر

اإلدارة

  1I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LILIA NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
LILIA NOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة، 

مجن  بهية األزهر، بلوك باي طنجة، 
متجر 7 و 8 طابق األر�صي - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.763 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 ماي) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الريني) رلود  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتناعية من أصل) (15.983
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (20.68 

نورة الريني بتاريخ)30)ماي)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)5 2582.

  2I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LARINOR
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
LARINOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: طنجة، 
إقطعة   قطعة 1 منطقة تصدير 

حرة - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16911

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في) 0)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الريني) السيد  بوفاة  اإلقرار  مايلي:)
بتاريخ) جرأة  في  الدين  نور  محند 
من) مستخرج  بعد  (19/09/2022
 373/226/2022 الوفاة) شهادة 

بتاريخ)21/09/2022.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مديرة) هدى  الريني  السيدة  تعيين 
ستشارك الشركة) الوحيدة للشركة.)
بشكل صحيح في جني  األعنال من)
رالل التوقي  الفريد للسيدة الريني)

هدى
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

هدى) الريني  السيدة  تعيين  مايلي:)

ستشارك) للشركة.) الوحيدة  مديرة 

جني ) في  صحيح  بشكل  الشركة 

الفريد) التوقي   رالل  من  األعنال 

للسيدة الريني هدى

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258390.

  3I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

PALOMITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc

PALOMITA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة 9 

شارع يوسف بن تاشفين - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37 97

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

طلبي) يوسف  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتناعية  حصة  (3 0

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000

يونيو) (15 بتاريخ) سعيدي  مصطفى 

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)7 2582.

   I

FIDUBAC SARL

NABIL & OTMAN CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور، 62000، 

الناضور املغرب
NABIL & OTMAN(CARS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي جناعة 
إعزانن - 62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 709
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NABIL(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.&(OTMAN(CARS
تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
جناعة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

إعزانن)-)62000)الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: والحاج) عثنان  السيد 
حصة بقينة)50.000)درهم للحصة.
 500 (: املسعودي) نبيل  السيد 
حصة بقينة)50.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() والحاج  عثنان  السيد 
دوار باجو بني بوغافر الناظور)62000 

الناظر املغرب.
السيد نبيل املسعودي عنوانه)ا()

دوار اعزانن)62000)الناظر املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حنز الناجي عنوانه)ا()دوار)
 62000 الناظر) بوغافر  بني  اعزانن 

الناظر املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)519 .

  5I

MOGADOR CONSULTING

ALYR EXPERTISE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطرة ال 2ج1 

 ESSAOUIRA ،  000 ،الصويرة
MAROC

ALYR EXPERTISE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املكتب 
املنهي الحب�صي رقم 01 الطابق األول 
عنارة الرازي - 000   الصويرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ALYR (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.EXPERTISE SARL
في) ربي2  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مجال السيارات.
املكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق األول) (01 املنهي الحب�صي رقم)
الصويرة) (  000 (- الرازي) عنارة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم بنداغن):)600 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

  00 (: الحيان) لطيفة  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بنداغن) الكريم  عبد  السيد 
   000 التالل) حي  (13 عنوانه)ا()

الصويرة املغرب.
السيدة لطيفة الحيان عنوانه)ا()
الصويرة) (  000 التالل) حي  (13

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بنداغن) الكريم  عبد  السيد 
   000 التالل) حي  (13 عنوانه)ا()

الصويرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)02 .
  6I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

ESG INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060
 Casablanca، 20060، casablanca

maroc
ESG INVEST شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مارينا 
الدار البيضاء، شارع املوحدين. 

مبنى أ )كريستال 1(، مكتب رقم 18، 
الطابق العاشر - الدار البيضاء - 

2000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ESG (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
•تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التسيي2،) في  إستشارية  ردمات 
وراصة فينا يتعلق بالبيئة والتننية)

املستدامة والحكامة.
•)تقديم ردمات البحث للشركات)
في مجاالت البيئة والتننية املستدامة)

والحكامة.
•إصدار كل أو أجزاء)من التقارير)
بالخدمات) املتعلقة  التقيينات  و 

املذكورة أعاله..
مارينا) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الدار البيضاء،)شارع املوحدين.)مبنى)
(،18 رقم) مكتب  (،)1 )كريستال) أ)
(- البيضاء) الدار  (- العاشر) الطابق 

2000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: روفر) راي  دارين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دارين راي روفر عنوانه)ا()
جني2ة) ريدج،) تري  فالم  (،76 فيال)
دبي-اإلمارات) (- إستيتس) غولف 
اإلمارات) دبي  دبي  املتحدة  العرلية 

العرلية املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() لحرش  حسام  السيد 
تجزئة بعلبك رقم)19،)عين الدئاب)-)
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)06 1 8.

  7I

NOURJAY IMMO SARL)نورجاي امو سارل

 NOURJAY IMMO SARL
نورجاي امو سارل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NOURJAY IMMO SARL نورجاي 
امو سارل

12 زنقة رالد ابن الوليد الطابق 3 
رقم 8، 90000، اصيلة املغرب

NOURJAY IMMO SARL نورجاي 
امو سارل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 زنقة 
رالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131387
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
نورجاي) (NOURJAY IMMO SARL

امو سارل.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتناعي)
 -  8 رقم) (3 رالد ابن الوليد الطابق)

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحسناوي) مصطفى  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (5.000

للحصة.
االدري�صي) جليلي  الحاج  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (2.600  :

للحصة.
جليلي) الواحد  عبد  السيد 
 100 1.200)حصة بقينة) االدري�صي):)

درهم للحصة.

: االدري�صي) ادريس جليلي   السيد 

600)حصة بقينة)100)درهم للحصة.

: االدري�صي) جليلي  محند   السيد 

00 )حصة بقينة)100)درهم للحصة.

: االدري�صي) جليلي  احند   السيد 

200)حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسناوي) مصطفى  السيد 

تجزئة) (02 ال 2انص) عنوانه)ا()

 57 الرقم) الصنولر  شارع  الن2جس 

90000)طنجة املغرب.

االدري�صي) جليلي  الحاج  السيد 
الحبوس) تجزئة  (20 رقم) عنوانه)ا()

شارع عالل بن عبد هللا م ج)30000 

فاس املغرب.

جليلي) الواحد  عبد  السيد 

موالي) شارع  عنوانه)ا() االدري�صي 
مكرر) (36 رشيد تجزئة ريتشارد رقم)

90000)طنجة املغرب.

االدري�صي) جليلي  ادريس  السيد 

اقامة) شارع موالي رشيد  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  13 رقم) بروكدير 

املغرب.

االدري�صي) جليلي  محند  السيد 
 51100 حي وليلي) (25 رقم) عنوانه)ا()

عين تاوجدات املغرب.

االدري�صي) جليلي  احند  السيد 
املنصور) تجزئة  فيال) 6) عنوانه)ا()

50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

جليلي) الواحد  عبد  السيد 
تجزئة) (20 رقم) عنوانه)ا() االدري�صي 

الحبوس شارع عالل بن عبد هللا م ج)

30000)فاس املغرب

االدري�صي) جليلي  ادريس  السيد 

اقامة) شارع موالي رشيد  عنوانه)ا()

طنجة) (90000  13 رقم) بروكدير 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)36 258.

  8I

LE PREMIER CONSEIL

 MAROC TERRE DE
BONHEUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 MAROC TERRE DE BONHEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
االر�صي حي االنارة ب س س7 رقم 

 28 - 0000  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.581 3

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 يوليوز) (11 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MAROC الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (TERRE DE BONHEUR
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي الطابق االر�صي حي)
االنارة ب س س7)رقم) 28 - 0000  
تراج ) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات وحدة املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
رقم) االنارة ب س س7) االر�صي حي 

 28 - 0000 )مراكش املغرب.)
و عين:

و) ناجي  الكريم  عبد  السيد)ة()
الطابق االر�صي حي االنارة) عنوانه)ا()
ب س س7)رقم) 28 0000 )مراكش)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)138592.
  9I



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20274

LE PREMIER CONSEIL

 MAROC TERRE DE

BONHEUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MAROC TERRE DE BONHEUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : الطابق 

االر�صي حي االنارة ب س س7 رقم 

 28 - 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.581 3

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)26)يوليوز)2022)تقرر حل)

 MAROC TERRE DE BONHEUR

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

رأسنالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتناعي الطابق االر�صي حي االنارة)
  0000  - رقم) 28  س7) س  ب 

ل*تراج ) نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات وحدة املنافسة.

و عين:

و) ناجي  الكريم  عبد  السيد)ة()

الطابق االر�صي حي االنارة) عنوانه)ا()
ب س س7)رقم) 28 0000 )مراكش)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

وفي الطابق) (2022 يوليوز) (26 بتاريخ)
رقم) االنارة ب س س7) االر�صي حي 

 28 - 0000 )مراكش املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (02 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)3 1390.

 50I

LE PREMIER CONSEIL

OASIS TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

OASIS TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : املكتب 

رقم 10 عنارة شيشاوة غاز طريق 

اسفي سيدي غانم - 0000  مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61967

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 يونيو) (12 املؤرخ في)

شركة) (OASIS TECHNOLOGIE

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

 10 رقم) املكتب  اإلجتناعي  مقرها 

اسفي) طريق  غاز  شيشاوة  عنارة 

مراكش) ( 0000 (- غانم) سيدي 

املغرب نتيجة لت2اج  العائدات وحدة)

املنافسة.

و عين:

و) العسالي  يوسف  السيد)ة()

 292 رقم) (1 صوكوما) عنوانه)ا()

املغرب) مراكش  ( 0000 اسكجور)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

املكتب) وفي  (2022 يونيو) (12 بتاريخ)

طريق) غاز  شيشاوة  عنارة  (10 رقم)

اسفي سيدي غانم)-)0000 )مراكش)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)138719.

 51I

TIM ASAAD

TIM ASAAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TIM ASAAD
رقم 21 اقامة الشاوية شارع يوسف 

ابن تاشفين زنقة رشيد ر�صى، 
90000، طنجة املغرب

TIM ASAAD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 21 
اقامة الشاوية شارع يوسف ابن 

تاشفين زنقة رشيد ر�صى - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TIM (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ASAAD
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي الدولي و املحلي للبضائ .
 21 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
ابن) يوسف  شارع  الشاوية  اقامة 
 90000 (- تاشفين زنقة رشيد ر�صى)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد شفيق عابد)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عابد  شفيق  السيد 
بن ديبان) (29 رقم) (5 حي البويار زنقة)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() عابد  شفيق  السيد 
بن ديبان) (29 رقم) (5 حي البويار زنقة)

90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)12 258.

 52I

ste(sabil(elhouda(conseil

 SOCIETE EVENTE
ELECTRICITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(sabil(elhouda(conseil
 appt(sis(a(n 382 premier(etage

 el(hay(el(jadid(bnsouda، 30030،
fes(maroc

 SOCIETE EVENTE ELECTRICITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 
1, عنارة GH/13, جوهرة البساتين, 
البساتين, مكناس - 50020 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57  3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE EVENTE ELECTRICITE

ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الت2كيب الكهرلائي)

االشغال املتنوعة للبناء.
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عنوان املقر االجتناعي):)محل رقم)
جوهرة البساتين,) (,GH/13 عنارة) (,1
مكناس) (50020 (- مكناس) البساتين,)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد سفيان الخن�صي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان الخن�صي عنوانه)ا()
الطابق الراب ) (15 عنارة جيم شقة)
مكناس) (50050 مكناس) (02 الوفاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سفيان الخن�صي عنوانه)ا()
الطابق الراب ) (15 عنارة جيم شقة)
مكناس) (50050 مكناس) (02 الوفاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3803.
 53I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

PJLP SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 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
PJLP SARL AU شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتناعي طريق 

الرلاط املجن  السكني رياض السالم 
الشطر االول شقة  31 اقامة ج 

طنجة - 90000 طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110927

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم تحويل) (2021 نون 2) (26 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)9866.
 5 I

F.C.G.E

MARKETING-INNOV
إعالن متعدد القرارات

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH،
40140، MARRAKECH(MAROC
MARKETING-INNOV »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: عنارة 
665 الطابق3 شقة 3 املسي2ة 1أ 
مراكش - 0 01  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79713
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)غشت)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
مايلي:)املصادقة على تفويت حصص:)
 8 ب:) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تفويت) تم  في مراكش  (2022 غشت)
من) الشركة  رأسنال  حصص 
السيد بوجنالة) على التوالي،) طرف،)
نورالدين50)مالك لخنسون حصة،)
السيد هاكنون كريستان جاك مالك)
السيدة) حصة،) عشرون  و  لخنسة 
بنيخلف زوجة هاكنون ماري أنيس)
وعشرون) لخنس  مالكة  يامنة  كي2ا 
الحكيم) السيد عبد  لصالح  حصة،)

الشريك) أصبح  والذي  االله  عبد 
حصص) كافة  ينلك  الذي  الوحيد 
مائة) في  املحصور  الشركة  رأسنال 

حصة.
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيد عبد الحكيم عبد)
االله مسي2 جديد و وحيد،)بعد قبول)

استقالة املسي2 القديم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
في) املحدد  الشركة  رأسنال  مايلي:)
من) منلوكا  أصبح  درهم  ألف  مائة 
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

الحكيم عبد االله
على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
في) رأسنال:املحددة  حصص  مايلي:)
من) منلوكة  أصبحت  حصة  مائة 
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

الحكيم عبد االله
على) ينص  الذي  (:03 رقم) بند 
الشكل) أرذت  الشركة  مايلي:)
القانوني التالي:)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد
بند رقم)11:)الذي ينص على مايلي:)
عبد) الحكيم  عبد  السيد  تعيين  تم 

االله مسي2 جديد ووحيد للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (27 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139793.
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cabinet(comptable(aziz

BERGAMO BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة   العهد الجديد ابن امسيك، 

50 20، الدارالبيضاء املغرب
BERGAMO BUILDING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الخيدر بن عبدهللا بلوك 3 رقم 

11 ط 2 بورنازيل - 20250 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BERGAMO BUILDING

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 11 رقم) (3 الخيدر بن عبدهللا بلوك)

ط)2)بورنازيل)-)20250)الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شهيد عبدالرحيم):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالرحيم) شهيد  السيد 
رقم)    (1 عنوانه)ا()حي الفالح زنقة)

3 200)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالرحيم) شهيد  السيد 
رقم)    (1 عنوانه)ا()حي الفالح زنقة)

3 200)الدارالبيضاء)املغرب

عبدالكريم) شهيد  السيد 
رقم)    (1 عنوانه)ا()حي الفالح زنقة)

3 200)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)7 339.
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TAZA CONSULTING

NICE COTE D›AZUR BIKES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

TAZA CONSULTING
 AVENUE KESSOU MEDDAH

 RESIDENCE CHAMA BUREAU
09، 35000، taza(maroc

 NICE COTE D›AZUR BIKES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي ساحة 
الروداني ,زنقة عبد هللا الهبطي 
إقامة القدس رقم 38 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67 5

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في) 1)مارس)2022)تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 
عبد) ,زنقة  الروداني) »ساحة  من)
رقم) القدس  إقامة  الهبطي  هللا 
(« إلى) املغرب«) طنجة  (90000  38
قريرش) تجزئة  يوسف  موالي  شارع 
الطابق)03)شقة رقم)06 35000)تازة)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)85/22 .
 57I

LM COMERCIO

LM COMERCIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LM COMERCIO
شارع الحسن الثاني رقم 1  املر�صى 

العيون،  7003، العيون املغرب
LM COMERCIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الحسن الثاني رقم 1  املر�صى 
العيون  7003 املر�صى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LM (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COMERCIO

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

التجارة العامة،ردمات) و التصدير،)

اررى،تنظيم وتنشيط التظاهرات..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الحسن الثاني رقم)1 )املر�صى العيون)

 7003)املر�صى العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة امباركة بوحليم عنوانه)ا()

حي النهضة شارع الحسن الثاني رقم)

املر�صى) العيون) 7003) املر�صى  ( 1

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() بوحليم  ليلى  السيدة 

املر�صى) ( 1 شارع الحسن الثاني رقم)

العيون) املر�صى  العيون) 7003)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

07)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2991/2022.
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STE ZAD SERVICE ET NEGOCE

 SOCIETE ZAD SERVICE ET
NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ZAD SERVICE ET NEGOCE
 RDC 22 HAY(EL(MOURABITINE

 RUE(SABOU(BLOC(NR 4،
35000، TAZA(MAROC

 SOCIETE ZAD SERVICE ET
NEGOCE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
األر�صي 22 حي املرابطين شارع سبو 

بلوك   - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6735
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ZAD SERVICE ET

.NEGOCE
NEGOCE(:(غرض الشركة بإيجاز

EMPLOI PAR INTERIM
.TRAVAUX DIVERS

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
حي املرابطين شارع سبو) (22 األر�صي)

بلوك)  - 35000)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زيد ايت تينشي2ين):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

تينشي2ين) ايت  زيد  السيد 
عنوانه)ا()شارع طنجة رقم)137)شقة)

7 35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
تينشي2ين) ايت  زيد  السيد 
عنوانه)ا()شارع طنجة رقم)137)شقة)

7 35000)تازة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)78 .
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SOCIETE TAZA TRANEG

SOCIETE TAZA TRANEG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE TAZA TRANEG
 RDC 22 HAY(EL(MOURABITINE

 RUE(SABOU(BLOC(NR 4،
35000، TAZA(MAROC

SOCIETE TAZA TRANEG شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األر�صي 22 حي املرابطين شارع سبو 
بلوك   - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TAZA TRANEG
NEGOCE(:(غرض الشركة بإيجاز

EMPLOI PAR INTERIM
.TRAVAUX DIVERS
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الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
حي املرابطين شارع سبو) (22 األر�صي)

بلوك)  - 35000)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زيد ايت تينشي2ين):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
تينشي2ين) ايت  زيد  السيد 
عنوانه)ا()شارع طنجة رقم)137)شقة)

7 35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
تينشي2ين) ايت  زيد  السيد 
عنوانه)ا()شارع طنجة رقم)137)شقة)

7 35000)تازة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)79 .
 60I

ائتنانية الجوهرة

FINIAUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 
جنيلة الطابق الثاني، 25000، 

رريبكة املنلكة املغرلية
FINIAUTO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الرقم 26 
تجزئة النصر - 26050 بن احند 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1153
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FINIAUTO
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السبارات املستعنلة.
الرقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
26)تجزئة النصر)-)26050)بن احند)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: املهدي) صوفي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املهدي  صوفي  السيد 
حادة) ولد  قصبة  التاغي  اوالد  دوار 

الخزازرة)26050)ابن احند املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() املهدي  صوفي  السيد 
حادة) ولد  قصبة  التاغي  اوالد  دوار 

الخزازرة)26050)ابن احند املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) احند  ب ن  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)36/22.
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IFCOF

ميرياتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA، 20550،

casablanca(MAROC
مي2ياتيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
االزهر اقامة هبة 2 رقم 39 اهت 
الغالم - 20000 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.266 65
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 07)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  مي2ياتيك 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 39 رقم) (2 هبة) اقامة  االزهر  تجزئة 
اهت الغالم)-)20000)البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)توقيفها.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اهت) (39 رقم) (2 هبة) اقامة  االزهر 

الغالم)-)20000)البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) طائف  امحند  السيد)ة()
هبة) اقامة  االزهر  تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 ال 2نو�صي) اي) ) رقم23) (2
البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)837528.
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EXPERTUS

 TETOUAN MAQUINARIA
GRUPO

إعالن متعدد القرارات

EXPERTUS
 97A(BD(Hassan(Seghir(n° 88
 Casablanca(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(Maroc
 TETOUAN MAQUINARIA

GRUPO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
غورغيز رقم 67 مكتب 3 تطوان - - 

تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23071

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)أبريل)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إقالة السيد أنطونيو بي2يز دي ال روليا)

من منصبه كنسي2 للشركة.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
أشرف) بالسيد  االحتفاظ  مايلي:)
كنسي2ين) رماح  يحيى  والسيد  الفنز 

مشاركين للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)17:)الذي ينص على مايلي:)

مدة التعيين وصالحيات التسيي2.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 188.

 63I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

JISETINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13، 90000، TANGER

Maroc
JISETINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي طنجة، 
لال شافية شارع برج لوت رقم 23 - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1038 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  (2022 ماي) (16 في) املؤرخ 
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()شولي)

أحند كنسي2 آرر
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258377.

 6 I
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شركة جهاد املحاسب

 KELLSY IMMOBILIERE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رف  رأسنال الشركة

شركة جهاد املحاسب
شارع) نياس  عنارة  (02 الرقم)
احند الطيب بنهينة املدينة الجديدة)

أسفي،)6000 ،)أسفي املغرب
 KELLSY IMMOBILIERE
املسؤولية) ذات  شركة  (S.A.R.L

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)22 
زنقة الكندي املدينة الجديدة أسفي)

- 6000 )أسفي املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.11785

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (16.695. 00«
»100.000)درهم«)إلى)»00 .16.795 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (28 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2022)تحت رقم) 83.
 65I

ديوان الخ 2ة

NIVADA INDUSTRY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخ 2ة
مكتب 5 ، الطابق الثالث، إقامة 
كاميليا، زاوية شارع محند ديوري 
ومحند عبده القنيطرة، 000 1، 

القنيطرة املغرب
NIVADA INDUSTRY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة وجدة 
رقم 117 إقامة الغزالي الطابق 
السفلي - 50 20 الدار البیضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NIVADA INDUSTRY
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير,تجارة نيكوص.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
وجدة رقم)117)إقامة الغزالي الطابق)
البیضاء) الدار  (20 50 (- السفلي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)2.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: اللطیف) عبد  عزیز  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (20.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطیف) عبد  عزیز  السيد 
عنوانه)ا()حي عالل بن عبد هلل زنقة)
17)رقم)1 50 52)الریصاني.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

اللطیف) عبد  عزیز  السيد 
عنوانه)ا()حي عالل بن عبد هلل زنقة)
البیضاء) الدار  (20 50  1 رقم) (17

املغرب
السيد عزیز عبد آإلله عنوانه)ا()
   / 3 رقم) (33 تجزئة اإلذاعة زنقة)
البیضاء) الدار  (20 50 الشق) عين 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)32993.
 66I

CHICHAOUA GESTION

ALUMINIUM LAAROUSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION

..،0 ،.

ALUMINIUM LAAROUSI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 

الحسني - 1000  شيشاوة املنلكة 

املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2203

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALUMINIUM LAAROUSI

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

نجارة االملنيوم

-)أشغال البناء

-)تجارة

-)استي2اد وتصدير.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املنلكة) شيشاوة  ( 1000 (- الحسني)

املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العرو�صي) ايوب  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايوب العرو�صي عنوانه)ا()
العبيد) صور  شارع  الحسني  الحي 

1000 )شيشاوة املنلكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايوب العرو�صي عنوانه)ا()
العبيد) صور  شارع  الحسني  الحي 

1000 )شيشاوة املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)627/2022.
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CHICHAOUA GESTION

NEW ALUM DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ،.

NEW ALUM DESIGN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي األمل - 

شيشاوة 1000  املنلكة املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2195
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NEW (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.ALUM DESIGN
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

نجارة األملنيوم
-)أشغال البناء)

-)تجارة
-)استي2اد وتصدير.
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عنوان املقر االجتناعي):)حي األمل)

-)شيشاوة)1000 )املنلكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: لهواوي) سفيان  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان لهواوي عنوانه)ا()

  1000 بوزيد) سيدي  قاوقاو  دوار 

شيشاوة املنلكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سفيان لهواوي عنوانه)ا()

  1000 بوزيد) سيدي  قاوقاو  دوار 

شيشاوة املنلكة املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)601/2022.

 68I

STE FIDMEK

ADINAMIKIYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14،

50050، Meknes(Maroc

ADINAMIKIYAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي شقة رقم 

05  الطابق الثاني تجزىة الزهوة - 

50000 مكناس املنلكة املغرلية.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50267

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)05)ماي)2022)تنت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

-لوازم املكاتب و الدراسة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (09 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)2158.

 69I

CHICHAOUA GESTION

LAHMAD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ،.

LAHMAD SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
املحندي - 1000  شيشاوة املنلكة 

املغرلية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2215
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LAHMAD SERVICES
صناعة.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركيب وإصالح الثالجات
-)أشغال البناء)

-)تجارة)
-)استي2اد وتصدير.

الحي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شيشاوة املنلكة) ( 1000 (- املحندي)

املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لحناد) يوسف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحناد  يوسف  السيد 
شيشاوة املنلكة) ( 1000 حي النصر)

املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() لحناد  يوسف  السيد 
شيشاوة املنلكة) ( 1000 حي النصر)

املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)0/2022 6.
 70I

STE FIDMEK

ADINAMIKIYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14،
50050، Meknes(Maroc

ADINAMIKIYAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة رقم 
05  الطابق الثاني تجزىة الزهوة - 

50000 مكناس املنلكة املغرلية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2020 مارس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ADINAMIKIYAT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغي2.
عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)
(- الطابق الثاني تجزىة الزهوة) ( 05

50000)مكناس املنلكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نجيب حندي):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: العرلاوي) الهام  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حندي  نجيب  السيد 
رقم)101)درب كروة الزيتون مكناس)

50000)مكناس املنلكة املغرلية.
السيدة الهام العرلاوي عنوانه)ا()
النصر) شارع  (7 الشقة) عنارة زهي2ة 
املنلكة) مكناس  (50000 مكناس)

املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() حندي  نجيب  السيد 
رقم)101)درب كروة الزيتون مكناس)

50000)مكناس املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم) 213.
 71I

ATA SERVICE EQUIPE

ATA SERVICE EQUIPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ATA SERVICE EQUIPE
202, شارع عبد املومن, رقم 
5, الطابق االر�صي، 20370، 

الدارالبيضاء املغرب
ATA SERVICE EQUIPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 202, شارع 
عبد املومن, رقم 5, الطابق االر�صي, 

الدار البيضاء - 2 200 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387591
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 05)غشت) املؤرخ في)
 ATA(شركة ذات املسؤولية املحدودة
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رأسنالها) مبلغ  (SERVICE EQUIPE
مقرها) وعنوان  درهم  (15.000
املومن,) عبد  شارع  (,202 اإلجتناعي)
رقم)5,)الطابق االر�صي,)الدار البيضاء)
- 2 200)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)
ل):)عدم وجود رؤية وافاق واضحين)
أي) انجاز  وعدم  الشركة  ملستقبل 

نشاط مند ثالث سنوات.
 ,202 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (,5 رقم) املومن,) عبد  شارع 
االر�صي,)الدار البيضاء)-)2 200)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) احرمان  توفيق  السيد)ة()
 308 عنارة) الزلي2  تجزئة  عنوانه)ا()
شقة)9)االلفة)20220)الدار البيضاء)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0682 8.

 72I

PERLA GESTION

MANDAT GHRIS ماندا غريس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERLA GESTION
ص.ب 180 كلنينة الراشيدية 
ص.ب 180 كلنينة الراشيدية، 

52250، كلنينة املغرب
 MANDAT GHRIS ماندا غريس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

تنحراش قصر أيت يحي اعثنان 
كلنينة - 52250 كلنينة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
ماندا) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.MANDAT GHRIS(غريس
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال واألشغال املختلفة.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اعثنان) يحي  أيت  قصر  تنحراش 

كلنينة)-)52250)كلنينة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اعال لحبيب):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد اعال لحبيب):)1000)بقينة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لحبيب  اعال  السيد 
 52250 كلنينة) تنحراش  قصر 

كلنينة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() لحبيب  اعال  السيد 
 52250 كلنينة) تنحراش  قصر 

كلنينة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1300.
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aice compta

SEDREGOROU
إعالن متعدد القرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca(maroc
SEDREGOROU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 197 شارع 
املقاومة الطابق 6 - 20000 البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.326157

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على تحويل)70)سهم للسيد)
السيد) لصالح  الجراري  مصطفى 
املهدي الجراري الثنانية عشر سهًنا)
الثناني) الجراري  حسن  وللسيد 
والثالثين سهًنا وابنسة مها الجراري)
جودية) وابنسة  سهنا  اإلثنين 

الجراري االثنى عشر سهنا
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الجراري) مصطفى  السيد  استقالة 
املهدي) السيد  وتعيين  االدارة  من 

الجراري املدير الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6,7 رقم) بند 
70)سهم) املوافقة على تحويل) مايلي:)
لصالح) الجراري  مصطفى  للسيد 
السيد املهدي الجراري الثنانية عشر)
سهًنا وللسيد حسن الجراري الثناني)
والثالثين سهًنا وابنسة مها الجراري)
جودية) وابنسة  سهنا  اإلثنين 

الجراري االثنى عشر سهنا
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
مصطفى) السيد  استقالة  مايلي:)
السيد) وتعيين  االدارة  من  الجراري 

املهدي الجراري املدير الوحيد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)9 8385.
 7 I

CABINET KHACHIM

BOMAG CHIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

BOMAG CHIM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

2399، تجزئة لوفالون املرحلة 

الثانية الطابق السفلي - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOMAG CHIM

البي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكينيائية) للنواد  بالتقسيط 

)منتجات النظافة(

-توزي  وتسويق منتجات الصيانة)

الصحية.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املرحلة) لوفالون  تجزئة  (،2399

 1 000 (- السفلي) الطابق  الثانية 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مجدولين الوابخي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الوابخي) مجدولين  السيدة 

عنوانه)ا()بلوك ب رقم)3)فال فلوري)

000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
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الوابخي) مجدولين  السيدة 
عنوانه)ا()بلوك ب رقم)3)فال فلوري)

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92937.
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ديوان االستاذ بناصر الصغي2

 GARDIENNAGE CBS
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديوان االستاذ بناصر الصغي2
61،شارع موالي عبد الرحنان اقامة 
منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 

000 1، القنيطرة املغرب
 GARDIENNAGE CBS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية 

زنقة سبو و عالل بن عبد هللا مابين 
الطابقين 2 مكتب 20 القنيطرة 

000 1 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()الشركاء)بنعي�صى)
حصة اجتناعية من أصل) (11.250
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (30.000
سني2ة بويبلي و ابنتها القاصر بتاريخ)

05)يوليوز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 02 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)31157.
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مكة سكن م م

مكة سكن م م
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكة سكن م م
   زنقة موالي عبد هللا، الطابق 
الثالث، 25000، رريبكة املغرب

مكة سكن م م شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي    زنقة 
موالي عبد هللا، الطابق الثالث - 

25000 رريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7871
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
مكة) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

سكن م م.
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)
أشغال) الشركات،) توطين  التسيي2،)

مختلفة.
زنقة) (  (: عنوان املقر االجتناعي)
(- الثالث) الطابق  هللا،) عبد  موالي 

25000)رريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الزراني) مروان  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزراني  مروان  السيد 
رريبكة) (25000  2 الهناء) حي  (89

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الزراني  مروان  السيد 
رريبكة) (25000  2 الهناء) حي  (،89

املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ)13)أكتولر)

2022)تحت رقم)96 .
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NKH CONSULTING SARL

PLAY HOOD COFFE SHOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
 PLAY HOOD COFFE SHOP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي األمل 
طابق سفلي رقم 230 عين عودة 
عين عودة 12100 تنارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

203 /137501
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 PLAY (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.HOOD COFFE SHOP
مطعم و) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.
عنوان املقر االجتناعي):)حي األمل)
طابق سفلي رقم)230)عين عودة عين)

عودة)12100)تنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أعصاب ياسين عنوانه)ا()
إمارات) ظبي  أبو  ص.ب981 ) دبي 

12100)دبي إمارات.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد أعصاب ياسين عنوانه)ا()
إمارات) ظبي  أبو  ص.ب981 ) دبي 

12100)دبي إمارات
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)9116.
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NKH CONSULTING SARL

TAGHI PRINT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
TAGHI PRINT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

العلوين زنقة عين حرودة رقم 32 
تنارة تنارة 12000 تنالرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2033/137 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TAGHI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.PRINT
غرض الشركة بإيجاز):)مكتبة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 32 رقم) حرودة  عين  زنقة  العلوين 

تنارة تنارة)12000)تنالرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)التاغي عنوانه)ا()حي)

العلويين اريد رقم)8 1 12000)تنارة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد زكرياء)التاغي عنوانه)ا()حي)

العلويين اريد رقم)8 1 12000)تنارة)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)9115.
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LE PREMIER CONSEIL

SOCIETE FINANCIERE HRM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE FINANCIERE HRM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

55 درب قبالة القصبة - 0000  

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57167

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (19 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ رأسنالها) (FINANCIERE HRM

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

قبالة) درب  (55 رقم) اإلجتناعي 

املغرب) مراكش  ( 0000 (- القصبة)

وحدة) العائدات  تراج   (: ل) نتيجة 

املنافسة.

 55 و حدد مقر التصفية ب رقم)
درب قبالة القصبة)-)0000 )مراكش)

املغرب.)
و عين:

 MICHEL ميشيل) السيد)ة()
 MEURISSE HUGES هوج) موريس 
)ة() كنصفي) بلجيكا...) عنوانه)ا() و 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)2  0 1.
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LE PREMIER CONSEIL

CHAMA MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
CHAMA MENUISERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

الثالث الشقة رقم 23 عنارة عنارة 
زنقة العراق عين مزوار - 0000  

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111197

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) (25 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (CHAMA MENUISERIE
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
الثالث) الطابق  اإلجتناعي  مقرها 
زنقة) عنارة  عنارة  (23 رقم) الشقة 
0000 )مراكش) (- العراق عين مزوار)
العائدات) تراج   (: ل) نتيجة  املغرب 

وحدة املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب الطابق)
عنارة عنارة) (23 الثالث الشقة رقم)
  0000 (- مزوار) عين  العراق  زنقة 

مراكش املغرب.)
و عين:

و) أوزرال  املنعم  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()ابواب مراكش شطر)5)رقم)
85 0000 )مراكش املغرب كنصفي)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (22 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)3 1380.
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LE PREMIER CONSEIL

CHAMA MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
CHAMA MENUISERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : الطابق 
الثالث الشقة رقم 23 عنارة عنارة 
زنقة العراق عين مزوار - 0000  

مراكش فرنسا.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.111197

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (10 املؤرخ في)
CHAMA MENUISERIE)شركة ذات)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي الطابق الثالث الشقة رقم)
عين) العراق  زنقة  عنارة  عنارة  (23
مزوار)-)0000 )مراكش فرنسا نتيجة)

لت2اج  العائدات وحدة املنافسة.
و عين:

و) أوزال  املنعم  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()ابواب مراكش شطر)5)رقم)
85 0000 )مراكش املغرب كنصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
الطابق) وفي  (2022 يونيو) (10 بتاريخ)
عنارة عنارة) (23 الثالث الشقة رقم)
  0000 (- مزوار) عين  العراق  زنقة 

مراكش املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)138526.
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SLIMANI KAMAL

STE LA TABLE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SLIMANI KAMAL
 RUE(KHANE(YOUNESS(N° 8
 AL(QOUDS، 60000، OUJDA

MAROC
STE LA TABLE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي القدس 
زنقة ران يونس رقم 8 - 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0029
 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE LA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TABLE SARL AU
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

واستئجار:)مطعم و وجبات رفيفة.
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منازل) واستئجار:) استغالل  (-
الضيوف والفنادق..

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  8 رقم) يونس  ران  زنقة  القدس 

60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: زرقيط) مراد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زرقيط  مراد  السيد 
شارع العونية تجزئة الدوحي رقم)10 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() زرقيط  مراد  السيد 
شارع العونية تجزئة الدوحي رقم)10 

60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1530.
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)منجننت مخكتينغ فينوس

 MOROCCO IMPERIAL BIKE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

منجننت مخكتينغ فينوس
عنارة هليوت شقة 33 شارع محند 

البقال جليز، 0000 ، مراكش 
املغرب

 MOROCCO IMPERIAL BIKE
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنيقت 
بنيس وسط زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم  1 باب 
دكالة - 0030  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129755

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 MOROCCO IMPERIAL BIKE

.SARL AU

رّواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)الت2ويج) السياحية) العنليات  إدارة 

السياحي(.

زنيقت) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

بنيس وسط زنقة مسلم تجزئة بوكار)

باب) رقم) 1) شقة  الثالث  الطابق 

دكالة)-)0030 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: السيد هادي اوطي2و اكوح)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اكوح) اوطي2و  هادي  السيد 

 96 رقم) تاملوكت  اقامة  عنوانه)ا()

االزدهار)0100 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

اكوح) اوطي2و  هادي  السيد 

 96 رقم) تاملوكت  اقامة  عنوانه)ا()

االزدهار)0100 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)110/22 1.
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE KAYATI ALU.SR

إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32، 70000، Laayoune

maroc

STE KAYATI ALU.SR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 

الوفاق بلوك ب رقم 303 - - العيون 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23995

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 500( الحصص) مجنوع  تفويت 

حصة)()من طرف السيد عبد الصند)

برغاض الى السيد كياتي عبد العزيز)

الصند) عبد  السيد  استقالة  قبول 

برغاض وتبعا لذلك تم تعديل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االحتفاظ بالسيد كياتي عبد العزيز)

كنسيي2 وحيد للشركة تغيي2 الشكل)

محدودة) ذات  شركة  من  القانوني 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

وذات الشريك الوحيد)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

17)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3067/2022.
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة برومو سكن الياسمين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة برومو سكن الياسنين شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء الدار البيضاء 

20130 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558865
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
شركة) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

برومو سكن الياسنين.
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
26)محج) (: عنوان املقر االجتناعي)
مرس السلطان الطابق االول الشقة)
الدار البيضاء) الدار البيضاء) (3 رقم)

20130)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد حسن رشيلعة)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد حسن رشيلعة عنوانه)ا()

برشيد) الساحل  سلطانة  اوالد  دوار 

26100)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حسن رشيلعة عنوانه)ا()

برشيد) الساحل  سلطانة  اوالد  دوار 

26100)برشيد املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1868 8.
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ETABLISSEMENT GHAITI

 CENTRE PNEUMATIQUE
FATOMAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم 01، 73000، 

الدارلة املغرب

 CENTRE PNEUMATIQUE

FATOMAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الرحنة 01 شارع املرابطين - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PNEUMATIQUE

.FATOMAR

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )
وتصدير واستي2اد وتوزي  جني  أنواع)

العجالت..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الرحنة)01)شارع املرابطين)-)73000 

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الشناق) محند  السيد 
درهم) (100.000,00 بقينة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الشناق  محند  السيد 
 10 رقم) بوكدرة  زنقة  الفتح  حي 

70052)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الشناق  محند  السيد 
 10 رقم) بوكدرة  زنقة  الفتح  حي 

70052)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (11

.1637/2022
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ETABLISSEMENT GHAITI

FATOU AG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01، 73000، 

الدارلة املغرب
FATOU AG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 
زنقة الركيبة، رقم 871 - 73000 

الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22705

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FATOU AG
زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وإنتاج جني  الخضروات والفواكه،)

الفالحة العامة..
عنوان املقر االجتناعي):)حي املطار)
 73000  -  871 رقم) الركيبة،) زنقة 

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) السيد فتى لعريبي):)

بقينة)100.000,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) لعريبي عنوانه)ا() السيد فتى 
املطار زنقة الركيبة رقم)871 73000 

الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) لعريبي عنوانه)ا() السيد فتى 
املطار زنقة الركيبة رقم)871 73000 

الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (11

.16 0/2022
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LIVA SCHOOL PRIVATE

ليفا سكول بريفات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIVA SCHOOL PRIVATE
 RUE(LIBERTE(ETAGE 3 APPT 10

 5، 20230، CASABLANCA
MAROC

ليفا سكول بريفات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 الرقم 5 - 20230 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

557885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

ليفا) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

سكول بريفات.

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخصو�صي.

10)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

 20230  -  5 الرقم) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هاشم  أناس  السيد 

الدار) (20200 ال 2نو�صي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() رياجي  وحيد  السيد 

انا�صي)20200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() رياجي  وحيد  السيد 

انا�صي)20200)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
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مكتب املحاسبة

 SOCIETE THE SMART
CORNER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع جون كينيدي عنارة أعراب 

الطابق األول رقم ب ، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE THE SMART CORNER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة رقم 

11 اقامة املنظر الجنيل حي السالم 

تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6707

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE THE SMART CORNER

.SARL

مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعنال البناء)-)اعنال التجارة.

عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)

اقامة املنظر الجنيل حي السالم) (11

تازة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  00 (: السيد النجار محند امين)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد النجار حسام):)600)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

امين) محند  النجار  السيد 
28)درب لعريصة تازة) عنوانه)ا()رقم)

35000)تازة املغرب.
عنوانه)ا() حسام  النجار  السيد 
 35000 تازة) لعريصة  درب  (28 رقم)

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() حسام  النجار  السيد 
 35000 تازة) لعريصة  درب  (28 رقم)

تازة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)62 .
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STE BIKAF INDUSTRI

TK.SNIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA، 52302،
GOURRAMA MAROC

TK.SNIM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 
التجاري الكائن بزنقة عالل بن عبد 

هللا رقم 21 الراشيدية - 52000 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2022/16389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TK.SNIM

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األموال.

املحل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
التجاري الكائن بزنقة عالل بن عبد)
 52000 (- الراشيدية) (21 رقم) هللا 

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رديجة أب حدوا):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حدوا) أب  رديجة  السيدة 
الذهب) واد  حي  (3 رقم) عنوانه)ا()
الراشيدية) (52000 الراشيدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حدوا) أب  رديجة  السيدة 
الذهب) واد  حي  (3 رقم) عنوانه)ا()
الراشيدية)52000)الراشيدية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1302.
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE FM SERVITRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور، 
33250، ميسور املغرب

 STE FM SERVITRAV SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
املالحة الغرلية تيساف أوطاط 
الحاج - 33300 أوطاط الحاج 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FM SERVITRAV SARL AU

البناء) (* (: (: غرض الشركة بإيجاز)

واألشغال املختلفة

)+)تفاوض)

+)كراء)ابليات واملعدات..

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

املالحة الغرلية تيساف أوطاط الحاج)

- 33300)أوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة أوح�صي فاطنة)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة أوح�صي فاطنة عنوانه)ا()

حي الرياض)2)ميسور)33250)ميسور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة أوح�صي فاطنة عنوانه)ا()

حي الرياض)2)ميسور)33250)ميسور)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 االبتدائية ببوملان بتاريخ)

2022)تحت رقم)502/2022.
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CABINET ANAMAE-AFFAIRES

STE B-ONE MEK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم  1 حنرية، 
50000، مكناس املغرب

STE B-ONE MEK شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 
06 الطابق االر�صي تجزئة رياض 
االسناعيلية انا�صي رقم 1060 
مكناس - 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.B-ONE MEK
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.
محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)06)الطابق االر�صي تجزئة رياض)
 1060 رقم) انا�صي  االسناعيلية 

مكناس)-)50050)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: يونس) السيد بوطاهري 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوطاهري يونس عنوانه)ا()
رياض االسناعيلية شطر ك رقم) 19 
ايت والل عين عرمة)50022)مكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوطاهري يونس عنوانه)ا()
رياض االسناعيلية شطر ك رقم) 19 
ايت والل عين عرمة)50022)مكناس)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (29 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)3533.

 93I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ROMA CERAME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم  1 حنرية، 
50000، مكناس املغرب

ROMA CERAME شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رارج 

باب كبيش رقم 02 زيتون - 50070 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ROMA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.CERAME

بي  مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)
البناءا-)مقاولة في االشغال املختلفة.

رارج) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 50070 (- زيتون) (02 باب كبيش رقم)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغاني عزيوني):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عزيوني) الغاني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)01)درب قا�صي حاجة)

التواركة)50060)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عزيوني) الغاني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)01)درب قا�صي حاجة)

التواركة)50060)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)6 36.
 9 I

إئتنانية)BKM)لإلرشادات

شركة واحة الغناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتنانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات، 

5000 ، ورزازات املغرب
شركة واحة الغناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : دوار 

العروميات جناعة ترنة - 7900  
زاكورة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.207

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 غشت) (05 في) املؤرخ 
شركة ذات) حل شركة واحة الغناء)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (310.000

جناعة) العروميات  دوار  اإلجتناعي 
زاكورة املغرب نتيجة) ( 7900 (- ترنة)

لعدم تحقيق اي مداريل و ال ارلاح.
و عين:

عنوانه)ا() و  بابا  طاهر  السيد)ة()
دوار العروميات جناعة ترنة)7900  

زاكورة املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
دوار) وفي  (2022 غشت) (05 بتاريخ)
  7900 (- ترنة) جناعة  العروميات 

زاكورة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (05 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)21.
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STE FABRITAF SARL AU

STE ALBOTRA SARL
إعالن متعدد القرارات

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB(SELLAM(BEN(MAATI
 ،ZITOUNE(MEKNES، 50000

مكناس املغرب
STE ALBOTRA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 219 

س محل 8 تجزئة الوفاء 1 و 2 - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
عائدة) اجتناعية  حصة  (500 بي )
للسيد مولود العرج و دلك للسيدة)

مليكة بوفطيح)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اقالة السيد مولود العرج من مهامه)
السيدة) تعيين  و  للشركة  كنسي2 
مليكة بوفطيح كنسي2ة جديدة ملدة)
غي2 محدودة.)و الزام الشركة بامضاء)
السيد) و  بوفطيح  مليكة  السيدة 
الزيداني،) علوي  املصطفى  موالي 
األسا�صي) القانون  تحبين  بلتالي  و 

للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000,00 
 1000 و مجزأة إلى) )مئة الف درهم()
للواحدة) درهم  (100 بنبلغ) حصة 
الحصص موزعة) اكتتبت كلها نقدا.)
مليكة) السيدة  على الشكل التالي:)•)
حصة والسيد موالي) (500 بوفطيح)
املصطفى علوي الزيداني)500)حصة

بند رقم)13:)الذي ينص على مايلي:)
مليكة) االسيدة  (: واإلدارة) التسيي2 
املصطفى) موالي  السيد  و  بوفطيح 

علوي الزيداني ملدة غي2 محدودة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)9 25.
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administrateur

بنديس كال سنتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
بنديس كال سنت2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 اقامة 
املرني�صي طريق عين شقف فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2809

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  سنت2  كال  بنديس 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
املرني�صي) اقامة  (29 اإلجتناعي)
 30000 (- فاس) شقف  عين  طريق 

الصعولة) (: ل) نتيجة  املغرب  فاس 
اإلقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب)29)اقامة)
(- فاس) عين شقف  طريق  املرني�صي 

30000)فاس املغرب.)
و عين:

و) ي 
ْ
شرك االله  عبد  السيد)ة()

 2 56)زنقة االطس الطابق) عنوانه)ا()
الشقة)9)املعاريف البيضاء))

املغرب) البيضاء) الدار  (20330
كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)099 .
 97I

Pendora

pendora
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

pendora شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : سيدي 
واعزيز - أوالد برحيل - 83300 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1282
في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  االقتضاء)

.pendora
:) استغالل) غرض الشركة بإيجاز)
ابالت بي  القهوة الذاتية),)بي  حبوب)
أنشطة املطعنة و املطعنة) (, القهوة)

املتنقلة).

سيدي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 83300 (- برحيل) أوالد  (- واعزيز)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
-

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس عي عنوانه حي اوالد)
بلعيد)83300)أوالد برحيل املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يونس عي عنوانه حي اوالد)
بلعيد)83300)أوالد برحيل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)671.
 98I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

S3 INDUS SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER
MAROC

S3 INDUS(SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتناعي 29 شارع 
عنر ابن العاص الطابق 03 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.108953

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)21)يوليوز)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11613.
 99I

FATH ALAARIFINE

SOUS OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسنية الشركة

FATH ALAARIFINE
 N°53 IMM(IFRANE 1 SIDI
 YOUSSEF، 80000، agadir

maroc
SOUS OPTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي الطريق 
الرئي�صي العين البحراني القليعة 
انزكان ايت ملول اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
تغيي2 تسنية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
16809

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يوليوز) (27 في) املؤرخ 
 SOUS« من) الشركة  تسنية  تغيي2 
.»OPTIC SOUSS«(إلى(»OPTIQUE

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (05 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)7 19.
500I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

S3 INDUS SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19
 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1 »

 N°130 Tanger، 90000، TANGER
MAROC
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S3 INDUS(SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 شارع 
عنر ابن العاص الطابق الثالث رقم 
26 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.108953
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكتام) غزالن  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة السيد))ة()عبد)
يوليوز) (21 بتاريخ) اليزيدي  الرزاق 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11613.

501I

OC3 DISTRIBUTION SARL

وش3 للتوزيع
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OC3 DISTRIBUTION(SARL
 KHALID IBN EL OUALID 12
 3 EME(ETAGE(N 8 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
وش 3 للتوزي  شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 رالد 
بن الوليد الدور الثالث الرقم 8 - 

90000 طنجة املنلكة املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130909
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
وش٣  (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

للتوزي .
توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتناعي):)١٢)رالد)
 -  ٨ الرقم) الثالث  الدور  الوليد  بن 

90000)طنجة املنلكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وليد شرف  عنوانه)ا()الحي)
الرقم) (٥٧ بلوك) الجنوبي  املحندي 
مراكش) ( 0000 الداوديات) (١٨٢

املنلكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد وليد شرف  عنوانه)ا()الحي)
الرقم) (٥٧ بلوك) الجنوبي  املحندي 
مراكش) ( 0000 الداوديات) (١٨٢

املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر)

. 0611122027732
502I

FICAGEST

 TAMATOUST
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc
 TAMATOUST DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

شويحية فركات لزيفا مزوظا - 

0000  شيشاوة املغرب.

رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.677

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

 90.000« أي من) درهم«) (910.000«

درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

مقاصة م  ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)638/2022.

503I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

كعب سنابل

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

كعب سنابل

 20 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 

كعب) أعطى السيد)ة() (2019 دجن 2)

للبطاقة الوطنية) )ة() سنابل الحامل)

بالسجل) املسجل  (E 99319 رقم)

التجارية) باملحكنة  (89 90 التجاري)

لألصل) الحر  التسيي2  حق  بنراكش 

سنابل) قيسارية  الكائن ب  التجاري 

  0000  -  2 رقم) املوحدين  زنقة 

 société للسيد)ة() املغرب  مراكش 

FAN-Y(«(SARL(AU)3)«)الحامل))ة()

ملدة) (77199 رقم) الوطنية  للبطاقة 

3)سنة تبتدئ من)20)دجن 2)2019)و)

تنتهي في)20)نون 2)2022)مقابل مبلغ)

شهري)10.000)درهم.

50 I

ADVOLIS

EST BUILDING
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

EST BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 5, زاوية 

شارع عالل ابن عبد هللا وزنقة 

غاندي الطابق الثاني شقة رقم 5 - 

60000 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21675

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

تحويل املقر االجتناعي الحالي) مايلي:)

للشركة من)»5,)زاوية شارع عالل ابن)

عبد هللا وزنقة غاندي الطابق الثاني)

شقة رقم)5 - 60000)وجدة املغرب«)

بن عبد هللا) شارع محند  (52 (« الى)

وجدة) (60000 (- السادس) الطابق 

املغرب«)

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 

العام) الجن   اعضاء) اتفق  مايلي:)

القانون) تحيين  على  ولاالجناع 

االسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي) بند رقم القانون االسا�صي:)

القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�صي للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1592.

505I



20289 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

MOGADOR GESTION

SUPERETTE ANASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

SUPERETTE ANASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 
1 تجزئة البحي2ة الشطر الراب  - 

000   الصويرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2021 أكتولر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نادية الضعيف)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
500)حصة لفائدة السيد))ة()محند)
الضعيف بتاريخ)13)أكتولر)2021.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 
أكتولر)2021)تحت رقم)367/2021.

506I

MOGADOR GESTION

EQUI EVASION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
EQUI EVASION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار العرب 

- 000   الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 13)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 EQUI EVASION الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
(- العرب) دوار  اإلجتناعي  مقرها 
ل) نتيجة  املغرب  الصويرة  (  000
جائحة) بسبب  أرلاح  تحقيق  عدم  (:

كوفيد19-.
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

العرب)-)000  )الصويرة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()جواد الوالي و عنوانه)ا()
الصويرة املغرب) (  000 دوار العرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
نون 2) (22 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2021)تحت رقم)16/2021 .
507I

MOGADOR GESTION

EMOTION TRAVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

EMOTION TRAVEL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 3 

الديابات - 000   الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.981

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2017 نون 2) (15 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 EMOTION الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 رأسنالها) مبلغ  (TRAVEL
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
3)الديابات)-)000  )الصويرة املغرب)
منذ) أرلاح  تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

تأسيس الشركة.
 3 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
الديابات)-)000  )الصويرة املغرب.)

و عين:
اركا برست و عنوانه)ا() السيد)ة()
رقم)06)حي الديابات)000  )الصويرة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)30)شتن 2)

2021)تحت رقم)336/2021.
508I

MOGADOR GESTION

AL KHAIR NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

AL KHAIR NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
اقرمود - 000   الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2699
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 شتن 2) (30 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 AL KHAIR الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسنالها) (NEGOCE
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز)

املغرب) الصويرة  (  000 (- اقرمود)
لفسخ عقد) حكم صادر  (: ل) نتيجة 

الكراء..
مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقرمود)-)000  )الصويرة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سعيد الزكار و عنوانه)ا()
   000 اقرمود) السعادات  دوار 
)ة() كنصفي) املغرب  الصويرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (06 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2022)تحت رقم)06/2022.
509I

MOGADOR GESTION

JABIR ITKAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

JABIR ITKAN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 
الكائن ب مركز بيزضاض - 000   

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6077
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 JABIR (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.ITKAN
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال البناء..
املحل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
   000 (- بيزضاض) الكائن ب مركز 

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
  0.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا جابر):)00 )حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جابر  هللا  عبد  السيد 
الوحدة) مدينة  ي  بلوك  (970 رقم)

70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() جابر  هللا  عبد  السيد 
الوحدة) مدينة  ي  بلوك  (970 رقم)

70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)21)مارس)

2022)تحت رقم)100/2022.

510I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

EXIT PLOMBERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
مكناس - 98  اديور اجداد ابني 
امحند، 50000، مكناس املغرب
EXIT PLOMBERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 ، تجزئة 
السالم 2 – سيدي سعيد - 50000 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
  805

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 نون 2) (23 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  (EXIT PLOMBERIE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 –  2 السالم) تجزئة  (، 5 اإلجتناعي)
مكناس) (50000 (- سعيد) سيدي 

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
(، 5 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- سيدي سعيد) (– (2 تجزئة السالم)

50000)مكناس املغرب.)
و عين:

حدوش) حياة  السيدة  السيد)ة()
 –  2 تجزئة السالم) (، 5 و عنوانه)ا()
سيدي سعيد)50000)مكناس املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)مكناس)-)
5 ،)تجزئة السالم)2)–)سيدي سعيد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (10 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2022)تحت رقم)073.

511I

SOCOJUFI SARL

NORISKO CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC
NORISKO CONSULTING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوليال 
بوركون - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 57527

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أبريل) (19 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 NORISKO الوحيد) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  (CONSULTING
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
10)زنقة الشراردة الطابق) اإلجتناعي)
السفلي درب لوليال بوركون)-)20000 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)
اجناع الشركاء)على تصفية الشركة.

10)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
الشراردة الطابق السفلي درب لوليال)
الدارالبيضاء) (202 0 (- بوركون)

املغرب.)
و عين:

و) لحياوي  محند  السيد)ة()
عنوانه)ا()157)شقة)03)حي سليم))

13100)بوزنيقة املغرب كنصفي))ة()
للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)835216.
512I

SOCOJUFI SARL

H.S BRICOLAGE MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC
H.S BRICOLAGE MAROC شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي :  19 

شارع ر�صى كديرة مدينة الجنعة - 
20000 الدارالبضاء املغرب

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3700 7

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 15)ف 2اير) املؤرخ في)
شركة) (H.S BRICOLAGE MAROC
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي) 19 
(- شارع ر�صى كديرة مدينة الجنعة)
نتيجة) املغرب  الدارالبضاء) (20000

لنتيجة إلجناع الشركاء)وموافقتهم
على تصفية الشركة..

و عين:
السيد)ة()هشام سونة و عنوانه)ا()
 2 100 دوار ايت الرخى سيدي علي)

ازمور املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي) 19  (2022 ف 2اير) (15 بتاريخ)
(- شارع ر�صى كديرة مدينة الجنعة)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)835215.
513I

SOCOJUFI SARL

 ENERGY HOUSE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC
 ENERGY HOUSE MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة سنية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 الرقم 
22 النخيل - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 51293

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (15 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 ENERGY HOUSE MOROCCO
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درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة سنية)
الرقم) (5 الطابق) (3 شهرزاد) اقامة 
الدارالبيضاء) (20000 (- النخيل) (22
الشركاء) إجناع  (: ل) نتيجة  املغرب 

وموافقتهم على تصفية الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سنية 
 20000 (- النخيل) (22 الرقم) (5

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

الحنراوي) يوسف  السيد)ة()
  6 رقم) لشهب  دوار  عنوانه)ا() و 
كنصفي) املغرب  املحندية  (28830

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)6 8363.
51 I

SOCOJUFI SARL

SKY DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC

SKY DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوليال 
بوركون 10 زنقة الشراردة الطابق 
السفلي درب لوليال بوركون 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.371821

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يناير) (28 املؤرخ في)
 SKY(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 رأسنالها) مبلغ  (DESIGN
 10 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
زنقة الشراردة الطابق السفلي درب)
الشراردة) زنقة  (10 بوركون) لوليال 
الطابق السفلي درب لوليال بوركون)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20000
وموافقتهم على) الشركاء) إجناع  (: ل)

تصفية الشركة..
10)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
الشراردة الطابق السفلي درب لوليال)
الدارالبيضاء) (202 0 (- بوركون)

املغرب.)
و عين:

و) رليلي  محند  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي ايت القا�صي ايت اورير)
)ة() 0000 )مراكش املغرب كنصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)835651.
515I

درعة ارشادات ش.م.م

SOCIETE BOULAYAD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محند الخامس صندوق بريد 
10 تصومعت، 5000 ، ورزازات 

املغرب
 SOCIETE BOULAYAD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اغنسان 
اكنيون تنغي2 - 5302  تنغي2 املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10 7
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
رف ) تم  (2022 ماي) (09 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال 
»00.000 )درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)
عينية.

األسا�صي) القانون  تحيين  (-
للشركة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (03 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم)95 .
516I

METROPOLE BUSINESS CENTER

3D RENDERS MENA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 20360، الدار 

البيضاء املغرب
3D RENDERS MENA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 رقم شقة 8 - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55 657
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (2 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 3D (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.RENDERS MENA
غرض الشركة بإيجاز):)تكنولوجيا)
الجديدة،) واالتصاالت  املعلومات 

مركز االتصال.
59)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  8 رقم شقة) (3 الزرقطوني الطابق)

20360)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: اكراض) السيد محند  (-
بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اكراض  محند  السيد 
الواليات املتحدة االمريكية)-)-)أمريكا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() اكراض  محند  السيد 
الواليات املتحدة االمريكية)-)-)أمريكا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)836770.

517I

L.AUDIFEC

2DSR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES(BERNABEN 4 EME

 ETAGE(ANGLE(RUE(FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION(CASABLANCA،
20370، CASABLANCA(MAROC

2DSR شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 
شارع سارية، بن زونيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل - 
0 203 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552195
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

.2DSR(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)والتجديد و الصيانه والحراسه.

 12 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

طابق) زونيم  بن  سارية،) شارع 

(- الثالثة،النخيل) الثالث،الشقة 

0 203)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 60.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

600)حصة) (: السيد علي الكاملي)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكاملي  علي  السيد 

293)شارع عبد املومن طابق)1)شقة)

6 2 200)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الكاملي  علي  السيد 

293)شارع عبد املومن طابق)1)شقة)

6 2 200)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)7 266.

518I

RICHOMAG

DILECTUS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RICHOMAG

13 املجاطي إقامة ليلبيس 

املعاريف الدارالبيضاء، 20050، 

الدارالبيضاء املغرب

DILECTUS SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

سومية العنارة 82 الطابق   بلمي 

الدرالبيضاء 20500 الدرالبيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.526255

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر) (2022 ف 2اير) (01 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 DILECTUS الوحيد) الشريك  ذات 

رأسنالها) مبلغ  (SOLUTIONS

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

 82 اإلجتناعي شارع سومية العنارة)

 20500 بلمي الدرالبيضاء) الطابق) )

:)الحل) الدرالبيضاء)املغرب نتيجة ل)

املسبق للشركة

اليهقوبي) غالي  السيد  ارتيار 

كنصفي للشركة

للشركة) االجتناعي  مقر  تحديد 

كنقر للتصفية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بلمي) الطابق) ) (82 العنارة) سومية 

الدرالبيضاء) (20500 الدرالبيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) اليهقوبي  غالي  السيد)ة()

 20500 الدارالبيضاء) عنوانه)ا()

)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

السيد) ارتيار  (: بالتصفية) املتعلقة 

غالي اليهقوبي كنصفي للشركة

للشركة) االجتناعي  مقر  تحديد 

كنقر للتصفية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)828786.

519I

DALIA CONSEIL SARL

GHARNATA TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

DALIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE KOUTOUBIA 1 0

 APPT(N°04 AVENUE
 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ(MARRAKECH(MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
GHARNATA TOURS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
عالل الفا�صي مجن  دار الحنراء 

عنارة »ب« رقم 2 مراكش - 0000  
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29015
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)25)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
دار) مجن   الفا�صي  عالل  »شارع 
مراكش) (2 رقم) »ب«) عنارة) الحنراء)
 18« إلى) املغرب«) مراكش  ( 0000  -
ڭليز) (19 رقم) شقة  موريطانيا  زنقة 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (12 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139313.

520I

مستامنة الرجاء)للنحاسبة

STE N.M BIO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للنحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم  3، 

23550، سوق السبت املغرب
STE N.M BIO SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دار اوالد 
بورحنون بني مو�صى جناعة اوالد 
بورحنون - 23550 سوق السبت 

اوالد الننة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 31
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.N.M BIO SARL AU
ترلية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النحل و انتاج العسل.
دار اوالد) (: عنوان املقر االجتناعي)
اوالد) جناعة  مو�صى  بني  بورحنون 
السبت) سوق  (23550 (- بورحنون)

اوالد الننة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محند) رحنون  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محند  رحنون  السيد 
اوالد بورحنون)23550)سوق السبت)

اوالد الننة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() محند  رحنون  السيد 
اوالد بورحنون)23550)سوق السبت)

اوالد الننة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد الننة)
رقم) تحت  (2022 شتن 2) (21 بتاريخ)

.308
521I
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DALIA CONSEIL SARL

A.S. FILMS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة
DALIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE KOUTOUBIA 1 0
 APPT(N°04 AVENUE

 ABDELKRIM EL KHATTABI
 GUELIZ(MARRAKECH(MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
A.S. FILMS(SARL(AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 0 1 
إقامة كتبية شقة رقم  0 شارع 

عبد الكريم الخطابي ڭليز مراكش - 
0000  مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109505
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)25)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
رقم) 0  شقة  كتبية  إقامة  (1 0«
ڭليز) الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
املغرب«) مراكش  ( 0000 (- مراكش)
01)عرصة ڭسوس مراكش) إلى)»رقم)

- 0000 )مراكش املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (28 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139831.
522I

STE BL LOGISTICS SARL 

INTELLIGE TRAVAUX SARL 
إعالن متعدد القرارات

STE INTELLIGE TRAVAUX SARL
A3013 الطابق الثالث العنارة 
25اطلس حي شريفية مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
 INTELLIGE TRAVAUX SARL 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 A3013 :وعنوان مقرها االجتناعي
الطابق الثالث العنارة 25اطلس حي 
شريفية مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10 329

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
دوار) من  املقرالشركة  تغيي2  مايلي:)
تسلطانت) (2 متجر) (157 الكوكو رقم)
الى)A3013)الطابق الثالث عنارة)25 

اطلس حي شريفية مراكش
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
مقاولة في) (: تغيي2 هدف الشركة الى)
مختلف االعنال او البناء,)التنظيف,)
التشجي2)البستانة(و) في  مقاولة 

التجارة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مقاولة في) (: تغيي2 هدف الشركة الى)
مختلف االعنال او البناء,)التنظيف,)
التشجي2)البستانة(و) في  مقاولة 

التجارة
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تغيي2 املقر الشركة الى)A3013)الطابق)
25)اطلس حي شريفية) الثالث عنارة)

مراكش
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)137751.
523I

ABDO PROMO

AKERDOUSSE
إعالن متعدد القرارات

ABDO PROMO
55 شارع الزرقطوني فضاء 

الزرقطوني الطابق 1 رقم 3 حي 
املستشفيات 55 شارع الزرقطوني 
فضاء الزرقطوني الطابق 1 رقم 
3 حي املستشفيات، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
AKERDOUSSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق 1 رقم 3 حي املستشفيات - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19 815

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)27)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اكردوس) الحسن  السيد  تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1000
1000)حصة لفائدة السيد موسيف)

حسن
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قبول موسيف حسن كشريك جديد)

للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كنسي2) اكردوس  الحسن  استقالة 

للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين موسيف حسن كنسي2 جديد)

للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 في اسناء)مالكي الحصص)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغي2 في اسناء)مالكي الرأس املال
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 

مايلي:)تغيي2 مسي2 الشركة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تغيي2 امضاء)مسي2 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)8 8296.
52 I

ABDO PROMO

SES SERVICE
إعالن متعدد القرارات
ABDO PROMO

55 شارع الزرقطوني فضاء 
الزرقطوني الطابق 1 رقم 3 حي 

املستشفيات 55 شارع الزرقطوني 
فضاء الزرقطوني الطابق 1 رقم 
3 حي املستشفيات، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

SES SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق 1 رقم 3 حي املستشفيات - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.192163

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)يونيو)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

درويش) املصطفى  السيد  تفويت 

أصل) من  اجتناعية  حصة  (2000

000 )حصة لفائدة السيد موسيف)

حسن

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد عبد الحق مناد)2000 

  000 أصل) من  اجتناعية  حصة 

حصة لفائدة السيد موسيف حسن

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

قبول موسيف حسن كشريك جديد)

للشركة

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

كنسي2) مصطفى  فنان  استقالة 

الشركة

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين موسيف حسن كنسي2 جديد)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 في اسناء)مالكي الحصص)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغي2 في اسناء)مالكي الرأس املال

على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 

مايلي:)تغيي2 مسي2 الشركة

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تغيي2 امضاء)مسي2 الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839761.
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SOCOJUFI SARL

 EURO AFRICAINE
 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC

 EURO AFRICAINE DE
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوليال 
بوركون - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353601

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 27)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
زنقة الشراردة الطابق السفلي) (10«
 20000 (- بوركون) لوليال  درب 
»تقاط ) إلى) املغرب«) الدارالبيضاء)
حي) األول  البيي2  و  (5 محند) شارع 
الطابق) (A عنارة) السوداء) الصخور 
9)الرقم)901 - 20590)الدارالبيضاء)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839762.
526I

SOCOJUFI SARL

VIS PLUS
إعالن متعدد القرارات

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA(MAROC
VIS PLUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوليال 

بوركون - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.369107
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في) 2)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
دردور) أنس  السيد  تفويت  مايلي:)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1000
ياسين) السيد  لفائدة  حصة  (1000

بوشنايف
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
كشريك) بوشنايف  ياسين  قبول 

جديد للشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة أنس دردور كنسي2 للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين ياسين بوشنايف كنسي2 جديد)

للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 في اسناء)مالكي الحصص)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغي2 في اسناء)مالكي الرأس املال
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 

مايلي:)تغيي2 مسي2 الشركة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تغيي2 امضاء)مسي2 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 2  البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)839763.
527I

CABINET BEN MOKHTAR

KRIMUTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90040، TANGER(MAROC
KRIMUTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطقة 

الصناعية املجد القطعة رقم 1 8 - 
90000 طنجة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36787

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»900.000)درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258289.
528I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

PROTECH CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050، وجدة املغرب

PROTECH CONSULTING شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : زنقة واد 
الشراع رقم 08 حي الرشاد - 63320 

بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6663

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في) 1)أكتولر)2022)تقرر حل)
شركة) (PROTECH CONSULTING
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسنالها)10.000)درهم)
واد) زنقة  اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

الشراع رقم)08)حي الرشاد)-)63320 
بركان املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:
و) السالك  العربي  السيد)ة()
 08 زنقة واد الشراع رقم) عنوانه)ا()
املغرب) بركان  (63320 الرشاد) حي 

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ) 1)أكتولر)2022)وفي زنقة واد)
الشراع رقم)08)حي الرشاد)-)63320 

بركان املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 2) (08 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2021)تحت رقم) 151.
529I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

NASER INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050، وجدة املغرب
NASER INFO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
املرابطين وزنقة الزياني عنارة 
بغدادي الطابق   الشقة 19 - 

60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3 233

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)أكتولر)2022)تقرر حل)
NASER INFO)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
شارع املرابطين وزنقة الزياني عنارة)
 -  19 الشقة) الطابق) ) بغدادي 
وجدة املغرب نتيجة لنقص) (60000

املوارد املالية.
و عين:

عبد العزيز الفرح عبد) السيد)ة()
العزيز و عنوانه)ا()زنقة ابن رشد رقم)
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كنصفي) املغرب  أحفي2  (63050  02
)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
شارع) وفي  (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)
عنارة) الزياني  وزنقة  املرابطين 
 -  19 الشقة) الطابق) ) بغدادي 

60000)وجدة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
نون 2) (28 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2021)تحت رقم)059 .

530I

اعالنات الشركات

REDYASIS SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REDYASIS SERVICES شركة
ش.م.م.ش.و 
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بنوجب 
تم) (،2022 أكتولر) (05 بتاريخ) اكادير 
إنشاء)القانون األسا�صي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والبيانات هي على النحو التالي)-)
االسم:)ريديازيس سي2فيس.)

زنقة) (17 رقم) (: االجتناعي) املقر 
02)حي أيت اغيوس تكوين) 02)بلوك)

أكادير.
وسيط) أو  الشركة:تاجر  نشاط  (
تحديد) تم  تصدير.املدة:) و  استي2اد 
من) عاما ابتداء) (99 مدة الشركة في)

تاريخ تأسيسها.)
(: االجتناعي) الرأسنال 
درهم) ألف  مائة  (100.000٫00
حصة) ()1000( ألف) على  مقسنة 
للحصة) درهم  بنائة  اجتناعية 
يتناسب) بنا  شريك  كل  إلى  تنسب 
السيد:) يلي  كنا  وهي  اشت2اكاته  م  
حصة) (1000( الهداجي) مصطفى 

اجتناعية()
التسيي2 السيد:)مصطفى الهداجي)
مسي2 بتوقي  وحيد ملدة غي2 محدودة.)
 1 من) االجتناعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن 2.)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 
رقم) (،118871 رقم) تحت  (2022
(: هو) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.53225

531I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

FIBOTECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050، وجدة املغرب

FIBOTECH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند السادس تحت مقهى لينا 

الطابق األول رقم 2 - 60000 وجدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33375
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2022 أبريل) املؤرخ في) 1)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (FIBOTECH الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
محند) شارع  اإلجتناعي  مقرها 
الطابق) لينا  مقهى  تحت  السادس 
- 60000)وجدة املغرب)  2 األول رقم)

نتيجة ل):)نقص املوارد املالية.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
لينا) مقهى  تحت  السادس  محند 
- 60000)وجدة)  2 الطابق األول رقم)

املغرب.)
و عين:

و) عاللي  ر�صى  محند  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي السعادة زنقة مصطفى)
سكيكر رقم)60 60000)وجدة املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (07 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1726.
532I

اعالنات الشركات

SELLERIE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة SELLERIE SHOPش.م.م 
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بنوجب 
تم) (،2022 أكتولر) (06 بتاريخ) اكادير 
إنشاء)القانون األسا�صي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة والبيانات هي على)
النحو التالي)-)االسم:)سيلي2ي شوب.)

تكاديرت) دوار  (: االجتناعي) املقر 
نعبدو دراركة اكادير.)

سروج) الشركة:تاجر  نشاط 
للراكب و الخيل و اإلسطبل و السياج.
تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.)
االجتناعي:) الرأسنال 
درهم) ألف  مائة  (100.000٫00
حصة) ()1000( ألف) على  مقسنة 
للحصة) درهم  بنائة  اجتناعية 
يتناسب) بنا  شريك  كل  إلى  تنسب 
السيدة:) يلي  اشت2اكاته وهي كنا  م  
سيبيل) سوزان  زهور  مليكة  ايناس 
(: و السيدة) حصة اجتناعية() (500(

زهور فريد))500حصة اجتناعية()
مليكة) ايناس  السيدة:) التسيي2 
زهور سوزان سيبيل مسي2ة بتوقي )

وحيد ملدة غي2 محدودة.)
 1 من) االجتناعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن 2.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 
رقم) (،118851 رقم) تحت  (2022
(: هو) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.53207
533I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

FIBOTECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM(BARHDADI 4EME(ETG

NR19، 63050، وجدة املغرب

FIBOTECH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 

محند السادس تحت مقهى لينا 

الطابق األول رقم 2 - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33375

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر حل) (2022 أبريل) املؤرخ في) 1)

مسؤلية) ذات  شركة  (FIBOTECH

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

محند) شارع  اإلجتناعي  مقرها 

الطابق) لينا  مقهى  تحت  السادس 

- 60000)وجدة املغرب)  2 األول رقم)

نتيجة لنقص املوارد املالية.

و عين:

و) عاللي  ر�صى  محند  السيد)ة()

عنوانه)ا()حي السعادة زنقة مصطفى)

سكيكر رقم)60 60000)وجدة املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

شارع) وفي  (2022 أبريل) بتاريخ) 1)

لينا) مقهى  تحت  السادس  محند 

- 60000)وجدة)  2 الطابق األول رقم)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (07 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1726.

53 I
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FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

LA FORIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle(BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM(BARHDADI 4EME(ETG

NR19، 63050، وجدة املغرب

LA FORIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 

حسن 2 تجزئة بننينون زنقة أوريكا 

رقم LA(FORIMA 60000 63 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37519

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتولر)2022)تقرر حل)

LA FORIMA)شركة ذات املسؤولية)

 10.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)

حسن)2)تجزئة بننينون زنقة أوريكا)

رقم)LA FORIMA 60000 63)وجدة)

املعامالت) لضعف  نتيجة  املغرب 

التجارية.

و عين:

و) مزكلدي  إينان  السيد)ة()

حي األندلس شارع سيدي) عنوانه)ا()

معافة رقم)31 60000)وجدة املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

شارع) وفي  (2022 أكتولر) بتاريخ) 1)

حسن)2)تجزئة بننينون زنقة أوريكا)

رقم)63 - 60000)وجدة املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

دجن 2) (16 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)2729.

535I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

V.N.J COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 8 

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
V.N.J COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي  8 تجزئة 

العيون 2 شارع املنلكة العرلية 
السعودية إقامة العزيزية الطابق 

االول رقم 11 بطنجة طنجة 90000 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 V.N.J (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.COMPANY
توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتجارية) الصناعية  املنتجات 

وجني  التجارة..
عنوان املقر االجتناعي):) 8)تجزئة)
العرلية) املنلكة  شارع  (2 العيون)
الطابق) العزيزية  إقامة  السعودية 
االول رقم)11)بطنجة طنجة)90000 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: البهجة) وسينة  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد الزلي2 أهراوي):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وسينة البهجة عنوانه)ا()
شارع طانطان اقامة االندلسية ط)  
ش)8)تطوان)93000)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() أهراوي  الزلي2  السيد 
 93000 29)تطوان) شارع بي2وت رقم)

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() أهراوي  الزلي2  السيد 
 93000 29)تطوان) شارع بي2وت رقم)

تطوان املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 1160.
536I

CABINET BEN MOKHTAR

KRIMUTEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90040، TANGER(MAROC
KRIMUTEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 

الصناعية املجد القطعة رقم 1 8 - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36787
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت الحصص بين)
الشركاء)لفائدة السيد رشيد اكرينو)
و عليه تم تغيي2 الفصل)7)من القانون)

األسا�صي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسي2ين السيد جون مارك)

يانيي و السيد أنطوني نيكوالس يانيي)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املغربي) تعيين السيد رشيد اكرينو،)

الجنسية و الحامل لبطاقة التعريف)

مسي2ا) (K108330 رقم) الوطنية 

وحيدا)

على) ينص  الذي  رقم) :) قرار 

اعتناد قانون أسا�صي راص) مايلي:)

املشت2كة) املسؤولية  ذات  بالشركة 

بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

الشركة) رأسنال  تحديد  تم  مايلي:)

إلى) مقسنة  درهم  (1.000.000 في)

درهم) (100 فئة) حصة من  (10.000

الوحيد) للشريك  بالكامل  أسندت 

السيد رشيد اكرينو)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258357.

537I

NE ADNANI TRAVAUX

 ENTREPRISE BOUNAT AL
MOUSTAQBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة رقم 3 الطابق االر�صي اقامة 

املنارة 2 شارع محند 6 كليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

 ENTREPRISE BOUNAT AL

MOUSTAQBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي التقدم 

سيدي املختار شيشاوة - 1000  

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 25
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2012 ف 2اير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 ENTREPRISE BOUNAT AL

.MOUSTAQBAL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

مختلف األعنال والبناء.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- شيشاوة) املختار  سيدي  التقدم 

1000 )شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 (: شيكر) عبداملجيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 50 (: السيد النوري جنال الدين)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبداملجيد شيكر عنوانه)ا()

  1000 املختار) سيدي  التقدم  حي 

شيشاوة املغرب.

الدين) جنال  النوري  السيد 

سيدي) االداري  الحي  عنوانه)ا()

املختار)1000 )شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبداملجيد شيكر عنوانه)ا()

  1000 املختار) سيدي  التقدم  حي 

شيشاوة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)12)أبريل)

2012)تحت رقم)89/2012.

538I

اعالنات الشركات

L.M.K BETON
إعالن متعدد القرارات

 L.M.K BETONتغيي2 في شركة -
- محضر الجن  العام االستثنائي

بنوجب عقد عرفي محرر في أكادير)
تم الجن ) (،2022 أكتولر) (15 بتاريخ)
ل.م.ك) لشركة  االستثنائي  العام 
و املتعلق بتفويت رنسنائة) بطون،)
السيد) من  اجتناعية  حصة  (500
أمغاري) السيد  إلى  ميلود  كا�صي 

محند.)
كا�صي) السيد  املسي2  استقالة  (-

ميلود.
محند) أمغاري  السيد  تعيين  (-
م ) محددة  غي2  ملدة  للشركة  مسي2 

جني  الصالحيات في توقي  وحيد.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (-
أكتولر) (18 بتاريخ) بأكادير  التجارية 
رقم) (.118852 رقم) تحت  (2022
هو) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.23567
حي) (190 رقم) (: :العنوان) معلومة)

الفرح بنسركاو أكادير.
539I

MON COMPTABLE SARL

DELLA FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلناسة، 60000، وجدة 

املغرب
DELLA FOOD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
الصناعي طريق الجزائر رقم 8 - 

60000 وجدة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39877

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»900.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1623.

5 0I

اعالنات الشركات

RAOYFAH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة RAOYFAHش.م.م.ش.و 
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بنوجب 
تم) (،2022 أكتولر) (05 بتاريخ) اكادير 
إنشاء)القانون األسا�صي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والبيانات هي على النحو التالي)
-)االسم:)رويفة.)

تكاديرت) دوار  (: االجتناعي) املقر 
نعبدو دراركة اكادير.)

التجارة) (: الشركة) نشاط 
املنتجات) و  للحرف  االلكت2ونية 

الزراعية من األرا�صي املغرلية.
تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.)
االجتناعي:) الرأسنال 
درهم) ألف  مائة  (100.000٫00
حصة) ()1000( ألف) على  مقسنة 
للحصة) درهم  بنائة  اجتناعية 
تنسب إلى كل شريك بنا يتناسب م )
اشت2اكاته وهي كنا يلي السيد:)صالح)

العشار))1000)حصة اجتناعية()
العشار) صالح  السيد:) التسيي2 
مسي2 بتوقي  وحيد ملدة غي2 محدودة.)
 1 من) االجتناعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجن 2.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 
رقم) (،118857 رقم) تحت  (2022
(: هو) التجاري  بالسجل  التسجيل 

.53213

5 1I

provalues(consulting

 AFRICA WATER 
ITTELIGECE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

provalues(consulting
بوركون، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
 AFRICA WATER ITTELIGENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 131 شارع 
أنفا إقامة أزور مكتب ب 11 الدار 
البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556607
 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.AFRICA WATER ITTELIGENCE

معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املياه.

 131 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 11 شارع أنفا إقامة أزور مكتب ب)
الدار البيضاء)-)20370)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الجحري) عنر  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة)
 1000 (: الجحري) عنر  السيد 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الجحري  عنر  السيد 
حي بلي2 زنقة)28)رقم)58)مكرر طنجة)

90000)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الجحري  عنر  السيد 
حي بلي2 زنقة)28)رقم)58)مكرر طنجة)

90000)طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم.556607 -.
5 2I

QUALICIA CONSULTING

HIDAYA PRESTIGE SARL AU
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب
 HIDAYA PRESTIGE SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
الحسن الثاني الطابق الثاني رقم 
166 الحاجب - 51000 الحاجب 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56 27

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 1000 الحصص) مجنوع  تفويت 
حصة اجتناعية و التي كانت في ملك)
السيد عال رضا لفائدة السيد سنينة)
بتاريخ) 03/198/ 0  املزداد  عادل 
دال) رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
 2 املسي2ة) بحي  والقاطن  (723818
زنقة) )رقم)3)الحاجب ب)500)حصة)
نجيب) ولحرير  السيد  و  اجتناعية 
الحامل) (1 /05/1978 املزداد بتاريخ)

 703615 للبطاقة الوطنية رقم دال)
والقاطن بتجزئة علي واعزيز زنقة)  

رقم)9)الحاجب ب)500)حصة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) السيد عال رضا  استقالة  قبول 

مهامه كنسي2 للشركة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيدة لحسيني حنان املزدادة)
الحاملة) (21/03/1983 بتاريخ)
 72 175 للبطاقة الوطنية رقم دال)
والقاطنة بتجزئة علي وعزيز زنقة)  

رقم)9)الحاجب مسي2 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 1000 الحصص) مجنوع  تفويت 
حصة اجتناعية و التي كانت في ملك)
السيد عال رضا لفائدة السيد سنينة)
بتاريخ) 03/198/ 0  املزداد  عادل 
دال) رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
 2 املسي2ة) بحي  والقاطن  (723818
زنقة) )رقم)3)الحاجب ب)500)حصة)
نجيب) ولحرير  السيد  و  اجتناعية 
الحامل) (1 /05/1978 املزداد بتاريخ)
 703615 للبطاقة الوطنية رقم دال)
والقاطن بتجزئة علي واعزيز زنقة)  

رقم)9)الحاجب ب)500)حصة
على) ينص  الذي  (: 3 رقم) بند 
مايلي:)قبول استقالة السيد عال رضا)

من مهامه كنسي2 للشركة
بند رقم)3 :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيدة لحسيني حنان املزدادة)
الحاملة) (21/03/1983 بتاريخ)
 72 175 للبطاقة الوطنية رقم دال)
والقاطنة بتجزئة علي وعزيز زنقة)  

رقم)9)الحاجب مسي2 جديد للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 0)

2022)تحت رقم)3602.

5 3I

FIDUCIAIREJAD

PROFESSIONAL IT sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 0000 ، مراكش

PROFESSIONAL IT sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي الفضل 

عنارة ب1 الطابق الثالث شقة رقم 

302 - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60871

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2019 ماي) في) 2) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (PROFESSIONAL IT sarl

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

عنارة) الفضل  اإلجتناعي  مقرها 

 302 رقم) الثالث شقة  الطابق  ب1)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) ( 0000  -

توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب الفضل)

الطابق الثالث شقة رقم) عنارة ب1)

302 - 0000 )مراكش املغرب.)

و عين:

الجرسيفي) الدين  بدر  السيد)ة()

منيس2  املحندي  الحي  عنوانه)ا() و 

مراكش) ( 0000  5 رقم) ف1) عنارة 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0259 1.

5  I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

LAURENTY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

LAURENTY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

موثوق روداني الطابق االر�صي - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7373

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (09 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسنالها) مبلغ  (LAURENTY SARL

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
روداني) موثوق  زنقة  (10 اإلجتناعي)

طنجة) (90000 (- االر�صي) الطابق 

مزاولة) لعدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

النشاط.
زنقة) (10 و حدد مقر التصفية ب)

(- االر�صي) الطابق  روداني  موثوق 

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محند حلتوت الرهوني)
زنقة موثوق روداني) (10 و عنوانه)ا()

طنجة) (90000 االر�صي) الطابق 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند 

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

ال حدودة املفروضة على الصالحيات)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)تحت رقم) 6 2 2.

5 5I
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FIDINO CONSEIL

 GREENSAC SOLUTIONS
 D›EMBALLAGE ET

D›IMPRESSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME
 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

 GREENSAC SOLUTIONS
 D›EMBALLAGE ET

D›IMPRESSION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 11 
شارع عزيز بالل الدور 5 املعاريف 
- 20000 الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.371191

العام) الجن   بنقت�صى 
غشت) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
ذات) شركة  حل  تقرر  (2022
 GREENSAC املحدودة) املسؤولية 
 SOLUTIONS D’EMBALLAGE ET
رأسنالها) مبلغ  (D’IMPRESSION
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
شارع عزيز بالل) (11 اإلجتناعي رقم)
الدار) (20000 (- املعاريف) (5 الدور)
(: املنلكة املغرلية نتيجة ل) البيضاء)

تصفية ودية.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
املعاريف) (5 الدور) بالل  عزيز  شارع 
املنلكة) البيضاء) الدار  (20000  -

املغرلية.)
و عين:

السيد)ة()حنزة صقلي حسيني و)
تجزئة رياض اوالد امطاع) عنوانه)ا()
شقة) (03 عنارة) العنران  اقامة 
املغرلية) املنلكة  تنارة  (12000  07

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

شارع) (11 رقم) (: بالتصفية) املتعلقة 
الدار) املعاريف  (5 الدور) بالل  عزيز 

البيضاء)املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1188 8.
5 6I

FISCALEX MAROC

DAR DATEM COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
dar(datem(company شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مراكش 
مدينة حي سيدي بن سلينان درب 
احيحان رقم 23 - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129585
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 dar (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.datem(company
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للضيافة.
مراكش) (: املقر االجتناعي) عنوان 
مدينة حي سيدي بن سلينان درب)
مراكش) ( 0000  -  23 احيحان رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد دوت�صي ديفيد لوران):)250 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

إينانويل،) جي2يبالدي.) السيدة 
بقينة) حصة  (250 (: باول) مونيك،)

100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لوران) ديفيد  دوت�صي  السيد 
وحدة) (3010 قرية بستان) عنوانه)ا()
الرياض املنلكة) (13332  2 العريض)
الرياض) (0000 السعودية) العرلية 

السعودية.
إينانويل،) جي2يبالدي.) السيدة 
شاطئ) عنوانه)ا() باول  مونيك،)
 0000 سينيغال) نجابارو  نجبارو 

السينيغال السينيغال.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
إينانويل،) جي2يبالدي.) السيدة 
شاطئ) عنوانه)ا() باول  مونيك،)
 0000 سينيغال) نجابارو  نجبارو 

السينيغال السينيغال
لوران) ديفيد  دوت�صي  السيد 
وحدة) (3010 قرية بستان) عنوانه)ا()
الرياض املنلكة) (13332  2 العريض)
الرياض) (0000 السعودية) العرلية 

السعودية
السيدة دوت�صي اليكسيا عنوانه)ا()
21)شارع جال جول)0 062)بوصوالي)

فرنسا)0000)فرنسا فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (07 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 015 1.
5 7I

HYP ROSERAIE

FYM HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 » FYM HOLDING « شركة
 FYM :التسنية االجتناعية

 HOLDING
الشكل القانوني : شركة ذات 

مسؤولية محدودة  ) 
رأسنال : 50000000.00 درهم 

الشركة 

املقر االجتناعي: 17 شارع عبد 
هللا بن ياسين إقامة شنس الدار 

البيضاء
رقم السجل التجاري: 19501 

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تنت) (0222 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على:)
-)تحويل مقر الشركة من العنوان)

اعاله الى العنوان التالي:)
)«)حي االيبودروم،تقاط  شارع عبد)
)اإلسكندراالول() الخطابي) الكريم 
 1 رقم) العربي  بن  بكر  أبو  وشارع 

معارف)،)الدار البيضاء)»
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم  (-
بتاريخ) 1  بالدارالبيضاء) التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)827557.
5 8I

CABINET BEN MOKHTAR

NEOTEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90040، TANGER(MAROC
NEOTEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 

الصناعية املجد القطعة رقم 1 8 - 
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57285
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
لفائدة شركاء)جدد و عليه تم تغيي2)

الفصل)7)من القانون األسا�صي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسي2ين السيد جون مارك)
يانيي و السيد أنطوني نيكوالس يانيي)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املغربي) تعيين السيد رشيد اكرينو،)
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الجنسية و الحامل لبطاقة التعريف)
مسي2ا) (K108330 رقم) الوطنية 

وحيدا)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

اعتناد قانون أسا�صي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) رأسنال  تحديد  تم  مايلي:)
إلى) مقسنة  درهم  (5.000.000 في)
درهم) (100 فئة) حصة من  (50.000
مقسنة بين الشركاء)على النحو التالي)
:)السيد رشيد اكرينو)39.800)حصة)
00 .3)حصة) و السيد طارق اكرينو)
و السيد مروان اكرينو)00 .3)جصة)
و السيد مجند اكرينو)00 .3)حصة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258355.

5 9I

CABINET BEN MOKHTAR

NEOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre( d’Affaires( NOVA
 AFRICA.(40(Rue(Al(Banafsaj.(1er
 Etage( N°22.( Vieille( Montagne،

90020،(TANGER(MAROC
شركة ذات املسؤولية) (NEOTEX

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطقة)
 -  8 1 الصناعية املجد القطعة رقم)

90000)طنجة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.57285

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (3.000.000«
»2.000.000)درهم«)إلى)»5.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258288.

550I

HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

HORICOM
 21AV(HASSAN(II(APPT(N°4

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

SONACOTRAP شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 28 إقامة 
بسنة 2 شارع موالي رشيد - 30000 

فاس املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17381

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2009 يونيو) (11 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (3.000.000«
»5.000.000)درهم«)إلى)»8.000.000 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2009)تحت رقم)1530/09.

551I

شركة فيدوسو

ALBOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة فيدوسو
102 شارع املوحدين الحسينة، 

32000، الحسينة املغرب
ALBOR شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة، 
الطابق الراب  العنارة 01 شارع 
محند الزرقطوني - 32000 

الحسينة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3103

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) في) 1) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ) (ALBOR ذات الشريك الوحيد)
رأسنالها)100.000,00)درهم وعنوان)
الطابق) الشقة،) اإلجتناعي  مقرها 
محند) شارع  (01 العنارة) الراب  
الحسينة) (32000 (- الزرقطوني)
الحادة) املنافسة  (: ل) نتيجة  املغرب 

وتراج  اسعار املناقصات.
و حدد مقر التصفية ب الشقة،)
الطابق الراب  العنارة)01)شارع محند)
الحسينة) (32000 (- الزرقطوني)

املغرب.)
و عين:

و) العالوي  زكرياء) السيد)ة()
عنوانه)ا()59)زنقة عبد هللا ابن ياسين)
الحسينة) (32000 موروليخو) حي 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)255.
552I

CABINET BEN MOKHTAR

MARENGETX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er
 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90040، TANGER(MAROC

MARENGETX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املنطقة 

الصناعية طريق تطوان القطعة رقم 

19 مكرر - 90000 طنجة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13977

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) ( .000.000«

»2.000.000)درهم«)إلى)»6.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258285.

553I

FIGET SARL

SNOW FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA

 1,3 EME(ETAGE(APP(N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

SNOW FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

موالي رشيد شارع دكار رقم 09 

الفنيدق - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SNOW(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.FISH
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استي2اد) تصدير،) بالجنلة،) السنك 
الصيد) منتجات  جني   تجنيد  و 

البحري.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 09 رقم) دكار  شارع  رشيد  موالي 

الفنيدق)-)93100)الفنيدق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 (: أمين) الينني  السيد 

بقينة)1.000)درهم للحصة.
حصة) (50 (: أمين) أحند  السيد 

بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد الينني أمين عنوانه)ا()
أغطاس زنقة)01)ب رقم)77)الفنيدق)

93100)الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا() أمين  أحند  السيد 
بروكسيل) (1070 بلجيكا) (- بروكسيل)

بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) السيد الينني أمين عنوانه)ا()
أغطاس زنقة)01)ب رقم)77)الفنيدق)

93100)الفنيدق املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (03 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2025.
55 I

FLASH ECONOMIE

BJ LIL ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
,)تم تأسيس شركة) (2022 20)شتن 2)
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية:

 BJ( LIL( ISKANE«« التسنية:)
 .S.A.R.L

حي القدس شارع) املقر التجاري:) (
الطابق األر�صي سيدي) ( 5 الرقم) (6

ال 2نو�صي الدار البيضاء.)
الهدف التجاري:)منعش عقاري

 100.000 في) محدد  الرأسنال:)
حصة كنا) (1000 درهم مقسنة إلى)

يلي:
 500 بدوح) السعيد  السيد  (-

حصة.
 500 جغار) االله  عبد  السيد  (-

حصة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)
بدوح) السعيد  السيد  التسيي2:)

والسيد عبد االله جغار.
املحكنة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) تحت  البيضاء) الدار  التجارية 
1266 8)سجل تجاري رقم35 558.
555I

SOCIETE RKF CONSULTING

 STE CRECHE MATERNELLE
HAZZAZ PRIVEE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA 13
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23،

30000، FES(MAROC
 STE CRECHE MATERNELLE
HAZZAZ PRIVEE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 57 شارع 
عبد الرحنان بلقر�صي بورماتة فاس 

فاس 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.37 31

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2021 شتن 2) (02 في) املؤرخ 
 STE CRECHE MATERNELLE حل)
ذات) شركة  (HAZZAZ PRIVEE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
 57 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
شارع عبد الرحنان بلقر�صي بورماتة)
املغرب) فاس  (30000 فاس) فاس 

نتيجة لعدم القدرة على التسي2.
و عين:

و) كي2ان  ابن  هاجر  السيد)ة()
س) (/ ز) بلوك  ( 18 رقم) عنوانه)ا()
 30000 تجزئة الحديقة تغات فاس)

فاس املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ)02)شتن 2)2021)وفي)57)شارع)
عبد الرحنان بلقر�صي بورماتة فاس)

فاس)30000)فاس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 0) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)056/022 .
556I

FLASH ECONOMIE

BIOMAR PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
,)تم تأسيس شركة) (2022 28)شتن 2)
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
 BIOMAR(PROMO«»:(التسنية

 S.A.R.L. A.U
ماجوريل) إقامة  التجاري:) املقر 
سيدي) (G3 N3القدس عنارة 

ال 2نو�صي الدار البيضاء.)
الهدف التجاري:)منعش عقاري

 100.000 في) محدد  الرأسنال:)
حصة كنا) (1000 درهم مقسنة إلى)

يلي:
 1000 لخليل) رضوان  السيد  (-

حصة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

التسيي2:)السيد رضوان لخليل.
املحكنة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) تحت  البيضاء) الدار  التجارية 
1265 8)سجل تجاري رقم33 558.
557I

salmageco

STE ROUTCAMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

salmageco
 imm 63 lot(dalila(appt 21
 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc
STE ROUTCAMED SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي مكتب رقم 
21 بالطابق الثالث عنارة الصفاء 
طريق صفرو فاس - 30003 فاس 

املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67105

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائ  لحساب الغي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (06 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)5316.
558I

FLASH ECONOMIE

LABO LENS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 LABO LENS SARL شريك وحيد

AU
وعنوان مقرها اإلجتناعي 25  

طارق الطابق االول رقم 1 سيدي 
ال 2نو�صي. الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
الدارالبيضاء 9397 5

 07 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
القانون) إعداد  2022تم  يونيو) من 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
محدودة ذات شريك وحيد باملنيزات)

التالية.
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LABO (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

LENS SARLAU
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزي  النظارات–)استي2اد وتصدير

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة)

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)بنلك الشريك الوحيد السيد)

البقالي محند.
اإلدارة)

559I

ficogedek(sarl(au

WLAD BOUHOT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes
maroc

WLAD BOUHOT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ايت 

ح�صي اوعلي ايت بوليدمان - 50000 
عين تاوجطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57 27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 WLAD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.BOUHOT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائ  لحساب الغي2
التصدير واالستي2اد.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتناعي)
ح�صي اوعلي ايت بوليدمان)-)50000 

عين تاوجطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ادريوش) يونس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ادريوش  يونس  السيد 
ايت) جناعة  اوعلي  ح�صي  ايت  دوار 

بوليدمان).)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ادريوش  يونس  السيد 
ايت) جناعة  اوعلي  ح�صي  ايت  دوار 

بوليدمان).)الحاجب املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)3759.
560I

FLASH ECONOMIE

 FORCE INDUSTRIE ET
NEGOCE

إعالن متعدد القرارات

FORCE INDUSTRIE ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها االجتناعي: مركز رياض 
61 زاوية شارع اللة الياقوت و 

مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 2 
الدارالبيضاء

رأسنالها : 100000 درهم
رقم التقييد في السجل التجاري: 

 578 9
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:

السالم) عبد  بلنقدم  -تفويت 
500)حصة للسيد سعيد الرامي من)

إجنالي)500)حصة

الرامي) سعيد  السيد  -تعيين 
القاطن في حي املسفيوي زنقة) )رقم)

3 )الدارالبيضاء)كنسي2 جديد
الحصص) تفويت  على  املوافقة 

من قبل جني  الشركاء)
تعديل الفصول)1 , 6 ,7 , 13)و)15 

من النظام األسا�صي.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1299 8
561I

CABINET CBA SARL

ZANMISC SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 
محند الخامس، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 ZANMISC SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 شارع 
عنر الكيندي بورغون انفا - 20053 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.199831

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 07)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ZANMISC SARL الوحيد) الشريك 
درهم) (300.000 رأسنالها) مبلغ  (AU
شارع) (17 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
عنر الكيندي بورغون انفا)-)20053 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجود نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب)17)شارع)
عنر الكيندي بورغون انفا)-)20053 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) املسكيني  نوال  السيد)ة()
أ1  عنارة  دنزاك  اقامة  عنوانه)ا()
سندباد) تجزئة  (31 شقة) (3 طابق)
املغرب) البيضاء) الدار  (20180

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

شارع عنر) (17 (: املتعلقة بالتصفية)

الكيندي بورغون انفا الدار البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0392 8.

562I

SOFINACTE

MEDLAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme(ETAGE، 30000، FES

MAROC

MEDLAND شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي رقم 35 

تجزئة باب السالم متجر رقم 2 

طريق عين الشقف - 30050 فاس 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56165

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 

تاجر) (*« من) الشركة  نشاط  تغيي2 

مستحضرات التجنيل بالتقسيط

استي2اد) وسيط  أو  تاجر  (*

وتصدير«)إلى)»*)تاجر وموزع ملنتجات)

التجنيل بالجنلة

*)تشغيل موق  إيداع البضائ 

*)تاجر أو وسيط استي2اد وتصدير)

ملنتجات التجنيل

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)268 .

563I



20303 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

FLASH ECONOMIE

 Complexe Educatif
Arrachid

إعالن متعدد القرارات

إعالن متعدد القرارات 
بتاريخ) ثوثيقي  بنقت�صى عقد  (1-
هبة) عقد  إبرام  ثم  (19-08-2022
لتفويت جني  الحصص التي تنلكها)
واملقدرة) املنصوري  سناء) السيدة 
حصة في الشركة املسناة) (6680 ب)
 Complexe( Educatif( Arrachid («
مقرها) (3.3 0.000,00 رأسنالها) (»
زنقة) (1 األنوار،) تجزئة  اإلجتناعي 
الرشيد) مركب  (،50512 رولريز)
ابراهيم) السيد  لفائدة  مكناس  (-

القصي2)
العام) الجن   بنقت�صى  (2-

اإلستثنائي بتاريخ)-19-08 2022
سناء) السيدة  استقالة  تقرر 
املنصوري من مهامها كنسي2ة وتعيين)
وحيد) مسي2  القصي2  رليل  السيد 

للشركة
بتاريخ) ثوثيقي  بنقت�صى عقد  (3-
النظام) تحيين  تم  (19-08-2022
تغيي2) فيها  بنا  للشركة  األسا�صي 
الشكل القانوني الدي اصبح):)شركة)
دات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

SARL A.U(الوحيد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 3633 التجارية بنكناس تحت عدد)

بتاريخ)05/10/2022 
رقم التقييد في التسجيل التجاري)

  6385
للخالصة والنشر)

األستاذ إبراهيم القصي2
56 I

CABINET CBA SARL

EXPECT FOOD
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 
محند الخامس، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
EXPECT FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: حي 
راسين، 18 زنقة أمينة السايح - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.517537

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)01)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
تجارية) عالمة  تسجيل  مايلي:)

»الفنجان دهبي«
على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
حي) من  الشركة  مقر  نقل  مايلي:)
ء) السايح) أمينة  زنقة  (18 راسين،)
الى) املغرب  البيضاء) الدار  (20250
البيضاء) الدار  بوردو  شارع  (،330

املغرب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:02 رقم) بند 
بعالمة) متبوع  الشركة  اسم  مايلي:)

تجارية)»الفنجان دهبي«
على) ينص  الذي  رقم) 0:) بند 
شارع) (،330 مقر الشركة هو) مايلي:)

بوردو الدار البيضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1080 8.

565I

STE EL HARNANE DE TRANSPORT

 STE EL HARNANE DE
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE EL HARNANE DE
TRANSPORT

رقم 71 مجنوعة س حي وريدة تازة، 
35000، تازة املغرب

 STE EL HARNANE DE
TRANSPORT SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 71 
مجنوعة س حي وريدة تازة - 35000 

تازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 623

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في) 0)أكتولر)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE EL HARNANE(الشريك الوحيد
مبلغ) (DE TRANSPORT SARL AU
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مجنوعة) (71 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
تازة) (35000 (- تازة) وريدة  حي  س 
رسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وعجزها عن االستنرار.
 71 و حدد مقر التصفية ب رقم)
مجنوعة س حي وريدة تازة)-)35000 

تازة املغرب.)
و عين:

الهرنان) عبدالكريم  السيد)ة()
باريس) (75009 فرنسا) عنوانه)ا() و 

فرنسا كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)81 .
566I

KHM CONSULTING

SMAT ISSANI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسنية الشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعنران املنر ب الطابق 
االول الرقم 106 تقاط  شارع محند 
الخامس و املقاومة، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
SMAT ISSANI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي القنيطرة 

- شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان، العنارة س املكتب 6 - 
000 1 القنيطرة املغرب.

تغيي2 تسنية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 8973
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم تغيي2) (2022 31)غشت) املؤرخ في)
 »SMAT ISSANI«(تسنية الشركة من

.»SMAT SLOT CAR«(إلى
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92811.
567I

KHM CONSULTING

SMAT ISSANI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعنران املنر ب الطابق 
االول الرقم 106 تقاط  شارع محند 
الخامس و املقاومة، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
SMAT ISSANI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرةـ 

شارع موالي عبد العزيز، اقامة 
الرضوان، العنارة س املكتب 6 - 

000 1 القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8973

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)31)غشت)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
»القنيطرةـ)شارع موالي عبد العزيز،)
العنارة س املكتب) اقامة الرضوان،)
إلى) املغرب«) القنيطرة  (1 000  -  6
 51 العنارة) سالمة) ) »القنيطرةـ)
بلوك ل الشقة)3 - 000 1)القنيطرة)

املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92811.
568I
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Leder(Conception(I.M.I(sarl

Leder Comception I.M.I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Leder(Conception(I.M.I(sarl
 agle(Bd(mourabitine(et(rue(ziani

 imm(baghdadi(n 23 oujda،
60000، oujda(maroc

 Leder(Conception(I.M.I(sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

املرابين زنقة الزياني عنارة بغدادي 
رقم 23 وجدة - 60000 وجد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39773

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 Leder (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.Conception(I.M.I(sarl
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بغدادي) الزياني عنارة  زنقة  املرابين 
رقم)23)وجدة)-)60000)وجد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MUST HOLD : 250 الشركة)
حصة بقينة)25.000)درهم للحصة.
 250 (: بغدادي) مريم  السيدة 
حصة بقينة)25.000)درهم للحصة.
 250 (: بغدادي) ابراهيم  السيد 
حصة بقينة)25.000)درهم للحصة.
 250 (: السيد اسناعيل بغدادي)
حصة بقينة)25.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

اسناعيل) بغدادي  السيد 
قصبة) االندلس  رياض  عنوانه)ا()
الرياض) حي  (7 الشقة) (20 عنارة) (3

10100)الرلاط املغرب.
السيد بغدادي ابراهيم عنوانه)ا()
 30 رقم) زنقةالفستق  املعنورة  حي 

60000)وجدة املغرب.
ابراهيم) بغدادي  السيدة 
حي املعنورة زنقةالفستق) عنوانه)ا()

رقم)30 60000)وجدة املغرب.
 MUST HOLD الشركة)
اقامة) أنفا،) 131،شارع  عنوانه)ا(:)
الدار) (.20013 ب،) (11 مكتب) أزور،)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بغدادي  أحند  السيد 
 30 الفستق رقم) زنقة  املعنورة  حي 

60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) بتاريخ) 0) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1163.

569I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

EL IDRISSI OPTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc
EL IDRISSI OPTIQUE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي متجر بدوار 
والد الطيب السفلى أوالد الطيب - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 EL (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IDRISSI OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)نظارات

بي  النظارات املخصصة.
متجر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
أوالد) السفلى  الطيب  والد  بدوار 

الطيب)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة اإلدري�صي هدى)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اإلدري�صي هدى عنوانه)ا()
تجزئة فضيلة طريق عين) (237 رقم)

الشقف)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة اإلدري�صي هدى عنوانه)ا()
تجزئة فضيلة طريق عين) (237 رقم)

الشقف)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)252 .
570I

ste(holdings(missour(sarl(au

STE MARYANNA SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
STE MARYANNA SERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار سوق 
عام، جناعة سيدي بوطيب ميسور 

- 33250 ميسور املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MARYANNA SERVICE
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستي2اد) املختلفة،) االشغال  او 

والتصدير و متحادت..
عنوان املقر االجتناعي):)دوار سوق)
عام،)جناعة سيدي بوطيب ميسور)-)

33250)ميسور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 60.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
600)حصة) (: السيدة موكل مريم)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مريم  موكل  السيدة 
بوطيب) سيدي  حي  الرلي   ام  شارع 

33250)ميسور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() مريم  موكل  السيدة 
بوطيب) سيدي  حي  الرلي   ام  شارع 

33250)ميسور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 االبتدائية ببوملان بتاريخ)

2022)تحت رقم)500/2022.
571I
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IS-SLAM CONSEILS

GB METAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IS-SLAM CONSEILS

 RUE(SABRI(BOUJEMAA، 12

20000، الدار البيضاء املغرب

GB METAL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي  30 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة الشفاء 

الطابق الخامس رقم 10 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556671

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (01

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 GB (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.METAL

جني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للصدأ) املقاوم  الفوالذ  أعنال 

والحديد واألملنيوم والبالستيك.

 30 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني اقامة الشفاء)

 20000  -  10 الخامس رقم) الطابق 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: دومة) بن  ادم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دومة  بن  ادم  السيد 
االلفة) الرقم)  ) (8 اوالد عزوز بلوك)
البيضاء) الدار  (20220 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() دومة  بن  ادم  السيد 
االلفة) الرقم)  ) (8 اوالد عزوز بلوك)
البيضاء) الدار  (20220 البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839296.
572I

GLOBAL ADVICE

OUMNIA DIALYSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحناد طابق   رقم 7، 

20000، الدارالبيضاء املغرب
OUMNIA DIALYSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الوفاق 

70 مركز قلعة مكونة - 5200  الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OUMNIA DIALYSE
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكلى) أمراض  مراكز  وتشغيل 

والغسيل الكلوي.
الوفاق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
70)مركز قلعة مكونة)-)5200 )الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الفرجي) الدكالي  امنية  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (999  :

للحصة.
 1 (: غراس) املومن  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفرجي) الدكالي  امنية  السيدة 
 2 8 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا()

ورزازات)5000 )ورزازات املغرب.
غراس) املومن  عبد  السيد 
 2 8 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا()

ورزازات)5000 )ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفرجي) الدكالي  امنية  السيدة 
 2 8 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا()

ورزازات)5000 )ورزازات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (29 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم)358.
573I

MOGADOR GESTION

VILLA BLANC BLEUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

VILLA BLANC BLEUE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

الشبانات رقم 70 - 000   الصويرة 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)ف 2اير)2022)تم اإلعالم)
 Christine( Marie الشريك) بوفاة 
توزي ) و  (Mercédès( DE( DROUAS
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 غشت) (10 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 Marie-Gwendoline السيد)ة()
NOUZILLE(،(40)حصة.

 Faustine-Laurie(DES()السيد)ة
ARCIS(،(40)حصة.

 Charline( Marie( de السيد)ة()
JORNA(،(40)حصة.

 Soline( GILLET السيد)ة()
D’AURIAC(de(BRONS(،(40)حصة.
 Flamine( GILLET السيد)ة()
D’AURIAC(de(BRONS(،(40)حصة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)19)يوليوز)

2022)تحت رقم)266/2022.
57 I

مركز الجبايات و املحاسبة

H.L ANNAJAH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الراب  عنارة امنار، 

86350، انزكان املغرب
H.L ANNAJAH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 
رقم 15 عنارة 60 بحي ادرار ال 2كة 

تيكوين اكادير - 80652 اكادير 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 H.L (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ANNAJAH
غرض الشركة بإيجاز):)اعنال بناء)

متنوعة.
-)تقديم الخدمة.

-)تجارة..
عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)
15)عنارة)60)بحي ادرار ال 2كة تيكوين)

اكادير)-)80652)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: حنيـــد) العسري  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العسري حنيـــد عنوانه)ا()
 15 شقة) (60 حي ادرار ال 2كة عنارة)
تيكوين اكادير)80652)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد العسري حنيـــد عنوانه)ا()
 15 شقة) (60 حي ادرار ال 2كة عنارة)
تيكوين اكادير)80652)اكادير املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118822.
575I

COG

صالون سندرا حسون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

صالون سندرا حسون شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 0  شارع 

حسن 2 إقامة حسناء كليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1297 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)صالون)

سندرا حسون.

حالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النساء)و الرجال بنختلف األنواع.

0 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

حسن)2)إقامة حسناء)كليز مراكش)-)

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة حسناء)السويدي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السويدي) حسناء) السيدة 

مراكش) ( 2 اسيف د رقم) عنوانه)ا()

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السويدي) حسناء) السيدة 

مراكش) ( 2 اسيف د رقم) عنوانه)ا()

0000 )مراكش املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0360 1.

576I

CABINET CBA SARL

MOISSON IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 
محند الخامس، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
MOISSON IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي دنزاك 

تجزئة سندباد عين دياب - 20180 
الدار البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.102183

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (05 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
جني ) تصدير  واستي2اد،) -تجارة 
السل ،)املواد واملنتجات غي2 املنظنة.

ولي ) لعرض  تأجي2ًا  -الوقوف 
املنتجات أو الخدمات)»سواء)بالنسبة)

إلى معرض أو حدث ثقافي،)إلخ«..
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)  07 8.

577I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

SOS VITALITÉ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
  1 زنقة محند سنيحة إقامة 
جوهرة محند سنيحة الطابق 
6 الرقم 35 البيضاء، 20090، 
CASABLANCA MAROC

SOS VITALITÉ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي   1 زنقة 
محند سنيحة إقامة جوهرة محند 
سنيحة الطابق 6 الرقم 35 البيضاء 

- 20090 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SOS (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.VITALITÉ SARL
غرض الشركة بإيجاز):)*)الوساطة)
الطبية الداعنة للشركات واألفراد في)

تنظيم الرعاية الطبية;
املطاعم،) إدارة  التنوين،) (*

التوصيل;
*التجارة;.

عنوان املقر االجتناعي):)  1)زنقة)
محند سنيحة إقامة جوهرة محند)
سنيحة الطابق)6)الرقم)35)البيضاء)

- 20090)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
جولت2اند) ايفون  مسامبا  السيد 
100)درهم) 600)حصة بقينة) بلت2ل):)

للحصة.
دافينا) سيلدي  مالونجا  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  ( 00  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جولت2اند) ايفون  مسامبا  السيد 
كونجو) 9932  عنوانه)ا() بلت2ل 

كونجو كونجو.
دافينا) سيلدي  مالونجا  السيدة 
كونجو) كونجو) 9932) عنوانه)ا()

كونجو.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
جولت2اند) ايفون  مسامبا  السيد 
كونجو) 9932  عنوانه)ا() بلت2ل 

كونجو كونجو
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)7562 8.
578I

ripartners(sarl

CAP SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

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
CAP SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل رقم 

7 تجزئة االمل زنقة دريدرات حي 
بياضة - 6000  اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2016 يوليوز) في) 1) املؤرخ 

املصادقة على):
العزيز) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  ( .800 ابيحة)
أصل)800. )حصة لفائدة السيد))ة()
يوليوز) بتاريخ) 1) فهمي  الجبار  عبد 

.2016
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجن 2) (10 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2019)تحت رقم)1066.
579I

CADES SARL

 LA CASABLANCAISE DES
SPORTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LA CASABLANCAISE DES

SPORTS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 6  شارع 
الزرقطوني طابق 2 رقم 6 الدار 
البيضاء  2001 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.CASABLANCAISE DES SPORTS

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األحداث الرياضية.

  6 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 6 رقم) (2 طابق) الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء) 2001)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عالء)حندوش):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حندوش  عالء) السيد 
281)شارع موالي يوسف إقامة ازير)
بوركون) 2001  (28 شقة) (7 ط) (3

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() حندوش  عالء) السيد 
281)شارع موالي يوسف إقامة ازير)
بوركون) 2001  (28 شقة) (7 ط) (3

الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
580I

MA GLOBAL CONSULTING

POSTPROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
POSTPROD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12، زنقة 
ص 2ي بو جنعة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231257
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عالمي) يونس  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (500 إدري�صي)
أصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة()
نجاة كوبي بتاريخ)06)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1298 8.
581I

INV AND PROG KB

INV AND PROG KB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

INV AND PROG KB
 CASABLANCA، 20210،
CASABLANCA MAROC

INV AND PROG KB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  21 شارع 
ابن سينا حي الهنا - 20210. الدار 

البيضاء املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.288517
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 غشت) (08 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»5.990.000)درهم«)أي من)»10.000 
درهم«) (6.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة م  ديون) إجراء) (: عن طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838510.
582I

مركز الجبايات و املحاسبة

TRANS TIGHRMATIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الراب  عنارة امنار، 

86350، انزكان املغرب
TRANS TIGHRMATIN شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 11 
الطابق االول حي تيليال تيكيوين 

اكادير - 80652 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TIGHRMATIN
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2
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-)االرساليات
-)استي2اد وتصدير.

 11 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
تيكيوين) تيليال  حي  االول  الطابق 

اكادير)-)80652)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1.000 (: لها) عرفا  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() لها  عرفا  السيد 
11/او س تيكوين) تنديد تيليال رقم)

اكادير)80652)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي) عنوانه)ا() لها  عرفا  السيد 
11/او س تيكوين) تنديد تيليال رقم)

اكادير)80652)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (27 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118597.
583I

MARCHICA CONSEIL

IMALLAHEN AGRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
  ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62000، الناظور 
املغرب

IMALLAHEN AGRO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

امالحا، اوالد العربي، بني بويفرور، 
الناظور - 62672 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21175
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 شتن 2) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحكيم) عبد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتناعية من) (500 بوشيحة)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)
16)شتن 2) ابراهيم بوشيخ بتاريخ) )ة()

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)شتن 2)

2022)تحت رقم)395 .
58 I

MARCHICA CONSEIL

IMALLAHEN AGRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
  ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62000، الناظور 
املغرب

IMALLAHEN AGRO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

امالحا، اوالد العربي، بني بويفرور، 
الناظور - 62672 الناظور املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21175
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 16)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

بوشيخ ابراهيم كنسي2 آرر
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)شتن 2)

2022)تحت رقم)395 .
585I

ESCAPES AND RETREATS

ESCAPES AND RETREATS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESCAPES AND RETREATS
6  شارع الزرقطوني الطابق االول 

املكتب رقم 3 الدار البيضاء، 
20230، الدار البيضاء املغرب

ESCAPES AND RETREATS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق االول املكتب 

رقم 3 الدار البيضاء - 20250 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 58069

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محند باحيدة) )ة() تفويت السيد)
 75 أصل) من  اجتناعية  حصة  (12
حصة لفائدة السيد))ة()زهي2 املجتهد)

بتاريخ)16)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1387 8.
586I

cabinet(fiduciaire(zghoud

 NOURCHIKAR TEXTILES
SARL

إعالن متعدد القرارات

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2،
90010، TANGER(MAROC

 NOURCHIKAR TEXTILES SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 
الحرة رقم 81 ب5 كزناية - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25959

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)أكتولر)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الشركة:) رأسنال  رف   رقم  قرار 
قينة) رف   مايلي:) على  ينص  الذي 
درهم) (12.000.000 الى) املال  رأس 
مناصفة بين السيد نور الدين شكار)
سهم) (60000 درهم) (6.000.000
درهم و السيد حسن) (100 من فئة)

 60000 درهم) (6.000.000 املعاش)

درهم وذلك عن) (100 سهم من فئة)

للنساهنين) الجاري  الحساب  طريق 

وعن طريق األرلاح الغي2 املوزعة

الذي ينص) (: قرار رقم بي  اسهم)

السيد) اسهم  كل  بي   مايلي:) على 
نور) السيد  لفائدة  املعاش  حسن 

الدين شكار وتحول الشركة إلى شركة)

ذات مسؤلية محدودة بشريك وحيد)

كنا تم تعينالسيد نور الدين شكار)

مسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 محددة
القانون) صياغة  اعادة  رقم  قرار 

ينص) الذي  للشركة:) األسا�صي 
القانون) صياغة  اعادة  مايلي:) على 

األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

ينص) الذي  (:1- 6 رقم) بند 
القانون) صياغة  اعادة  مايلي:) على 

األسا�صي للشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (07 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)2152.

587I

CABINET BEN MOKHTAR

MARENGTEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er

 Etage(N°22. Vieille(Montagne،

90040، TANGER(MAROC

MARENGTEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 

الصناعية طريق تطوان القطعة رقم 

19 مكرر - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13977

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
لفائدة شركاء)جدد و عليه تم تغيي2)

الفصل)7)من القانون األسا�صي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسي2ين السيد جون مارك)
يانيي و السيد أنطوني نيكوالس يانيي)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املغربي) تعيين السيد رشيد اكرينو،)
الجنسية و الحامل لبطاقة التعريف)
مسي2ا) (K108330 رقم) الوطنية 

وحيدا)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

اعتناد قانون أسا�صي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) رأسنال  تحديد  تم  مايلي:)
إلى) مقسنة  درهم  (6.000.000 في)
درهم) (100 فئة) حصة من  (60.000
مقسنة بين الشركاء)على النحو التالي)
:)السيد رشيد اكرينو)9.800 )حصة)
00 .3)حصة) و السيد طارق اكرينو)
و السيد مروان اكرينو)00 .3)جصة)
و السيد محند اكرينو)00 .3)حصة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)258356.

588I

ZAKINE

كوكش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAKINE
 MARRAKECH، 40001،
MARRAKECH MAROC

كوكش شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
األعنال زنيت، شارع مسلم، تجزئة 
بوكار، الطابق 3، شقة  1،باب 
دكالة مراكش - 0000  مراكش 

املنلكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129269

 20 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)كوكش.

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

تجزئة) شارع مسلم،) زنيت،) األعنال 

شقة) 1،باب) (،3 الطابق) بوكار،)

مراكش) ( 0000 (- مراكش) دكالة 

املنلكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة وفاء)سنيبلة):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سنيبلة  وفاء) السيدة 

املسي2ة)3،)حرف ب،)رقم)63)مراكش)

0000 )مراكش املنلكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() سنيبلة  وفاء) السيدة 

املسي2ة)3،)حرف ب،)رقم)63)مراكش)

0000 )مراكش املنلكة املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (28 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139801.

589I

fudben

 CITY CENTER SARL شركة
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fudben
-71شارع املسي2ة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 CITY CENTER SARL AU شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

طنجة رقم 157 - 62000 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
شركة) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.CITY CENTER SARL AU
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

فندق للسياحة،)مقهى ومطعم.
لها) والعنليات  النشاط  -جني  

إلرتباط بالنشاط األصلي..
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62000  -  157 رقم) طنجة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)2.762.500 

درهم،)مقسم كالتالي:-)
السيد)))القضاوي نجيب):)27625 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لقضاوي نجيب عنوانه)ا()

شارع موالي الحسن إبن املهدي رقم)

17 62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد القضاوي نجيب عنوانه)ا()

شارع موالي الحسن إبن املهدي رقم)

17 62000)الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)29)شتن 2)

2022)تحت رقم)79  .

590I

ripartners(sarl

SYNDICOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

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

SYNDICOP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 

رقم 1 اقامة موالي يوسف املدينة 

الجديدة - 6000  اسفي املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فهمي) ر�صى  )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتناعية من أصل)100 

حصة لفائدة السيد))ة()رشيد سفي2)

بتاريخ)20)أبريل)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

ماي) (16 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2022)تحت رقم)809.

591I
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CONSULTATION ET SERVICES

ANGLE PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2

 ETG 1، 20500، CASABLANCA

MAROC

ANGLE PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 

املودة عنارة ف شقة 1 زنقة سلنان 

الفاري�صي A(B - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338817

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 ماي) في) 0) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()زينب بن2مضان) تفويت السيد)

00 )حصة اجتناعية من أصل)00  

)ة()مني2 ساكية) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ) 0)ماي)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)826372.

592I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SO.DIS.IMP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc

SO.DIS.IMP شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 22 
تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 

هللا - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2693

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (SO.DIS.IMP الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
تجزئة) (22 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
(- هللا) عبد  بن  عالل  شارع  النخيل 
30000)فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الغرض اإلجتناعي.
 22 و حدد مقر التصفية ب رقم)
عبد) بن  النخيل شارع عالل  تجزئة 

هللا)-)30000)فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()إبراهيم الزكاري بلخياط)
النخيل) تجزئة  (22 رقم) عنوانه)ا() و 
شارع عالل بن عبد هللا)30000)فاس)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 22 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
عبد) بن  النخيل شارع عالل  تجزئة 

هللا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)2 2 .
593I

SOFI RIMA

 ZAHIRI DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOFI RIMA
صندوق ال 2يد 36 2 املدينة 

الجديدة فاس، 30000، فاس 
املغرب

 ZAHIRI DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 C2وعنوان مقرها اإلجتناعي 152ـ
حي املسي2ة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57 09

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) في) 1) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 ZAHIRI DE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ رأسنالها) (TRAVAUX DIVERS
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي)152ـC2)حي املسي2ة فاس)-)
:)حل) 30000)فاس املغرب نتيجة ل)
الشركة قبل االوان لعدم مزاولتها الي)

نشاط.
 C2152ـ و حدد مقر التصفية ب)
حي املسي2ة فاس املغرب)30000)فاس)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()محند الزاهر و عنوانه)ا()
7)بالد الرايس سهب الورد) 5 )بلوك)
فاس املغرب كنصفي) (30000 فاس)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 C2152ـ الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

حي املسي2ة فاس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)222 .
59 I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

MED PAPER
إعالن متعدد القرارات

MED PAPER
شركة مجهو لة ا إل سم ر أ سنا لها 

258.255.500 د ر هـــم
مقر ها اال جتنا عي : املجن  

الصناعي موغوغا – منر رقم 1 
تجزئة 19 - طنجة 

السجـل التـجاري : طنجة رقم 
 26 5

إعـــادة رأسنلة الشركة
إ ن الجن  العا م غي2العا د) (.I
ي املنعقد بتا ر يخ)9)غشت)2022)قد)

قرر):
بنبلغ) املال  رأس  في  أولية  زيادة 
دماج) بإ  درهم  (197.309.506،46
ولذلك) مكافأة اإلصدا ر واإلحتياط،)
ثم رف  رأس املال من)258.255.500 
درهم) (455.565.006،46 إلى) درهم 
 2.582.555 لـ) اإلسنية  الزيادة  م  
100)درهم إلى) األسهم املتواجدة من)

176،40)درهم.
ل) املا  س  رأ  بتخفيض  متبعة 
بنبلغ) أي  ئر  الخسا  عن  للتغطية 
429.739.456،46)درهم ليصل رأس)
درهم مقسم) (25.825.550 املال إلى)
إلى)2.582.555)سهم بقينة)10)درهم)

للسهم.
العنليتان) لهاتان  اإلنجاز  عاين 
املال) رأس  لرف   األولياتان 
إلى) مقسم  درهم  إلى25.825.550)
دهم) (10 بقينة) سهم  (2.582.555

للقينة األسنية.
ثم زيادة ثانية في رأس املال بنبلغ)
بإصدار) وذلك  درهم  (50.629.16 
بسعر) جديد  سهم  (2.201.268
تحرر بنقاصة) درهم،) (23 موحد ب)
الشركة) على  مستحقة  ديون  م  
محسن) السيد  طرف  من  وتكتتب 
ولذلك ثم رف  رأس املال) صفريوي،)
إلى) مقسم  درهم  ( 7.838.230 إلى)
درهم) (10 بقينة) سهم  ( .783.823
للقينة اإلسنية م  مكافأة اإلصدار بـ)

 8 .28.616)درهم.
ثم زيادة ثالثة في رأس املال بإ دماج)
ب) 8 .28.616  ر  اإلصدا  مكافأة 
املال) رأس  رف   ثم  ولذلك  درهم 
إلى) مقسم  درهم  إلى) 71. 5 .76)
 15،98 بقينة) سهم  ( .783.823

درهم للقينة األسنية.
ل) املا  س  رأ  بتخفيض  متبعة 
بنبلغ) أي  ئر  الخسا  عن  للتغطية 
 8 .28.616)درهم ليصل رأس املال)
إلى) مقسم  درهم  ( 7.838.230 إلى)

783.823. )سهم بقينة)10)درهم.
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اإلداري) املجلـس  ن  إ  (.II
سبتن 2) (26 بتاريخ) أيضا  املنعقد 

2022)قــد عاين):
السيد) طرف  من  ب  كــتتـا  اإل 
 2.201.268 لــ) صفريوي  محسن 
درهم) (23 بقينة) يد  جــد  سهــم 
م ) بنقاصة  بكاملها  مكتتبة  للسهم 
بنبلغ) الشركة  على  مستحقة  ديون 

 50.629.16)درهم.)
النهائي) اإلنجاز  ثم  ولنقتضاه 
املال بنقاصة من) لعنلية رف  رأس 
بنبلغ) للشريك  الجاري  الحساب 

 50.629.16)درهم.)
املال) رأس  لرف   النهائي  نجاز  اإل 
بـنلبغ) اإلصدار  مكافأة  دماج  بإ 
 8 .28.616)درهم متبعة بتخفيض)
رأ س املا ل للتغطية عن الخسا ئر)

بنبلغ) 8 .28.616)درهم.
لجني ) نجازالنهائي  اإل  عقب 
وتخفيض) برف   املتعلقة  العنليات 
رأس املال،)إن مجلس اإلدارة قد عاين)
  7.838.230 بأن رأس املال يبلغ إلى)
سهم) ( .783.823 إلى) مقسم  درهم 

بقينة)10)درهم للسهم.
ثم اإل يـداع القا نوني لدى) (.III
املحكنة الـتجارية بطنجة،)بتا ر يخ) 1 
أكتولر)2022)تــحت عـدد)258305.

مقتطف من أ جل اإل شها ر

595I

ste FIDOKOM sarl au

AMAKRAN DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador، 62700، Nador
Maroc

 AMAKRAN DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي حي املطار 
رقم 589 - 62000 الناظور املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20081

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم تغيي2) (2022 شتن 2) (19 املؤرخ في)

»توزي  املنتجات) نشاط الشركة من)

الغذائية بالجنلة-استي2اد وتصدير)»)

إلى)»بي  املواد الغذائية بالتقسيط«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)527 .

596I

STE GRANDE LIGNE ROUTIERE SGLR

MC SAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MC SAM

fes، 30000، fes(MAROC

MC SAM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

التضامن رقم 2 شارع مكة حي امل 

طريق صفرو فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6655

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في) 1)أكتولر)2022)تقرر حل)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (MC SAM الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

التضامن) اقامة  اإلجتناعي  مقرها 
طريق) امل  حي  مكة  شارع  (2 رقم)

فاس املغرب) (30000 (- صفرو فاس)

نتيجة ل):)توقف عن النشاط

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع مكة حي امل) (2 التضامن رقم)

فاس) (30000 (- فاس) طريق صفرو 

املغرب.)

و عين:

حسام) الرحيم  عبد  السيد)ة()

كندا) كندا  كندا  كندا  عنوانه)ا() و 

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شارع مكة حي امل) (2 التضامن رقم)

طريق صفرو فاس
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)7 2 .
597I

LA VIE COMPTABLE

ديبوي كينازتوغبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE
ال 2كة ج ه 7 عنارة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء، 20200، 
CASABLANCA MAROC

ديبوي كينازتوغبي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
بئ2انزران اقامة فرح زاوية علي عبد 

الرزاق - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 أكتولر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
ديبوي) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

كينازتوغبي.
مزاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهنة الت2ويض الطبي.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بئ2انزران اقامة فرح زاوية علي عبد)
البيضاء) الدار  (20000 (- الرزاق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

  0.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

(: كينازتوغبي) ديبوي  الشركة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.
(: السيد ديبوي نائل جاد ادريس)

1000)بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ادريس) جاد  نائل  ديبوي  السيد 
 3 شقة) غينيو  زنقة  عنوانه)ا() )
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
ادريس) جاد  نائل  ديبوي  السيد 
 3 شقة) غينيو  زنقة  عنوانه)ا() )
20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون 2)2021)تحت رقم)801301.

598I

fidia(audit

 GRAND CANYON
TRANSPORT جراند كانيون 

للنقل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidia(audit
 rue(mustapha(el(maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca،
20130، casablanca(maroc

 GRAND CANYON TRANSPORT
جراند كانيون للنقل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 357، 
شارع محند الخامس، الطابق 

الثامن، شقة رقم 15، إسباس أ /   
- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558503
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 GRAND CANYON TRANSPORT

جراند كانيون للنقل.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2.
(،357 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) الخامس،) محند  شارع 
الثامن،)شقة رقم)15،)إسباس أ)/)  - 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 3. 00 (: شكران) جنال  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد كريم مكوار):)3.300)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 3.300 (: شكران) رفيق  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شكران  جنال  السيد 
13)طابق) زنقة ليزير افامة املاوى) (03
الدار البيضاء) (20000  10 شقة) (05

املغرب.
عنوانه)ا() مكوار  كريم  السيد 
بوعزة) دار  رقم) 37) املتوكل  تجزئة 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
السيد رفيق شكران عنوانه)ا()07 
ا الطابق) زنقة سارية ابن زنيم درج 
الدار) (20000 حي النخيل) (1 شقة) (1

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() شكران  جنال  السيد 
13)طابق) زنقة ليزير افامة املاوى) (03
الدار البيضاء) (20000  10 شقة) (05

املغرب

عنوانه)ا() مكوار  كريم  السيد 
بوعزة) دار  رقم) 37) املتوكل  تجزئة 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1673 8.

599I

FLASH ECONOMIE

ZIDOFT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ZIDOFT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 2 
رقم 261 بلوك �صي اوه عنارة فوق 

الكدية - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

50057
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 أكتولر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZIDOFT
كنبيوتر) (: غرض الشركة بإيجاز)

)م 2مج.)مصنم)(.
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2)رقم)261)بلوك �صي اوه عنارة فوق)

الكدية)-)80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بكونطر) ياسين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد أرولو محند):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بكونطر  ياسين  السيد 
حي القصبة اشتوكة) زنقة الصحراء)

87100)ايت باها املغرب.
عنوانه)ا() محند  أرولو  السيد 
 1 ه) (10 رقم) تجزئة  رقم) 1) شقة 
وفاق بنسركاو)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بكونطر  ياسين  السيد 
حي القصبة اشتوكة) زنقة الصحراء)

87100)ايت باها املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (11 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)108088.
600I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ALGORITHMICS AGADIR
PRIVATE SARL
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عنارة أهضار – الطابق االول ملتقى 

زنقة تل�صي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

 ALGORITHMICS AGADIR «
»PRIVATE SARL

املقـر االجتـنـاعي: رقم   بلوك 2 
الطابق األول زنقة الرئيس البكاي 

أكادير
السجل التجاري رقم : 52593

العام) الجن   عقد  بنقت�صى 
 2022/09/07 بتاريخ) االستثنائي 
 ALGORITHMICS (« شركاء) بين 
تقرر) (« (AGADIR PRIVATE SARL

مايلي):)
لحسن) مشعال  السيد  تعيين 
مسي2 ثاني للشركة ملدة غي2 محدودة.)

لحسن) مشعال  السيد  املسي2ين 
الرحنان) عبد  مشعال  والسيد 
ينثالن الشركة ولهنا كل الصالحيات)
عن) نيابة  منفصل  بشكل  للتوقي  

الشركة.

جني ) (: البنكي) اإلمضاء) تغيي2 
واملستندات) والكنبياالت  الشيكات 
البنكية لن تكون صالحة إال بالتوقي )
املنفصل إما للسيد مشعال لحسن او)

السيد مشعال عبد الرحنان.
تنقيح القانون األسا�صي للشركة.)

اإليداع) تـم  القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـنـة 

2022/10/12)تحت رقم118777
تم التعديل في) السجل التجاري:)
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
تحت) (2022/10/12 بتـاريخ) بأكادير 

رقم) 389
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
601I

FLASH ECONOMIE

DESIGN DE MARQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au
181، شارع عبد املومن، إقامة 

الينامة C، الطابق األول شقة رقم 6 
حي املستشفيات الدار البيضاء
-DESIGN(DE(MARQUE -sarl
السجل التجاري 283167
حل الشركة قبل األوان

العام) الجن   بنوجب  (- (1
بتاريخ) املنعقد  العادي  الغي2 
املسناة) للشركة  (،18/06/2021
(،»DESIGN DE MARQUE«
رأسنالها) املسؤولية  شركة محدودة 
)100.000()درهم ومقرها االجتناعي)
نسرين،) زنقة  البيضاء،17،) بالدار 

مرس السلطان،)قرر ما يلي):
وفقا) أوانها  قبل  الشركة  حل  (•

للفصل)19)من النظام األسا�صي.
بن) محند  السيد  تعيين  (•
مواليد) من  الجنسية،) كي2ان،مغربي 
البيضاء،) بالدار  (15/06/195 
زنقة) (،93 املدينة،) بنفس  القاطن 
أكادير،)درج)02)الطابق)3،)و الحامل)
 129130A رقم) الوطنية  للبطاقة 

كنصفي للشركة.
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بالدار) التصفية  مقر  تثبيت  (•
مرس) نسرين،) زنقة  البيضاء،17،)

السلطان.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-2
التجارية) باملحكنة  الضبط 
 1 /10/2022 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)61 1 8.
للنشر و البيان)

602I

LE LEGALISTE

S.K.T TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID(APPT(N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
S.K.T TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة 

ارض السوق تجزئة 2، الطابق 1 - 
26100 برشيد املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12937

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تغيي2) (2022 شتن 2) (28 املؤرخ في)
بضائ ) »نقل  من) الشركة  نشاط 

البناء.«)إلى)»التطوير العقاري)؛
أعنال مختلفة«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية ب 2شيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)1023.
603I

زمرانية مكتب الدراسات الحسابية و املالية

براسري دي سورس دواالطلس
شركة املساهنة

تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

زمرانية مكتب الدراسات الحسابية 
و املالية

 , زنقة الوطني طابق 1 شقة 1، 
20080، الدارالبيضاء املغرب

براسري دي سورس دواالطلس 

»شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 60 شارع 

محندالخامس - 20250 الدار 

البيصضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 139

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)شتن 2)2022

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسي2ين ملدة:)6)سنوات.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1628 8.

60 I

زمرانية مكتب الدراسات الحسابية و املالية

كونستريكسيون ايزوالسيون 
ماروك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

زمرانية مكتب الدراسات الحسابية 

و املالية

 , زنقة الوطني طابق 1 شقة 1، 

20080، الدارالبيضاء املغرب

كونست2يكسيون ايزوالسيون ماروك 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5  شارع 

غاندي ياسنين عنارة ب محل 12 - 

20370 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 271

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)13)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

شارع غاندي ياسنين عنارة ب) ( 5«

البيضاء) الدار  (20370  -  12 محل)

غاندي) شارع  ( 5« إلى) املغرب«)

ياسنين عنارة ب محل)12 - 20370 

الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1883 8.
605I

MOUSSAOUI HAJJI

MN GEO PARADISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
MN GEO PARADISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 

الشياحنة جناعة عرب الصباح زيز 
أرفود - 52200 أرفود املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15011
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نبيل عيساوي) )ة() تفويت السيد)
500)حصة اجتناعية من أصل)500 
)ة()محند عبد) حصة لفائدة السيد)

اللوي بتاريخ)03)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)856.
606I

ف ر لالستشارة

DUKALI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عنارة J رقم 8 
عين الشق، 60 20، الدار البيضاء 

املغرب
DUKALI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
152 رقم 2 حي موالي عبدهللا 

شارع القدس عين الشق - 70 20 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DUKALI IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
عبدهللا) موالي  حي  (2 رقم) (152
 20 70 (- الشق) القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (200 (: السيد ايوب حودة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 800 (: الغربي) عبدالغني  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حودة  ايوب  السيد 
كاليفورنيا) (31 رقم) اوكوك  تجزئة 

70 20)الدارالبيضاء)املغرب.
السيد عبدالغني الغربي عنوانه)ا()
كاليفورنيا) (31 رقم) اوكوك  تجزئة 

70 20)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() حودة  ايوب  السيد 
كاليفورنيا) (31 رقم) اوكوك  تجزئة 

70 20)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0890 8.
607I
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FIDUCIAIRE NAKHIL

EVEILDE LA NATURE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech، 40000، marrakech

maroc
EVEILDE LA NATURE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: متجر رقم 
1، عنارة رقم 137 االزدهار توسي  

- - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79383

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)03)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
توسي  الغرض االجتناعي للشركة و)
ذلك بإضافة):استي2اد و تصدير املواد)
األولية املخصصة لصناعة منتجات)
و) الشخصية  النظافة  التجنيل،)

املنتجات الصحية)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تصحيح الخطأ املطبعي الذي) مايلي:)
تسرب إلى اسم الشركة و ذلك بجعله)
 EVEIL بدل) (EVEILDE LA NATURE

DE LA NATURE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 EVEILDE LA هي) الشركة  تسنية 

NATURE
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
االجتناعي) الغرض  يتنثل  مايلي:)
استي2اد و تصدير املواد) في:) للشركة 
األولية املخصصة لصناعة منتجات)
و) الشخصية  النظافة  التجنيل،)
بدون) البند  باقي  الصحية  املنتجات 

تغيي2.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0502 1.
608I

مكتب الجرودي

MOROCO IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب الجرودي
شارع 18 نون 2 رقم  2 الناضور، 

62000، الناضور املغرب
MOROCO IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي اوالد 
بوطيب الناضور 62000 الناضور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19553

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 25)غشت) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MOROCO IMPORT
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي حي اوالد بوطيب الناضور)
62000)الناضور املغرب نتيجة لعدم)
تنويل) طرق  حول  الشركاء) تفاهم 

الشركة.
و عين:

و) غانم  العزيز  عبد  السيد)ة()
 62000 عنوانه)ا()دوار سنار فررانة)
الناضور املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ)25)غشت)2022)وفي حي اوالد)
الناضور) (62000 الناضور) بوطيب 

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 58 .
609I

MA GLOBAL CONSULTING

CHAZA REAL ESTATE
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
CHAZA REAL ESTATE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 189 

املنطقة الصناعية جنوب غرب 

املحندية - 28810 املحندية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.253 7

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) بنلكية  حصة  (2000 بي )

عثنان) السيد  من  كل  إلى  »بادوك«)

علمي والي الحامل للبطاقة الوطنية)
بتجزئة) الساكن  و  (,BE5932 رقم)

معروف) سيدي  (229 رقم) منظرونا 

حصة و إلى) (500 بنا قدره) البيضاء)

لحامل) لحلو  عادل  محند  السيد 

 C677102 رقم) الوطنية  للبطاقة 

فيال) تاون  كرين  بكازا  الساكن  و 

بوسكورة) الخضراء) املدينة  ( 37

الدارالبيضاء،)بنا قدره)1500)حصة.)

عادل) محند  السيد  على  واملوافقة 

لحلو كشريك جديد في الشركة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

عادل) محند  السيد  تعيين  مايلي:)

تاون فيال) بكازا كرين  لحلو الساكن 

بوسكورة) الخضراء) املدينة  ( 37

في) جديد  كشريك  الدارالبيضاء)

التسيي2 لفت2ة غي2 محدودة.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

التوقيعات) صالحيات  تعديل  مايلي:)

اإلجتناعية و البنكية.

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النظام األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص على) (:16,7,6 بند رقم)
مايلي:)الحصص),)رأسنال الشركة و)

هيئة التسيي2

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2030.

610I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

MASS CARS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناية 7 .6  تجزئة املركز, 

شارع محند الخامس ورزازات، 

5000 ، ورزازات املغرب

MASS CARS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي سي2وا 

تازنارت - 5000  ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11101

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) 29)شتن 2) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (MASS CARS الشريك الوحيد)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي حي سي2وا تازنارت)

(: ورزازات املغرب نتيجة ل) ( 5000 -

قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب حي سي2وا)

تازنارت)-)5000 )ورزازات املغرب.)

و عين:

و) مناد  الصند  عبد  السيد)ة()

عنوانه)ا()حي سي2وا تازنارت)5000  

ورزازات املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

سي2وا تازنارت ورزازات

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)13)أكتولر)

2022)تحت رقم)02 .

611I
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FLASH ECONOMIE

TITA MER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

TITA MER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 
احند املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 08 حي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558239
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TITA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MER
غرض الشركة بإيجاز):)•)االستي2اد)
والتصدير والتجارة العامة.)•)األشغال)
التجارة) املتنوعة،) األعنال  العامة،)
تاجر) املعادن،) رردة  تاجر  العامة.)
جنلة في هذا املجال ينارس أعنال)

االستي2اد.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتناعي)
احند املجاطي اقامة لزالب الطابق)1 
رقم)08)حي املعاريف)-)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيدة حجي هاجر)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: يونس) السباعي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حجي هاجر عنوانه)ا()حي)
 20000 تيط مليل) (90 رقم) (2 األمل)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد السباعي يونس عنوانه)ا()
الشقة) 0  العالية رقم) 19) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20000 مليل) تيط 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة حجي هاجر عنوانه)ا()حي)
 20000 تيط مليل) (90 رقم) (2 األمل)

الدار البيضاء)املغرب
السيد السباعي يونس عنوانه)ا()
الشقة) 0  العالية رقم) 19) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20000 مليل) تيط 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)558239.
612I

RADFID

 LE COMPTOIRE
 MAROCAINE DE

DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LE COMPTOIRE MAROCAINE
DE DIFFUSION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

موريطانيا زنقة س تجزئة رقم 1  
ال 2نو�صي. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2350 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2016 ف 2اير) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الفاتح) محند  )ة() السيد) تفويت 
1.000)حصة اجتناعية من) الشامي)
أصل)2.000)حصة لفائدة السيد))ة()
ف 2اير) (23 بتاريخ) الشامي  بوجنعة 

.2016
الفاتح) محند  )ة() السيد) تفويت 
1.000)حصة اجتناعية من) الشامي)
أصل)2.000)حصة لفائدة السيد))ة()
ف 2اير) (23 بتاريخ) الشامي  عبداالله 

.2016
رليل الشامي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.000
ف 2اير) (25 بتاريخ) الشامي  بوجنعة 

.2016
رليل الشامي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.000
ف 2اير) (25 بتاريخ) الشامي  عبداالله 

.2016
الحي) عبد  )ة() السيد) تفويت 
1.000)حصة اجتناعية من) الشامي)
أصل)2.000)حصة لفائدة السيد))ة()
ف 2اير) (25 بتاريخ) الشامي  بوجنعة 

.2016
الحي) عبد  )ة() السيد) تفويت 
1.000)حصة اجتناعية من) الشامي)
أصل)2.000)حصة لفائدة السيد))ة()
ف 2اير) (25 بتاريخ) الشامي  عبداالله 

.2016
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
يونيو)2016)تحت رقم)00607887.

613I

CAM

NOMAD LIFESTYLE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

NOMAD LIFESTYLE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28810 

املحندية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31615
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NOMAD LIFESTYLE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم
دار ضيافة أو رياض.

 271 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 28810  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحندية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: صحر) بوركي  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() صحر  بوركي  السيدة 
اقامة البستان حي) (2 عنارة س) (07

النهضة)1 10020)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() صحر  بوركي  السيدة 
اقامة البستان حي) (2 عنارة س) (07

النهضة)1 10020)الرلاط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2023.
61 I
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Afifa(BELHANA

HUEMAN DIGITAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير٬ عنارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 
الدارلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب

شركة) (HUEMAN DIGITAL
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد
شركة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
A&(A)ردمات،)رقم)1525،)رقم)05،)
حي السالم)-)80070،)أكادير،)املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

53205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HUEMAN DIGITAL
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتلفزة،) الفيديو  سينيناتوغرافية،)
والتسيي2،) التسويق  في  االستشارات 

وجني  األنشطة األررى.
 A&(عنوان املقر االجتناعي):)شركة
A)ردمات،)رقم)1525،)رقم)05،)حي)

السالم)-)80070،)أكادير،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الحينر) سفيان  السيد 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحينر عنوانه)ا() السيد سفيان 
(،83000 (،96 رقم) عزيزو،) جنان 

تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحينر عنوانه)ا() السيد سفيان 
(،83000 (،96 رقم) عزيزو،) جنان 

تارودانت املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)6 1188.
615I

Afifa(BELHANA

INTAX CONSULTANTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Afifa(BELHANA
شارع 11 يناير٬ عنارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 
الدارلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب
INTAX CONSULTANTS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي ٬10 زنقة 
٬LIBERTE الطابق الثالث٬ شقة ٬5 
الدار البيضاء أنفا٬ - ٬20000 الدار 

البيضاء٬ املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555399
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 INTAX(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.CONSULTANTS
ربي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محاسب.

عنوان املقر االجتناعي):)٬10)زنقة)
 ٬5 شقة) الثالث٬) الطابق  (٬LIBERTE
الدار) (٬20000  - أنفا٬  الدار البيضاء)

البيضاء٬)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
1.000)حصة) السيد هشام إمل):)

بقينة)100,00)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام إمل عنوانه)ا()زنقة)
محند غزالة٬)رقم)٬13)حي تالبورجت٬ 

٬80005)أكادير٬)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هشام إمل عنوانه)ا()زنقة)
محند غزالة٬)رقم)٬13)حي تالبورجت٬ 

٬80005)أكادير٬)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)837518.
616I

STE FSMC SARL AU

 STE ZAINAB DE GYPS ET DE
MINERAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 08

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE ZAINAB DE GYPS ET DE
MINERAUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 07 
شارع العراقي تداوت ميدلت. - 

350 5 ميدلت املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3309
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 STE ZAINAB DE GYPS ET DE

. MINERAUX SARL

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقال 

استغالل املناجم و املعادن.

رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- ميدلت.) تداوت  العراقي  شارع  (07

350 5)ميدلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف بوزكري عنوانه)ا()

ميدلت)350 5)ميدلت املغرب.

بوزكري) الشريف  موالي  السيد 

ميدلت) (5 350 ميدلت) عنوانه)ا()

املغرب.

محند) بوشاكوش  السيد 

ميدلت) (5 350 الراشدية) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يوسف بوزكري عنوانه)ا()

ميدلت)350 5)ميدلت املغرب)

بوزكري) الشريف  موالي  السيد 

ميدلت) (5 350 ميدلت) عنوانه)ا()

املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

11)أكتولر) االبتدائية بنيدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)7 2.

617I
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FIDUCIAIRE NAKHIL

JEANNE & EDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك رطٍإ
استدراك رطٍإ وق  بالجريدة 

الرسنية
FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.
 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech، 40000، marrakech

maroc
JEANNE & EDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 

رقم 3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 
املسار طريق آسفي - 0000  مراكش 

املغرب.
بالجريدة) وق   رطٍإ) إستدراك  (
 05 بتاريخ) (5736 عدد) الرسنية 

أكتولر)2022.
JEANNE(:(بدال من

JEANNE(&(EDEN(:(يقرأ
الباقي بدون تغيي2.

618I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 TAJHIZAT OUADAAM
HAFR AL ABAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 TAJHIZAT OUADAAM HAFR AL
ABAR شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 103 

تجزئة العرعار الغزوة - 000   
اقليم الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 ف 2اير) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 TAJHIZAT OUADAAM HAFR AL

.ABAR
ورشة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الى) تحويلها  و  الحديد  قط   تجني  

أغطية راصة باالبار في حالة حفر.
استي2اد و بي  مستلزمات لحفر) (-

االبار.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)103 
تجزئة العرعار الغزوة)-)000  )اقليم)

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 (: الجاسر) عواد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الجاسر  عواد  السيد 
الغزوة) العرعار  تجزئة  (183 رقم)

000  )الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الجاسر  عواد  السيد 
الغزوة) العرعار  تجزئة  (183 رقم)

000  )الصويرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 
أكتولر)2022)تحت رقم)396/2022.

619I

RICHOMAG

AGHARAS SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RICHOMAG
13 املجاطي إقامة ليلبيس 

املعاريف الدارالبيضاء، 20050، 
الدارالبيضاء املغرب

AGHARAS SOLUTIONS شركة

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 شارع 
الص 2ي بوجنعة الطابق االول 
الرقم 6 الدرالبيضاء 20500 

الدرالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.522169

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2022 أبريل) (21 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (AGHARAS SOLUTIONS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
شارع الص 2ي) (12 مقرها اإلجتناعي)

 6 الرقم) االول  الطابق  بوجنعة 

الدرالبيضاء) (20500 الدرالبيضاء)

املسبق) الحل  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة

غياطي) هدى  السيدة  تعيين 

كنصفية للشركة ومقرها االجتناعي)

الطابق) بوجنعة  الص 2ي  شارع  (12

االول الرقم)6.

و حدد مقر التصفية ب)12)شارع)

الص 2ي بوجنعة الطابق االول الرقم)

الدرالبيضاء) (20500 الدرالبيضاء) (6

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()هدى غياطي و عنوانه)ا()

الدارالبيضاء) (20500 الدارالبيضاء)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الحل) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

املسبق للشركة

غياطي) هدى  السيدة  تعيين 

كنصفية للشركة ومقرها االجتناعي)

الطابق) بوجنعة  الص 2ي  شارع  (12

االول الرقم)6 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم)830800.

620I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE OUAKKAS CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم  18 الحي الحسني ورزازات 
رقم  18 الحي الحسني ورزازات، 

5003 ، ورزازات املغرب
STE OUAKKAS CAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 21 تجزئة 
الريحان. 5000  ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5277
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 أكتولر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
وقاس) ايت  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (100 لحسن)
أصل)100)حصة لفائدة السيد))ة()با)
عبد الرحيم بتاريخ)05)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بورزازات بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)06 .
621I

IBK(Consulting

ENYACO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

IBK(Consulting
 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A
 Etage 6 Bureau 67، 80000،

Agadir(Maroc
ENYACO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة اكن 
بارك مجنوعة أ عنارة أ 1 شقة 33 

فونتي - 80010 اكادير املغرب.
رف  رأسنال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.  117

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (12 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»00.000 )درهم«)أي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) م   مقاصة  إجراء) (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118860.

622I

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE BIG STEEL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA(SEFROU، 31000،

SEFROU Maroc
STE BIG STEEL SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 39 
شارع الجيش امللكي صفرو - 31000 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3867
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BIG STEEL SARL AU

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعنال) نقل بضائ  نيابة عن الغي2،)

متنوعة.
 39 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
شارع الجيش امللكي صفرو)-)31000 

صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بولكري) ادريس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس بولكري عنوانه)ا()
رقم)229)ك)3)تجزئة الحديقة تغات)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ادريس بولكري عنوانه)ا()
رقم)229)ك)3)تجزئة الحديقة تغات)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2022)تحت رقم)327/2022.
623I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

ESPACE WATER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 3028،
CASABLANCA MAROC

ESPACE WATER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 
احند املجاتي اقامة االلب الطابق 
االول رقم 8 املعاريف -  215 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE WATER
معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املياه.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتناعي)
الطابق) االلب  اقامة  املجاتي  احند 
الدار) (215 (- املعاريف) (8 االول رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احند نجيم):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نجيم  احند  السيد 
1)رقم) 2)الطابق) تجزءة منزل الدروة)

0 )الدروة)3126)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() نجيم  احند  السيد 
1)رقم) 2)الطابق) تجزءة منزل الدروة)

0 )الدروة)3126)برشيد املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)33979.
62 I

FISCALEX MAROC

1976-YS DIFFUSION 1970
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 1976-YS(DIFFUSION 1970
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 208 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
 TK15 - اسفي مراكش، مكتب رقم

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129689
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 YS (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DIFFUSION 1970-1976
املنتجات) (: غرض الشركة بإيجاز)

الحرفية))أقنشة،)جلد(.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)208 
طريق) غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 TK15 - مكتب رقم) اسفي مراكش،)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
زوجة) تورنو  سيفرين  السيدة 
لوريال):)50)حصة بقينة)100)درهم)

للحصة.
زوجة) كروش  ياسنينة  السيدة 
 100 بقينة) حصة  (50 (: بوعبيدة)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زوجة) تورنو  سيفرين  السيدة 
لينغ) شارع دو  لوريال عنوانه)ا() 1)

 7501)باريس)0000)باريس فرنسا.
زوجة) كروش  ياسنينة  السيدة 
بوعبيدة عنوانه)ا()شارع جان بيجون)
 0000 بون) لو  تشارنتون  (9 220

فرنسا فرنسا.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

زوجة) تورنو  سيفرين  السيدة 
لينغ) شارع دو  لوريال عنوانه)ا() 1)

 7501)باريس)0000)باريس فرنسا
زوجة) كروش  ياسنينة  السيدة 
بوعبيدة عنوانه)ا()شارع جان بيجون)
 0000 بون) لو  تشارنتون  (9 220

فرنسا فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0296 1.
625I

IBK(Consulting

META-GUEM
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
META-GUEM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ال 2ج 

حندان سيدي بيبي بن كنود - 
 8727 بيوكرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27167

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
META-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.GUEM
غرض الشركة بإيجاز):)التصني  و)

اشغال التعدين.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ال 2ج حندان سيدي بيبي بن كنود)-)

 8727)بيوكرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السناللي محند) السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السناللي محند عنوانه)ا()
حنان) شارع  (130 رقم) أ  بلوك 
الفطواكي الحي الصناعي)86150)ايت)

ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد السناللي محند عنوانه)ا()
حنان) شارع  (130 رقم) أ  بلوك 
الفطواكي الحي الصناعي)86150)ايت)

ملول ايت ملول
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2059.
626I

conseils(gest(plus

APSYS AKKIN MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils(gest(plus
شارع عبد الكريم الخطابي عنارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A، 400000، مراكش املغرب

 APSYS AKKIN MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز زنيث 

بيزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكار 
الطابق 3 الشقة  1 باب دكالة - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 APSYS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.AKKIN MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز):)العقار.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنيث بيزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكار)
(- دكالة) باب  الشقة) 1) (3 الطابق)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
جي2الد) موريس  بنساي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جي2الد) موريس  بنساي  السيد 
باريس) (75116 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
جي2الد) موريس  بنساي  السيد 
باريس) (75116 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 2 0 1.
627I

AAC AFRIC EXPERTISE

 ESCA ECOLE DE
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 JET BUSINESS CLASS

 LOT ATTAWFIK 18-N°16

 SIDI(MAAROUF، 20170،
CASABLANCA MAROC

 ESCA ECOLE DE
MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 7 زنقة 

ابو يوسف ا لكندي - 20220 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6  65
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)09)شتن 2)2022)تم تحويل)
املقر االجتناعي الحالي للشركة من)»7 
 20220 (- زنقة ابو يوسف ا لكندي)
»شارع) إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 
الدار) (67-3 اليروبسطال تجزئة رقم)
البيضاء)القطب املالي)-)20100)الدار)

البيضاء)املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1961 8.
628I

ائتنانية بيان حنان

TIZGHT OPTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتنانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 7 1 مراكش، 0000 ، 
مراكش مراكش

TIZGHT OPTIC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : املحاميد 
سعادة 6 رقم 28 - 0000  مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.110157

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 19)شتن 2) املؤرخ في)
TIZGHT OPTIC)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
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وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
سعادة) املحاميد  اإلجتناعي  مقرها 
مراكش املغرب) ( 0000  -  28 رقم) (6

نتيجة للننافسة.
و عين:

و) بودشيش  رشيد  السيد)ة()
 28 سعادة6  املحاميد  عنوانه)ا()
)ة() 0000 )مراكش املغرب كنصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ)19)شتن 2)2022)وفي املحاميد)
مراكش) ( 0000  -  28 رقم) (6 سعادة)

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)10990.

629I

موثقة

LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي، 
20050، الدار البيضاء املغرب

LE CATELET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
لوكاتلي، بلفيدير، الرقم 22 - 
20300 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 292
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بنعنور) مريم  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (163
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1 .000
زينب بنعنور بتاريخ)07)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 193 8.

630I

موثقة

LE CATELET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي، 
20050، الدار البيضاء املغرب

LE CATELET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
لوكاتلي، بلفدير، الرقم 22 - 20300 

الدار البيضاء املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3 292

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
رف ) تم  (2022 شتن 2) (27 في) املؤرخ 
رأسنال الشركة بنبلغ قدره)»10.000 
درهم«) (1. 00.000« أي من) درهم«)
(: عن طريق) درهم«) (1. 10.000« إلى)

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 193 8.
631I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE RIYAD SIDI
HAJJAJ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE RIYAD SIDI HAJJAJ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مشروع 

رياض بلوك 1 رقم 12 سيدي 
حجاج واد حسار مديونة - 20000 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

558585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (01

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE RIYAD SIDI HAJJAJ

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

مشروع) (: عنوان املقر االجتناعي)

سيدي) (12 رقم) (1 بلوك) رياض 

 20000 (- حجاج واد حسار مديونة)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: سهالوي) امين  محند  السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

سهالوي) امين  محند  السيد 

حي القدس تجزئة ا زنقة) عنوانه)ا()

15)رقم)23)سيدي ال 2نو�صي)20000 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

سهالوي) امين  محند  السيد 

حي القدس تجزئة ا زنقة) عنوانه)ا()

15)رقم)23)سيدي ال 2نو�صي)20000 

الدارالبيضاء)املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1573 8.

632I

FLASH ECONOMIE

TITAN INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

TITAN INGENIERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 109 

الطابق 3 الشقة 3  كيليز - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TITAN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

األعنال،)تقديم الخدمات.
عنوان املقر االجتناعي):)شارع عبد)
 109 جواد) اقامة  الخطابي  الكريم 
  0000 (- 3 )كيليز) 3)الشقة) الطابق)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (Groupe IK : 20 الشركة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد)Karim ALLALI : 80)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() (Groupe IK الشركة)
 645rue(de(Mayor(de(Montricher
.13290(aix(en(provence(FRANCE
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Karim ALLALI)عنوانه)ا() السيد)
 58 BD DANTON BT H 13300
 S A L O N - D E - P R O V E N C E

.FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
Karim ALLALI)عنوانه)ا() السيد)
 58 BD DANTON BT H 13300
 S A L O N - D E - P R O V E N C E

FRANCE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (20 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)129059.
633I

C E INVEST MAROC 

MUM›S FOOD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire
 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11.، 40000،
MARRAKECH MAROC

MUM›S FOOD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 571 
املسي2ة 3 س مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

100637
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2019 أكتولر) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MUM’S FOOD

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.
 571 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  0000 (- مراكش) س  (3 املسي2ة)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنسلينان) وائل  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وائل بنسلينان عنوانه)ا()
  0000  571 رقم) س  (3 املسي2ة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد وائل بنسلينان عنوانه)ا()
  0000  571 رقم) س  (3 املسي2ة)

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
نون 2) (27 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2019)تحت رقم)109835.
63 I

SOCIETE RKF CONSULTING

BIOTEC SCIENTIFIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 LOT MOULIN IDRISSIA 13
 ATLAS(ET 5 BUREAU 23،

30000، FES(MAROC
BIOTEC SCIENTIFIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 25 
تجزئة نـادية حي بنسودة - 30000 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.673 1

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
(- تجزئة نـادية حي بنسودة) (25 »رقم)
 101 30000)فاس املغرب«)إلى)»رقم)

(- ضفرو) طريق  نرجس  كولونيا  حي 
30000)فاس املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)10/2022 5.

635I

FIDUCIAIRE RICH

GNA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT، 52400، RICH

MAROC
GNA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي قصر 
تواحيت,جناعة كرس تعاللين , 
الريش - 00 52 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3303
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 GNA (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.TRAVAUX
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
قصر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(, تعاللين) كرس  تواحيت,جناعة 

الريش)-)00 52)الريش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرحنان) عبد  كريني  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحنان) عبد  كريني  السيد 
,حي) زنقة واد الو) (13 رقم) عنوانه)ا()
امازير),)الريش)00 52)الريش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحنان) عبد  كريني  السيد 
,حي) زنقة واد الو) (13 رقم) عنوانه)ا()
امازير),)الريش)00 52)الريش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بنيدلت بتاريخ) 0)أكتولر)

2022)تحت رقم)1  .
636I

FIDUCIAIRE RICH

 ECOLE CNENTRALE DE
RICH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT، 52400، RICH

MAROC
 ECOLE CNENTRALE DE RICH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم 76 
الطابق االول زنقة الفداء الريش - 

00 52 الريش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1063

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
 ECOLE CNENTRALE DE RICH
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (20.000 رأسنالها)
الطابق) (76 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
 52 00  - الريش) االول زنقة الفداء)
ل-صعولات) نتيجة  املغرب  الريش 

مالية.
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و عين:
و) مصطفى  محني  السيد)ة()
عنوانه)ا()11)زنقة جابر بن حيان حي)
الريش) (52 00 الريش) تاحنيدانت 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
 76 وفي رقم) (2022 22)غشت) بتاريخ)
(- الريش) الفداء) زنقة  االول  الطابق 

00 52)الريش املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
06)أكتولر) االبتدائية بنيدلت بتاريخ)

2022)تحت رقم)2 2.
637I

FIDUCIAIRE RICH

 ETABLISSEMENT
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

AL AMAL RICH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT، 52400، RICH

MAROC
 ETABLISSEMENT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE AL
AMAL RICH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 120 زنقة 
الشهداء حي تاحنيدانت الريش - 

00 52 الريش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2175

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
نزهة) مرتجي  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (250
250)حصة لفائدة السيد))ة()مرتجي)

محسن بتاريخ)16)شتن 2)2 20.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بنيدلت بتاريخ) 0)أكتولر)

2022)تحت رقم)0 2.
638I

مكتب سعد الخي2 للنحاسبة

URGENCE PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب سعد الخي2 للنحاسبة
زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخي2 

االلفة البيضاء، 20230، البيضاء 

املغرب

URGENCE PROTECTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 1 زنقة 

31 الوفاق 1 االلفة الدارالبيضاء - 

20220 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113133

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 28)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (URGENCE PROTECTION
وعنوان) درهم  (200.000 رأسنالها)
الوفاق) (31 زنقة) (1 مقرها اإلجتناعي)

 20220 (- الدارالبيضاء) االلفة  (1

:)وفاة) الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل)

الشريك واملسيي2 للشركة.
زنقة) (1 و حدد مقر التصفية ب)

(- االلفة الدارالبيضاء) (1 الوفاق) (31

20220)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ازليدة  حلينة  السيد)ة()

زنقة) الحي2  سعد  تجزئة  عنوانه)ا()
 20220 البيضاء) ح  ح  (52 رقم) (02

)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (1 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

31)الوفاق)1)االلفة الدارالبيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1735 8.

639I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LES JEUNES MACONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN، 30000، fès

Maroc
LES JEUNES MACONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 
رقم  6 متجر رقم 5 القطعة رقم 

92  تجزئة طارق 1 - 30000 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9575
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2022 يناير) املؤرخ في) 0)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
5)القطعة) »إقامة رقم) 6)متجر رقم)
 30000  -  1 تجزئة طارق) ( 92 رقم)
الجيش) »شارع  إلى) املغرب«) فاس 
امللكي مكاتب الفتح إقامة السعيدي)
 30000  -  36 الشقة رقم) (6 الطابق)

فاس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)258 .
6 0I

ف ر لالستشارة

PYRAMIDE TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زاوية شارع 2 مارس و 
القدس اقامة املجد عنارة J رقم 8 
عين الشق، 60 20، الدار البيضاء 

املغرب
PYRAMIDE TRADING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
152 رقم 2 حي موالي عبدهللا 

شارع القدس عين الشق - 70 20 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22733
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 PYRAMIDE الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 TRADING)مبلغ رأسنالها)
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
حي موالي عبدهللا) (2 رقم) (152 زنقة)
 20 70 (- الشق) القدس عين  شارع 
حل) (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

املبكر للشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عبدهللا) موالي  حي  (2 رقم) (152
 20 70 (- الشق) القدس عين  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) رضوان  رواعي  السيد)ة()
ابريكشة) بني امحند  دوار  عنوانه)ا()
)ة() كنصفي) املغرب  وزان  (16200

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0628 8.
6 1I

sacofi

DOMAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacofi
  RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA Maroc

DOMAN شركة ذات مسؤلية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 رقم 5 الدار 

البيضاء - 20300 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.391931
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 29)غشت) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (DOMAN الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
الحرية) شارع  (10 اإلجتناعي) مقرها 
(- البيضاء) الدار  (5 رقم) (3 الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20300

ل):)حبي.
و حدد مقر التصفية ب)10)شارع)
الحرية الطابق)3)رقم)5)الدار البيضاء)
املغرب)20300)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة()عنر العوني و عنوانه)ا()
دوار الحفاري مديونة الدار البيضاء)
)ة() مديونة املغرب كنصفي) (29 90

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0822 8.
6 2I

KECH BUSINESS ASSIST

RANASSE ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

KECH BUSINESS ASSIST
 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
RANASSE ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي غالية 2 

الطابق األر�صي مخيم الغول مكتب 

رقم 5 جليز - 0000  مراكش املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106637

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2022 مارس) (17 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

باباالعباس أنس كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (23 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم) 13969.
6 3I

FIDINO CONSEIL

HQS MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME
 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

HQS MAROC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 217 
شارع إبراهيم الروداني إقامة الفتح 

الطابق 1 رقم 3 - 20000 الدار 
البيضاء املنلكة املغرلية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.370021
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 22)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 HQS MAROC الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
شارع) (217 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
إبراهيم الروداني إقامة الفتح الطابق)
البيضاء) الدار  (20000  -  3 رقم) (1
تصفية) (: ل) نتيجة  املغرلية  املنلكة 

ودية.
و حدد مقر التصفية ب رقم)217 
شارع إبراهيم الروداني إقامة الفتح)
الدار) (20000  -  3 رقم) (1 الطابق)

البيضاء)املنلكة املغرلية.)

و عين:

و) الرفاس  رديجة  السيد)ة()
عنوانه)ا()5 1)زنقة ابو زيد الدادو�صي)

الدار) (20000 املعاريف) ش7) ط )

البيضاء)املنلكة املغرلية كنصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رقم) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شارع عزيز بالل املعاريف الدار) (11

البيضاء)الطابق5

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1621 8.

6  I

QUALICIA CONSULTING

TIYAR FIRST PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب

 TIYAR FIRST PROMO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة ابن 

سعيد الطابق 1 الشقة 3 املنظر 

الجنيل 3 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8909

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 26)شتن 2) املؤرخ في)

مسي2 جديد للشركة السيد)ة()اورام)

اينان كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3816.

6 5I

FIDINO CONSEIL

TEAM SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME
 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

TEAM SERVICES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 11 
شارع عزيز بالل الطابق5 املعاريف 
- 20000 الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.363875

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TEAM SERVICES الشريك الوحيد)
مبلغ رأسنالها)10.000)درهم وعنوان)
مقرها اإلجتناعي رقم)11)شارع عزيز)
 20000 (- املعاريف) الطابق5) بالل 
الدار البيضاء)املنلكة املغرلية نتيجة)

ل):)تصفية ودية.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
املعاريف) الطابق5) بالل  عزيز  شارع 
املنلكة) البيضاء) الدار  (20000  -

املغرلية.)
و عين:

السيد)ة()احالم رياض و عنوانه)ا()
سيدي) (13 رقم) (1 الفتح) تجزئة 
البيضاء) الدار  (20000 معروف)
املنلكة املغرلية كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 11 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)

شارع عزيز بالل الطابق5)املعاريف
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1619 8.
6 6I
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ر 2ة الشرق

NASSIRI MAJID CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

ر 2ة الشرق
9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
NASSIRI MAJID CAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 11 
زنقة 9 حي املنار بركان - 63300 

بركان املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3769

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)12)أكتولر)2022)تم تعيين)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()مقران)

حنان كنسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)7/2022 5.
6 7I

ر 2ة الشرق

MARCHICA TRAVELS

إعالن متعدد القرارات
ر 2ة الشرق

9  شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
MARCHICA TRAVELS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شقة تق  
ب منتج  الغولف اطااليون اقامة 

اكادمية الغولف بلوك 2 الشقة رقم 
18 الناضور - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22079

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص من السيد الفقري)

عبد املجيد الحامل للبطاقة الوطنية)

بنعلي) السيد  الى  (R8636 (رقم

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مصطفى 

F21706 (رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسي2ين جديدين السيد بنعلي)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  مصطفى 

بنقسو) السيد  رقم) F21706و 

بوفلجة الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

الحالي) املسي2  واستقالة  (F519851

الحامل) املجيد  عبد  فقي2ي  السيد 

R8636 (للبطاقة الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 

السيد) من  الحصص  تفويت  مايلي:)

الفقري عبد املجيد الحامل للبطاقة)

السيد) الى  (R8636 (رقم الوطنية 

للبطاقة) الحامل  مصطفى  بنعلي 

F21706 (الوطنية رقم

13و27:)الذي ينص على) بند رقم)

مايلي:)تعيين مسي2ين جديدين السيد)

للبطاقة) الحامل  مصطفى  بنعلي 

السيد) رقم) F21706و  الوطنية 

للبطاقة) الحامل  بوفلجة  بنقسو 

واستقالة) (F519851 رقم) الوطنية 

عبد) فقي2ي  السيد  الحالي  املسي2 

املجيد الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

R8636 

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)أكتولر)

2022)تحت رقم)599/2022 .

6 8I

عزالدين الراغب

JAW DISTRUBUTION
إعالن متعدد القرارات

عزالدين الراغب
تجزئة املنصورية الطابق 

 LOT AL األول رقم 3 جرسيف
 MANSSOURIA 1ER(ETAGE(N°3

GUERCIF، 35100، جرسيف 
املغرب

jaw(distrubution »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 
الصناعية اوالد صالح طريق ميسور 
هوارة اوالد رحو - 35100 جرسيف 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1625

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) مال  راس  في  الزيادة  مايلي:)
بقينة) عينية  مساهنة  طريق  عن 

600000)درهم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 600000 بعد الزيادة العينية بقينة)
من) الشركة  راسنال  انتقل  درهم 
درهم) (700000 الى) درهم  (100000
موزع على الشركاء)حسب مساهناتهم)
كنا يلي يوسف لعرج)00 233)درهم)
درهم حسن) (233300 رشيد لشهب)

تشيوتي)233300)درهم)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 600000 بعد الزيادة العينية بقينة)
من) الشركة  راسنال  انتقل  درهم 
درهم) (700000 الى) درهم  (100000
فئة) من  حصة  (7000 من) مكون 
درهم لكل واحدة موزعة على) (100
الشركاء)كنا يلي):)يوسف لعرج) 233 
حصة) (2333 لشهب) رشيد  حصة 

حسن تشيوتي)2333)حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)07 1.
6 9I

FICODEF

B.S.K RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA(N°9، 30000، FES
MAROC

B.S.K RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
زهرة املدائن 3 قطعة 58 طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 205
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 B.S.K (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.RENT CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
58)طريق عين) 3)قطعة) زهرة املدائن)

الشقف)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.000 (: السيد ابراهيم السريتي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم السريتي عنوانه)ا()
 2 الطابق) تجزئة ال 2كة شقة6) (606

30000)فاس املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ابراهيم السريتي عنوانه)ا()

 2 الطابق) تجزئة ال 2كة شقة6) (606

30000)فاس املغرب

التهامي) بن  ادريس  السيد 
سي 2ونور1  تجزئة  (33 عنوانه)ا()

 30000  5 شارع ابن الخطيب شقة)

فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)2022/ 26 .

650I

ائتنانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

MEBOUHTRAV شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

ائتنانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محند الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب

شركة MEBOUHTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ايت 

عي�صى او على عين الجنعة - 50052 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  537

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»دوار ايت عي�صى او على عين الجنعة)

- 50052)مكناس املغرب«)إلى)»الشقة)

631،)الطابق السادس،)العنارة)37،)

(- مكناس) شارع عالل بن عبد هللا،)

50000)مكناس املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3823.
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aice compta

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES SUD

إعالن متعدد القرارات

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca(maroc
 MALIH ARCHI SERVICES ET

ACCESSOIRES SUD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي 

القدس تجزئة الوفاق بلوك س رقم 
 38 - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32119
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)غشت)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة:) القانوني  الشكل  تغيي2 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة:) جديد  مسي2  تعيين 
لبطاقة) الحامل  الطالبي  بوشعيب 

WB21690(التعريف الوطنية
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة:) القانوني  الشكل  تغيي2 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 نشاط الشركة
ينص) الذي  (:17  16 رقم) بند 
جديد) مسي2  تعيين  مايلي:) على 
الطالبي) بوشعيب  السيد  للشركة:)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

WB21690

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)2812.

652I

ائتنانية لرفيد

 STE SOLALUMELEC
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتنانية لرفيد
زنقة) مرحل’) ابن  مالك  شارع 
الثاني) طابق  املحيط,) عنارة  طنجة,)

رقم: 1،)92000،)العرائش املغرب
 STE SOLALUMELEC SARLAU
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
شعبان)2)رقم)22 - 92000)العرائش)

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOLALUMELEC SARLAU
اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركيب)
تركيب السل  ومواد االملنيوم
مقاول,)اعنال مختلفة,)تاجر.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شعبان)2)رقم)22 - 92000)العرائش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بولحية) اسامة  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بولحية  اسامة  السيد 
 92000  22 رقم) (2 شعبان) تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بولحية  اسامة  السيد 
 92000  22 رقم) (2 شعبان) تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) بالعرائش  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1057.
653I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

SARKO PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115
 ETG 2، 20470، ›CASABLANCA

MAROC
SARKO PLUS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 18 
رقم 13 الحبوس الدار البيضاء - 

90 20 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.387805

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2019 يونيو) (25 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)SARKO PLUS)مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
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 13 رقم) (18 زنقة) اإلجتناعي  مقرها 
 20 90 (- البيضاء) الدار  الحبوس 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)نهاية)

النشاط.
 18 و حدد مقر التصفية ب زنقة)
(- البيضاء) الدار  الحبوس  (13 رقم)

90 20)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) لهوي  حرتي  محند  السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة لكريط زنقة)27)رقم)
1)شقة)11)لكرينات البيضاء)50 20 
)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجن 2)2019)تحت رقم) 72505.
65 I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

ABILOT TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محند الخامس اقامة 
الرحناني A3 الطابق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب
ABILOT TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 175 
تجزئة الشباب وادي زم 25350 

وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 15
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ABILOT TRANS SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2.
 175 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تجزئة الشباب وادي زم)25350)وادي)

زم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عبيدة) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عبيدة  محند  السيد 
175)تجزئة الشباب)25350)وادي زم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() عبيدة  محند  السيد 
175)تجزئة الشباب)25350)وادي زم)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتاريخ)19)أكتولر)

2022)تحت رقم)101/2022.
655I

GLOBE FIDUCIAIRE

ANOUAL PLAZZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
 1 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18، 20100، الدار البيضاء املغرب
ANOUAL PLAZZA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 شارع 
ص 2ي بوجنعة الطابق رقم 1 شقة 
رقم 6 الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3 2351

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتولر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نائر) رديجة  )ة() السيد) تفويت 

250)حصة اجتناعية من أصل)250 

محند نائر) )ة() حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)08)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 201 8.

656I

TSL GOLDEN DAK

 LE TROIS FRERES
PRODUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK

حي موالي رشيد زنقة انفافن رقم 

 Dakhla ،73000 ،2 7 الدارلة

املغرب

 LE TROIS FRERES

PRODUCTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RDC(N° وعنوان مقرها اإلجتناعي

 30 LOT(ANNAHDA 1 N° 265 -

73000 DAKHLA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22791

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.TROIS FRERES PRODUCTION

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البصري،) والسنعي  السيننائي 

اإلنتاج الرقمي.
 RDC(N°(:(عنوان املقر االجتناعي
 30( LOT(ANNAHDA(1(N°( 265( -

.73000 DAKHLA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 SNORRE ODEGARD السيد)
درهم) (10.000 بقينة) حصة  (: 100

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 SNORRE ODEGARD السيد)
 RUE FRANCHE عنوانه)ا()
 COMTE RES LES TWINS ETG
 5 N 9 GAUTHIER 20210

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
 SNORRE ODEGARD السيد)
 RUE FRANCHE عنوانه)ا()
 COMTE RES LES TWINS ETG
 5 N 9 GAUTHIER 20210

CASABLANCA MAROC
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1701.
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GM MAROC SARL AU
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
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GM MAROC SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

القدادرة اوالد اعروس 01 جناعة 

مزامزة الجنولية - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 GM (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAROC SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)استي2اد و)

تسنين العجول األبقار واملوا�صي.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

جناعة) (01 اعروس) اوالد  القدادرة 

سطات) (26000 (- الجنولية) مزامزة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد املهدي الكعيدي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي الكعيدي عنوانه)ا()

 1 8 الرقم) (2 الخي2) مجن   تجزئة 

الشقة)3 26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املهدي الكعيدي عنوانه)ا()

 1 8 الرقم) (2 الخي2) مجن   تجزئة 

الشقة)3 26000)سطات املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات بتاريخ)18)أكتولر)

2022)تحت رقم)1301/22.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

STE AZZ & BEG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC

STE(AZZ & BEG شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة 

1 أسكجور رقم 279 - 0000  
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85583

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تنت) (2022 شتن 2) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عدولة جيهان) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
22)شتن 2) عبد االله اشحرور بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0536 1.
659I

MIRAK CONSULTING

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين الطابق 

األول، 20300، الدارالبيضاء املغرب

 MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

كلنينة محل رقم 520 - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319563
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 0)أكتولر)2021)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 -  520 رقم) محل  كلنينة  »زنقة 
إلى) (« املغرب) البيضاء) الدار  (20000
الطابق) (80 سلينان) موالي  »شارع 
(- عين السب ) (12 التاني مكتب رقم)

20000)الدار البيضاء)املغرب)».
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نون 2)2021)تحت رقم)800252.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

STE AZZ & BEG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC

STE(AZZ & BEG شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة 

1 أسكجور رقم 279 - 0000  
مراكش املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85583
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 22)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

أشحرور عبد االله كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0536 1.

661I

commerce(et(travaux(du(sahara 

ABD LATIF FISH SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

commerce(et(travaux(du(sahara
الشقة رقم 55  الطابق الراب  
العنارة 13 حي التضامن الثاني، 
اكادير، 80000، اكادير املغرب

ABD LATIF FISH SARL شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Lot Amal وعنوان مقرها اإلجتناعي
 1ER(TR(N13 Laayoune - 70020

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2759
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ABD (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LATIF FISH SARL
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات البحر.
 Lot Amal(:(عنوان املقر االجتناعي
 1ER(TR(N13(Laayoune(-(70020

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اقتيب  الحسن  السيد 
اكادير) (80750 حي ازايز اورير اكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() اقتيب  الحسن  السيد 
اكادير) (80750 حي ازايز اورير اكادير)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
23)غشت) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3659.
662I

BUSINESS AUDITAX

IMTIYAZ INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،
TANGER MAROC

IMTIYAZ INGÉNIERIE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 183 شارع 

ولي العهد الطابق األر�صي املكتب 
رقم -13 - 90000 طنجة املنلكة 

املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IMTIYAZ INGÉNIERIE

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة البناء)والهندسة املدنية وكل)

ما يتعلق بها
-)أشغال تهيئة قنوات التطهي2)

-)تنرير جني  أنواع االسالك
-)االستي2اد والتصدير

العنليات،) كل  وعنوما  (-
املالية) التجارية،) الصناعية،)
أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
غي2 مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها)
عنوان املقر االجتناعي):)183)شارع)
ولي العهد الطابق األر�صي املكتب رقم)
-13 - 90000)طنجة املنلكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: سني2) سنايو  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سني2  سنايو  السيد 
شارع موالي رشيد مركب بت2وس رقم)

9  90000)طنجة املنلكة املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سني2  سنايو  السيد 
شارع موالي رشيد مركب بت2وس رقم)

9  90000)طنجة املنلكة املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)19 258.
663I

2A CONSEIL

THE COFFEE CHOICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

THE COFFEE CHOICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة سنية 
اإلقامة 82 الطابق 2 رقم   حي 

النخيل الدار البيضاء الدار البيضاء 
0 203 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558679

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 THE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.COFFEE CHOICE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
غي2) أو  مباشر  بشكل  الشركة،) من 
مباشر،)في املغرب وفي أي بلد،)سواء)
عن) نيابة  أو  لصالحها  ذلك  كان 
العنليات التالية التي) أطراف ثالثة،)

تحدد وال تكون شاملة.)
والشاي) ال ن  وتصدير  استي2اد 
بالجنلة) وتوزيعه  وتسويقه 

والتقسيط.)
أرذ) أو  املوق   في  والتذوق  البي  
واملشرولات) الصن   محلي  الكعك 
إلى) باإلضافة  الباردة.) أو  السارنة 

ذلك،
أو) مالية  معامالت  أي  عنوما،)
تجارية أو صناعية أو منقولة أو غي2)
منقولة قد تكون لها صلة مباشرة أو)
ولأي) الشركة  بنوضوع  مباشرة  غي2 
�صيء)مناثل أو ذي صلة أو قد تيسر)
تطبيقها وتطويرها،)كل ذلك لنفسها)
ولاسم أطراف ثالثة أو بأي شكل من)

األشكال؛.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
سنية اإلقامة)82)الطابق)2)رقم) )حي)
الدار البيضاء) النخيل الدار البيضاء)

0 203)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحند بوعزاتي):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

السيد رالد السعيد):)500)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوعزاتي  أحند  السيد 
املحندية) فلسطين  شارع  (126

28800)املحندية املغرب.
 3 السيد رالد السعيد عنوانه)ا()
زنقة الجاحظ الطابق السفلي تجزئة)
املحندية) (28800 املحندية) دمنات 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوعزاتي  أحند  السيد 
املحندية) فلسطين  شارع  (126

28800)املحندية املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1738 8.

66 I

CLOUDLOGIC

CLOUDLOGIC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLOUDLOGIC
 marrakech(marrakech، 40000،

marrakech MAROC
CLOUDLOGIC SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي عبد 

الكريم الخطابي، شارع حسن بن 
مبارك، مسكن الخطابية، عنارة 
ب، الطابق األول، رقم 3 - مراكش 
marrakech 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1298 5
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CLOUDLOGIC SARL AU
االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير))تاجر أو وسيط(
تكنولوجيا املعلومات))بي  وانشاء)

ال 2امج(.
عبد) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
بن) حسن  شارع  الخطابي،) الكريم 
عنارة) الخطابية،) مسكن  مبارك،)
مراكش) (- (3 رقم) الطابق األول،) ب،)
marrakech  0000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 5.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اقديم  يوسف  السيد 
  0000 98)مراكش) 2)د رقم) املسي2ة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() اقديم  يوسف  السيد 
  0000 98)مراكش) 2)د رقم) املسي2ة)

مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)-.
665I

مكتب لخروب للحسابات

ECTRO PEINT ESSAFI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب لخروب للحسابات
حي الصفصاف الكردان اقليم 

تارودانت، 00 83، الكردان املغرب

ECTRO PEINT ESSAFI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

الكدية جناعة الكدية البيضاء 

اقليم تارودانت - 83372 اوالد تاينة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ECTRO PEINT ESSAFI
-1)مقاول) غرض الشركة بإيجاز):)

في االشغال املختلفة.

الصيانة) اشغال  في  -2مقاول 

الكهرلائية

-3التجارة بصفة عامة..

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

البيضاء) الكدية  جناعة  الكدية 

اقليم تارودانت)-)83372)اوالد تاينة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: احند) الصافي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احند  الصافي  السيد 

دوار الكدية جناعة الكدية البيضاء)

اوالد تاينة) (83372 اقليم تارودانت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() احند  الصافي  السيد 

دوار الكدية جناعة الكدية البيضاء)

اوالد تاينة) (83372 اقليم تارودانت)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)678.

666I

COMPTE A JOUR

ALQUILER ANAS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

ALQUILER ANAS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطريق 

الرئي�صي كرونة املركز جناعة 

تنسنان الدريوش - 62000 الناظور 

املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17977

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)26)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

املركز) كرونة  الرئي�صي  »الطريق 

 62000 (- جناعة تنسنان الدريوش)

رقم) (05 »زنقة) إلى) املغرب«) الناظور 

05)حي املنار)-)63300)بركان املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)575 .

667I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

KEYTRAV SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محند الخامس اقامة 

الرحناني A3 الطابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب

KEYTRAV SARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : 5  زنقة 

7 القريعة وادي زم 25350 وادي زم 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.935

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 دجن 2) (25 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (KEYTRAV SARL حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 

  5 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 

 25350 زم) وادي  القريعة  (7 زنقة)

وادي زم املغرب نتيجة لخسائر.

و عين:

السيد)ة()جواد لحنر و عنوانه)ا()

رقم)50)زنقة)9)القريعة)25350)وادي)

زم املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

زنقة) ( 5 وفي) (2022 أبريل) (21 بتاريخ)

25350)وادي زم) القريعة وادي زم) (7

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتاريخ)19)أكتولر)

2022)تحت رقم)100/2022.

668I
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COMPTE A JOUR

TRAVAUX NOUAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
TRAVAUX NOUAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 
تجزئة السعادة - 62000 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23775

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
النوار) محند  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (250
1.000)حصة لفائدة السيد))ة()رشيد)
ايت احنيدة بتاريخ)05)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 1  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 57 .

669I

CANOCAF SARL

ELASS-PROMO

إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
ELASS-PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 
07، الطابق الثاني شقة رقم 3 - - 

الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.183 9
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
املقررة) هبة  شكل  على  االجتنـاعـية 
السيدة) بين  (27/09/2022 بتاريخ)
السيد) و  جهة  من  تورية،) الورداني 

الصوفي محند أمين من جهة أررى.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسي2 جديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالئنة النظام األسا�صي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
مايلي:)السيدة الورداني تورية)2500 
حصة و السيد بغداد الصوفي)2500 

حصة)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
الصوفي) بغداد  السيد  تعيين  مايلي:)

كنسي2 وحيد للشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)510 .
670I

COMPTE A JOUR

MED AMN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
MED AMN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي اوالد 

بوطيب سكتور س رقم 52 - 62000 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20305

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()فاطنة الزهراء) تفويت السيد)
حصة اجتناعية من) (250 الحجامي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (250 أصل)
عنر هروا�صي بتاريخ)12)شتن 2)2022.
تفويت السيد))ة()عادل الحجامي)
250)حصة اجتناعية من أصل)250 
محنند) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

هروا�صي بتاريخ)12)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)560 .

671I

F.C.G.E

CASOAR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH،
40140، MARRAKECH(MAROC
CASOAR SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب 
رقم 1 إقامة فجوى نهج الحسن 

الثاني طريق الصويرة جليز مراكش - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CASOAR SERVICES
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنظيف البنايات و املنشآت.

املساحات) و  البستنة  أشغال 
الخضراء.

أشغال البناء)وأشغال مختلفة..
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الحسن) نهج  فجوى  إقامة  رقم 1)
الثاني طريق الصويرة جليز مراكش)-)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 (: علوي) عزيز  علي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
امحند) موالي  جهاد  السيد 
 100 بقينة) حصة  (250 (: الخلفي)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد علي عزيز علوي عنوانه)ا()
مراكش) (6 5 رقم) (2 النخيل) تجزئة 

0000 )مراكش املغرب.
امحند) موالي  جهاد  السيد 
 78210 فرنسا) عنوانه)ا() الخلفي 

ليكول فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد علي عزيز علوي عنوانه)ا()
مراكش) (6 5 رقم) (2 النخيل) تجزئة 

0000 )مراكش املغرب
امحند) موالي  جهاد  السيد 
 78210 فرنسا) عنوانه)ا() الخلفي 

ليكول فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)16 0 1.
672I

Audifisc(Maroc

CREATEQ MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

» CREATEQ MAROC« ش.ذ.م.م
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
بنقت�صى عقد عرفي م 2م بالدار)
(، (2022 شتن 2) (07 بتاريخ) البيضاء)
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مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة والتي تتوفر على الخصائص)

التالية):

 CREATEQ (« الشركة:) اسم 

MAROC)»)ش.ذ.م.م)

الهدف:)االغراض التي أسست من)

اجلها الشركة هي القيام في املغرب أو)

في الخارج بنا يلي):)

مجال) في  ردمات  تقديم  (-

في) وراصة  املعلومات  تكنولوجيا 

مجال تطوير ال 2مجيات؛

التصنيم واملساعدة والصيانة) (-

والنشر وتطوير أنظنة الكنبيوتر التي)

تدمج تيكنولوجيا ال 2مجيات وكذلك)

الصيانة ال 2مجاتية)؛

االعدادات) مجال  في  االستشارة 

ولرامج) أنظنة  وفي  املعلوماتية 

الكنبيوتر؛

واستغالل) وتطوير  ابتكار 

ال 2مجيات؛

-)كل الخدمات املتعلقة بالتشغيل)

والصيانة؛

-)تأجي2 الخدمات؛

-)تسيي2 املشاري ؛

-)االستشارة و التكوين؛
الطرق) بجني   املشاركة  (-

األنشطة) كل  في  املنكنة  واألشكال 

األجنبية،) أو  املغرلية  املقاوالت  أو 

املنشأة أو في طور اإلنشاء)املناثلة أو)

التكنيلية أو ذات صلة والتي ينكن)

إرفاقها بصفة مباشرة أو غي2 مباشرة)

بهدف الشركة؛

العنليات) جني   عامة  بصفة  و 

و) املالية  و  الصناعية  و  التجارية 

واملتعلقة) املنقولة والعقارية وغي2ها،)

بهدف) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 

أوتنكن) أعاله،) املذكور  الشركة،)

الشركة) تننية  تعزيز  و  تسهيل  من 

بشكل) املساهنة  وكذلك  ونشاطها،)

الشركات) في  مباشر  غي2  او  مباشر 

التي تسعى إلى أهداف مناثلة او ذات)

الصلة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.

محند) شارع  (265 الشركة:) مقر 
 92- -)شقة) (9 الطابق) (– الزرقطوني)

الدار البيضاء
رأسنال) يبلغ  (: الشركة) رأسنال 
مقسم) درهم  (100.000 الشركة)
درهم) (100 بقينة) حصة  (1000 إلى)
للواحدة املدفوعة و املسددة بالكامل)

من طرف الشركاء)ابتية أسناؤهم:
 NSM( Engineering (« (: شركة) (•

AG(«(999)حصة)
حصة) (» (SFOA AG (« شركة:) (•

واحدة)
تسي2الشركة ملدة) (: إدارة الشركة)
غي2 محدودة من طرف الشركاء)االتية)

اسناؤهم):
 Oliver( Martin السيد) (•

BRACK
 Oliver السيد) (•

 MARJANOVIC
 Arnoud(Anthony(السيد (•

 DOUW
السنة املالية للشركة):)تبتدئ من)

فاتح يناير و تنتهي في)31)دجن 2.)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
558733)من السجل التجاري بتاريخ)

18)اكتولر)2022.
ملخص قصد النشر

673I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

AGC TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
AGC TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
تحت رقم 50 حي رط الرملة العيون 

70000 العيون املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22309

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) في) 1) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (3. 00.000«
 3.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3088.
67 I

مكتب الدراسات و الخ 2ات عبد املجيد الرايس

CPCT MAROC
شركة املساهنة

حل شركة

مكتب الدراسات و الخ 2ات عبد 
املجيد الرايس

261 شارع عبد املومن إقامة األمل 
الطابق 3 الدار البيضاء، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
CPCT MAROC شركة املساهنة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 261 شارع 

عبد املومن إقامة األمل العنارة أ 
الطابق 3 الشقة رقم 7 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1313

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)أكتولر)2022)تقرر حل)
 CPCT MAROC املساهنة) شركة 
درهم) (8.200.000,00 مبلغ رأسنالها)
261)شارع) وعنوان مقرها اإلجتناعي)
أ) العنارة  األمل  إقامة  املومن  عبد 
 20000  -  7 رقم) الشقة  (3 الطابق)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
الحكم الصادر عن املحكنة التجارية)
بحل) ق�صى  الذي  البيضاء) بالدار 

الشركة.

 261 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع عبد املومن إقامة األمل العنارة)

 20000  -  7 الشقة رقم) (3 أ الطابق)

الدا البيضاء)املغرب.)

و عين:

الرايس) املجيد  عبد  السيد)ة()

املومن) شارع عبد  (261 عنوانه)ا() و 

 3 الطابق) أ  العنارة  األمل  إقامة 

الدار البيضاء) (20000 7 الشقة رقم)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2022)تحت رقم)3 39.

675I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

HARTI PUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

HARTI PUB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األر�صي 3  س رياض الزيتون طريق 

عين الشقيف، فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (10

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 HARTI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.PUB
طابعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحجرية،) الطباعة  ؛) الحروف)
في الطباعة أو عن) الكروم الليثوي،)
(- طريق عنليات الصور الننوذجية)

اإلعالن)-منون الحفالت.
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
3 )س رياض الزيتون طريق) األر�صي)
30000)فاس) (- عين الشقيف،)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة حرتي لهوي هاجر):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
هاجر) لهوي  حرتي  السيدة 
 3 شقة) (2 مارلييال) شقة  عنوانه)ا()
 30000 فاس) الشقيف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
هاجر) لهوي  حرتي  السيدة 
 3 شقة) (2 مارلييال) شقة  عنوانه)ا()
 30000 فاس) الشقيف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (01 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)3578.
676I

CONSEIL ASSISTANCE PME

KHEIRALLAH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

KHEIRALLAH NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5  زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني 
الشقة   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 76237

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (11 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) (KHEIRALLAH NEGOCE
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي)5 )زنقة عبد القادر)
 - الشقة)   الثاني  الطابق  مفتكر 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)عدم مزاولة النشاط.
5 )زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
الثاني) الطابق  مفتكر  القادر  عبد 
البيضاء) الدار  (20000  - الشقة)  

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()زهرة ري2 هللا و عنوانه)ا()
األزهر عنارة)17)رقم)76)شطر سفام)
البيضاء) الدار  (20600 ال 2نو�صي)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2167 8.
677I

second(negre

 CENTRE PLAISANCE
MARHABA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

second(negre
حي املسي2ة 1 تنارة، 11000، تنارة 

املغرب

 CENTRE PLAISANCE MARHABA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املركز 

التجاري بليزونس تجزئة بليزونس 

تامسنا - 12000 تنارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

137521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PLAISANCE  :

.MARHABA

بي ) (1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية العامة)-2)مقهى.

املركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

بليزونس) تجزئة  بليزونس  التجاري 

تامسنا)-)12000)تنارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة حنان الناصري)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حنان الناصري عنوانه)ا()

جاسنين) إقامة  بشكوك  تجزئة  (66

البيضاء) الدار  (6 شقة) (2 الطابق) (2

10000)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يوسف الناصري عنوانه)ا()

دوار املعاكلة سيدي يحي زعي2)12000 

تنارة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)9138.
678I

LAMAIZI

BOUTARBOUCH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE
 20 B06 MARCHE(MOSQUEE

 LAMSALLA(AIN(CHOK، 20150،
CASABLANCA MAROC

BOUTARBOUCH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12زنقة 
ص 2ي بوجنعة الطابق ابول رقم 
6 درب عنر الدرالبيضاء. - 20090 

الدار البضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (10
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOUTARBOUCH
غرض الشركة بإيجاز):.االستي2اد و)
التصدير بصفة عامة القيام بجني )

العنليات التجارية والصناعية.).
12زنقة) (: املقر االجتناعي) عنوان 
رقم) ابول  الطابق  بوجنعة  ص 2ي 
 20090 (- درب عنر الدرالبيضاء.) (6

الدار البضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بوطرلوش) عبداملجيد  السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوطرلوش) عبداملجيد  السيد 

زنقة) عبدهللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
76)عين الشق الدارالبيضاء) 6 )رقم)

80 20)الدرالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوطرلوش) عبداملجيد  السيد 

زنقة) عبدهللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
76)عين الشق الدارالبيضاء) 6 )رقم)

80 20)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2065 8.

679I

EVOLUTION CONSEIL

 YANNI(&(CO

 SARL AU

  ENSEIGNE COMMERCIALE 
LILYBILLY

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

 YANNI & CO(SARL(AU «
 enseigne(commerciale»

LILYBILLY« شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 2 
اقامة املسعودي زنقة موريطانية 
كليز مراكش 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 YANNI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
 &( CO( SARL( AU( «( enseigne

. »commerciale» LILYBILLY
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

 2 رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة املسعودي زنقة موريطانية كليز)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ليلى) الشرايبي  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ليلى  الشرايبي  السيدة 
نيلي) (92200 برتي) اشلي  شاع  (171
سر سين فرنسا)92200)نيلي سر سين)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ليلى  الشرايبي  السيدة 
نيلي) (92200 برتي) اشلي  شاع  (171
سر سين فرنسا)92200)نيلي سر سين)

فرنسا)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (10 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0363 1.
680I

شركة فيدوسو

T.I.C CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
102 شارع املوحدين الحسينة، 

32000، الحسينة املغرب

T.I.C CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 98 زنقة بئ2 

انزران حي املنزه الحسينة - 32000 

الحسينة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 T.I.C (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال)

-)ردمات تسهيالت.
زنقة) (98 (: عنوان املقر االجتناعي)

(- الحسينة) املنزه  حي  انزران  بئ2 

32000)الحسينة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة هدى بوراس):)90 )حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

510)حصة) (: السيد محند مكوح)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوراس  هدى  السيدة 

دوار ازغار ايت يوسف وعلي الحسينة)

32000)الحسينة املغرب.

عنوانه)ا() مكوح  محند  السيد 
املانيا)0880 )راتينجن املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() بوراس  هدى  السيدة 

دوار ازغار ايت يوسف وعلي الحسينة)

32000)الحسينة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)263.
681I

شركة فيدوسو

STEEP DE SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

شركة فيدوسو
102 شارع املوحدين الحسينة، 

32000، الحسينة املغرب
STEEP DE SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي 16 زنقة 
تشاد حي سيدي عابد الحسينة 

32000 الحسينة املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2161

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 يونيو) (15 في) املؤرخ 
»مسؤول) من) الشركة  نشاط  تغيي2 

االتصال والفعاليات«)إلى)»مطعم«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  بالحسينة  االبتدائية 

يوليوز)2022)تحت رقم)179.
682I

2S COMPTE

 LE MONDE DES
 MOQUETTES ET TAPIS A

BEJAAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD، 25060،
BOUJAAD MAROC

 LE MONDE DES MOQUETTES
ET TAPIS A BEJAAD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 97 الطابق 

االر�صي تجزئة النخيل - 25060 أبي 

الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 MONDE DES MOQUETTES ET

.TAPIS A BEJAAD

غرض الشركة بإيجاز):)بي  الزرابي)

و َسجاِجيُد)بالتقسيط.

 97 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(- النخيل) تجزئة  االر�صي  الطابق 

25060)أبي الجعد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: عالم) املصطفى  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفى عالم عنوانه)ا()

21)درب العالليين)25060)أبي الجعد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املصطفى عالم عنوانه)ا()

21)درب العالليين)25060)أبي الجعد)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) الجعد  بابي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)9 .

683I

FIDALIC CONSEIL

RIAD TOMBEAU SAADIENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عنارة رقم 118، 

0000 ، مراكش املغرب
 RIAD TOMBEAU SAADIENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

القصبة بوطويل رقم 51 - 0000  
مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1297 9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 RIAD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.TOMBEAU SAADIENS
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ضيافة.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  0000  -  51 القصبة بوطويل رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رو�صي لويس كارا لويس)
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.
السيد رامون غابريال بازكيز):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رو�صي لويس كارا لويس)
اقامة) السياحية  القرية  عنوانه)ا()
  0000  3 رقم) شقة  بارك  ادن 

مراكش املغرب.

بازكيز) غابريال  رامون  السيد 
توريلودون) كانتابريكو) 1) عنوانه)ا()

28001)مدريد اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رو�صي لويس كارا لويس)
اقامة) السياحية  القرية  عنوانه)ا()
  0000  3 رقم) شقة  بارك  ادن 

مراكش املغرب
بازكيز) غابريال  رامون  السيد 
توريلودون) كانتابريكو) 1) عنوانه)ا()

28001)مدريد اسبانيا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)8 108.

68 I

second(negre

 EL MANSOURI MATERIAUX
ROUTIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

second(negre
حي املسي2ة 1 تنارة، 11000، تنارة 

املغرب
 EL MANSOURI MATERIAUX
ROUTIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 2782 

سكتور   سفلي مرس الخي2 تنارة - 
12000 تنارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137 85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 EL (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MANSOURI MATERIAUX

.ROUTIER

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لنقل البضائ .

 2782 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- سفلي مرس الخي2 تنارة) سكتور) )

12000)تنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: رشيد) املنصوري  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد املنصوري �صي محند):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املنصوري رشيد عنوانه)ا()
 12000 يحي زعي2) املركز سيدي  ( 1

تنارة املغرب.
محند) �صي  املنصوري  السيد 
1 )املركز سيدي يحي زعي2) عنوانه)ا()

12000)تنارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املنصوري رشيد عنوانه)ا()
 12000 يحي زعي2) املركز سيدي  ( 1

تنارة املغرب
محند) �صي  املنصوري  السيد 
1 )املركز سيدي يحي زعي2) عنوانه)ا()

12000)تنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم) 910.
685I

second(negre

IASET-MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second(negre
حي املسي2ة 1 تنارة، 11000، تنارة 

املغرب
IASET-MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 11 
عنارة ب املجنوعة   جوهرة زعي2 

تامسنا - 12000 تنارة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

137507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

IASET-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.MAROC

 (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التوزي ،)2()االستي2اد و التصدير.

 11 :)شقة) عنوان املقر االجتناعي)

زعي2) جوهرة  املجنوعة) ) عنارة ب 

تامسنا)-)12000)تنارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: مصنار) رديجة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: املقريني) سعيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رديجة مصنار عنوانه)ا()
بي2ل) عنارة ب مجنوعة) ) (11 شقة)

زعي2 تامسنا)12000)تنارة املغرب.

عنوانه)ا() املقريني  سعيد  السيد 
العرائش) (760 رقم) (1 تجزئة شعبان)

9000)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة رديجة مصنار عنوانه)ا()
بي2ل) عنارة ب مجنوعة) ) (11 شقة)

زعي2 تامسنا)12000)تنارة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)9123.

686I

second(negre

137507

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

second(negre

حي املسي2ة 1 تنارة، 11000، تنارة 

املغرب

137507 شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 6  

شقة 2 شارع عقبة أكدال الرلاط - 

10000 الرلاط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.126937

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) 26)شتن 2) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (137507 الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

 2 شقة) ( 6 رقم) اإلجتناعي  مقرها 

 10000 (- شارع عقبة أكدال الرلاط)

تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  الرلاط 

الشركة.

  6 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- شارع عقبة أكدال الرلاط) (2 شقة)

10000)الرلاط املغرب.)

و عين:

و) كونتي  إينانويل  السيد)ة()

كابوالكو) (10000 إيطاليا) عنوانه)ا()

إيطاليا كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (29 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)5 1292.

687I

MOUSSAOUI HAJJI

STE SUPERETTE MERZOGA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
 STE SUPERETTE MERZOGA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي محل رقم 
215 تجزئة مرزوكة أرفود - 52200 

أرفود املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15981

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تغيي2) 11)أكتولر) املؤرخ في)
التغدية) »متجر  من) الشركة  نشاط 

العامة)
إلى)»استغالل) استي2اد و تصدير«)

املعادن
األشغال املختلفة أو البناء

الوساطة«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)855.
688I

BEN BEL CONSEILS

MARRAKECH DIAGNOSTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme(etage(appt 18 imm
 al(asfahani، 40000، Marrakech

MAROC
 MARRAKECH DIAGNOSTIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 

 HERBIL 0-LOT(T1 N°116
 .TAMENSOURT MARRAKECH

التجزئةT1 رقم 116-0 حرليل 

تامينصورت مراكش 0000  

مراكش املنلكة املغرلية.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106151

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)21)شتن 2)2022)تم تحويل)

للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 

 LOT( T1( N°116-0( HERBIL« من)

 .TAMENSOURT MARRAKECH
حرليل) (116-0 رقم) (T1التجزئة

تامينصورت مراكش)0000 )مراكش)

 N°164« إلى) املغرلية«) املنلكة 

 LOT AL KARAM QUARTIER

 INDUSTRIEL RUE SAFI
تجزئة) رقم) 16) (MARRAKECH

آسفي) طريق  الصناعي  الحي  الكرام 

املنلكة) مراكش  ( 0000 مراكش)

املغرلية«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0377 1.

689I

BEN BEL CONSEILS

INOXAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 gueliz 4eme(etage(appt 18 imm

 al(asfahani، 40000، Marrakech

MAROC

INOXAM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 687 

دوار سيدي بوزكيا، سيدي عبد هللا 

غيات - مراكش. - 0000  مراكش. 

املنلكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129799
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.INOXAM
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أنواعه.مقاول) بجني   البناء) أعنال 

نجارة الفوالذ

 ENTREPRENEUR DE

 TRAVAUX DIVERS DE

CONSTRUCTION

 ENTREPRENEUR DE

.MENUISERIE EN INOX
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)687 

دوار سيدي بوزكيا،)سيدي عبد هللا)

مراكش.) ( 0000 (- مراكش.) (- غيات)

املنلكة املغرلية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد الرايس):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرايس  رشيد  السيد 

مراكش) ( 75 رقم) غانم  سيدي  (QI

0000 )مراكش.)املنلكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الرايس  رشيد  السيد 

مراكش) ( 75 رقم) غانم  سيدي  (QI

0000 )مراكش.)املنلكة املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)18 0 1.

690I

STE BL LOGISTICS SARL 

STE FERIDO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FERIDO SARL
مركز االعنال زنيت زنقة مسلم 
تجزئة بوكار الطابق 3 الشقة  1 

باب دكالة مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

STE FERIDO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 
االعنال زنيت زنقة مسلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم  1 
باب دكالة مراكش مراكش 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129905
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FERIDO SARL
و) اغاثة  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سحب السيارات
-ميكانيكي و مصلح.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تجزئة) مسلم  زنقة  زنيت  االعنال 
رقم) 1  شقة  الثالث  الطابق  بوكار 
  0000 مراكش) مراكش  دكالة  باب 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
(: السيد) بن  ايت  السيدة سني2ة 
500)حصة بقينة)50.000,00)درهم)

للحصة.
السيد محناد لبالئلي):)500)حصة)

بقينة)50.000,00)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد) بن  ايت  سني2ة  السيدة 
النخيل) سكن  اقامة  عنوانه)ا() 2)
2)عنارة) 1)تجزئة بويزكارن مراكش)

0000 )مراكش املغرب.
عنوانه)ا() لبالئلي  محناد  السيد 
 2)سكن النخيل)2)عناؤة) 1)مراكش)

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد) بن  ايت  سني2ة  السيدة 
النخيل) سكن  اقامة  عنوانه)ا() 2)
2)عنارة) 1)تجزئة بويزكارن مراكش)

0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0538 1.
691I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

 EL KHATTABI COMMERCE
GENERAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
 EL KHATTABI COMMERCE
GENERAL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 
الراحة رقم 256 العيون - 70000 

العيون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26577

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 
 EL KHATTABI COMMERCE حل)
مسؤلية) ذات  شركة  (GENERAL
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي تجزئة الراحة رقم)
256)العيون)-)70000)العيون املغرب)
الشركة) رأسنال  لخسارة  نتيجة 

املقدر ب)100000)درهم.
و عين:

و) الخطابي  عناد  السيد)ة()
حي) (270 رقم) وليلي  زنقة  عنوانه)ا()
العيون) (70000  02 الرملة) رط 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2022 شتن 2) (13 بتاريخ)
العيون) (70000  -  256 رقم) الراحة 

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
17)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3065/22.
692I

FIDUSCAL

BAGECIF

إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
BAGECIF »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 311 

شارع واد أم الرلي  حي األلفة - الدار 
البيصاء - 20202 الدار البيصاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.937 9

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في) 0)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي) بي  الحصص:) (1- قرار رقم)
زهي2) السيد  قام  مايلي:) على  ينص 
محند ببي  رنسنائة)))500)()حصة)
بقينة)100.00)درهم لكل منها لصالح)
السيد) قام  فؤاد.) الحيداوي  السيد 
دنون بوشعيب ببي  رنسنائة)))500 
لكل) درهم  (100.00 بقينة) حصة  ()
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يونس..) املو�صي  السيد  لصالح  منها 
عدد الحصص املباعة ألف)))1000 ) 
حصة بقينة)100.00)درهم لكل منها،)
بنبلغ مائة ألف درهم)))100.000,00 

درهم(
املال) رأس  توزي   (- (2 رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  الجديد:)
حصة.) (500 الحيداوي فؤاد) السيد 
حصة.) (500 السيد املو�صي يونس) (-

املجنوع)1000حصة.
مسي2ي) إستقالة  (3- رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)
السيد) إستقالة  قبول  الجن   قرر 
بوشعيب) دنون  والسيد  زهي2 محند 
و) للشركة  كنسي2ين  منصبهنا  من 

إعطائهم إبراء)ذمة كاملة ونهائية
تعيين مسي2 جديد) (- قرار رقم) 0)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
الحيداوي) السيد  العام  الجن   عين 
فؤاد مسي2ا وحيدا للشركة ملدة غي2)
أنه) الجديد  املسي2  محدودة..يعلن 
على دراية بأصول والتزامات الشركة)

املذكورة
-)صالحيات االدارة:) (05 قرار رقم)
ننح اإلدارة)

ُ
ت الذي ينص على مايلي:)

والتصرف،) اإلدارة  صالحيات  أوس  
باسم) للتصرف  أو شرط،) دون قيد 
يتعلق) فينا  عنها  ونيابة  الشركة 
بجني  األطراف،)في جني  الظروف،)
يننحها) التي  الصالحيات  مراعاة  م  

القانون للجن  العام العادي..
اإلمضاء) صالحبات  (6- رقم) قرار 
الشركة) مايلي:) على  ينص  الذي  (:
سوف تنتثل في جني  األمور املتعلقة)
بالعنليات املالية من رالل التوقي )

الوحيد للسيد الحيداوي فؤاد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)بي  الحصص
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسنال الشركة
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسي2 جديد للشركة
على) ينص  الذي  رقم) 1:) بند 

مايلي:)صالحيات االدارة

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
مايلي:)صالحيات اإلمضاء)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2237 8.

693I

la(sincérité(إنتنائية(

Asmeyabo
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la(sincérité إنتنائية
زنقة بئ2 أنزران عنارة ٣ الشقة 
13 شارع محند الخامس فاس، 

30000، فاس املغرب
Asmeyabo شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عنارة بننو�صى 
الكواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 203
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Asmeyabo
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري وتشييد املباني.
والشقق) املباني  وشراء) بي  
أو) (/ والفيالت واألرا�صي املكشوفة و)

املبنية)؛
العامة) الهندسة  أعنال  إنجاز 
الهندسة) أعنال  والصناعية وجني  

املدنية واملدنية.
توفي2 العنالة.

تسويق وتأجي2 واستي2اد وتصدير)
معدات ومواد البناء.

جني  عنليات الدراسة والتنثيل)

الشحنات) في  والسنسرة  والوساطة 

باملجاالت) املتعلقة  والعنوالت 

املذكورة أعاله.

االستحواذ على حصة أو مصلحة)

بأي شكل من األشكال في أي شركة أو)

مؤسسة أو مؤسسة أو عنل تجاري)

له غرض مناثل أو مكنل أو ذي صلة.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطابي عنارة بننو�صى)

فاس) (30000  -  2 الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الغني بوشكري):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: السيد برادة محند املهدي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوشكري) الغني  عبد  السيد 

18)ب تجزئة سيتي كولف) عنوانه)ا()

واد فاس)30000)فاس املغرب.

املهدي) محند  برادة  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة أسناء)رقم)36)شقة)

فاس) (30000 طريق عين الشقف) (5

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوشكري) الغني  عبد  السيد 

18)ب تجزئة سيتي كولف) عنوانه)ا()

واد فاس)30000)فاس املغرب

املهدي) محند  برادة  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة أسناء)رقم)36)شقة)

فاس) (30000 طريق عين الشقف) (5

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)261 .

69 I

CLEVDEEP CONSULTING

IQ SOLUTIONS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر( 57 الطابق   رقم 9 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

IQ SOLUTIONS MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي منظر 

جنيل للشارع رقم 71 رقم 9، 

الطابق األول رقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131073

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 IQ (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOLUTIONS MAROC

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال الهاتفي،)أنشطة دعم)

األعنال،)مساعدة العنالء،)التدريب)

واالستشارات،)االستي2اد والتصدير..

منظر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
جنيل للشارع رقم)71)رقم)9،)الطابق)

األول رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد طالبي عبد الرحنان):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: سني2) املحساني  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الرحنان) عبد  طالبي  السيد 
كنث) (9000 بلجيكا) كنث  عنوانه)ا()

بلجيكا.
السيد املحساني سني2 عنوانه)ا()

كنث بلجيكا)9000)كنث بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحنان) عبد  طالبي  السيد 
كنث) (9000 بلجيكا) كنث  عنوانه)ا()

بلجيكا
السيد املحساني سني2 عنوانه)ا()

كنث بلجيكا)9000)كنث بلجيكا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (06 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم) 1107.
695I

Mekouar(consulting

LOC&CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mekouar(consulting
تجزئة االسناعليلية رقم 1310 
القنيطرة، 000 1، القنيطرة 

املغرب
LOC&CONSULTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 2 
الطابق السفلي للعنارة رقم ب 

ملتقى شارع موالي عبد الرحنان و 
شارع معنورة, القنيطرة - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66985
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LOC&CONSULTING
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنونين) معدات  و  مستلزمات 

للشركات و الخواص.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
ب) رقم  للعنارة  السفلي  الطابق  (2
ملتقى شارع موالي عبد الرحنان و)
 1 000 (- القنيطرة) معنورة,) شارع 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحند أولرايم):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أولرايم  أحند  السيد 
اقامة رقم)59)املغرب العربي)000 1 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() أولرايم  أحند  السيد 
اقامة رقم)59)املغرب العربي)000 1 

القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)131 .
696I

مستأمنة القصبة كونطا

SOCIETE GHARAMICASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلة 23500، قصبة تادلة املغرب

SOCIETE GHARAMICASH شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النور 
شارع موحى وسعيد N°59 قصبة 
تادلة - 23350 قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (08

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE GHARAMICASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االجتناعي):)حي النور)

قصبة) (N°59 وسعيد) موحى  شارع 

تادلة)-)23350)قصبة تادلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد غرامي عبد العاطي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العاطي) عبد  غرامي  السيد 

 23350 تادلة) قصبة  عنوانه)ا()

قصبة تادلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

العاطي) عبد  غرامي  السيد 

 23350 تادلة) قصبة  عنوانه)ا()

قصبة تادلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)120.

697I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

PANINI FAKHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n

 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc

PANINI FAKHER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 12 

شارع الرلاط تجزئة طريق رياض 

الياسنين عين الشقيف فاس 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PANINI FAKHER

-1إطعام) (: غرض الشركة بإيجاز)

سري 

 2)-)وجبة رفيفة

عند) الجاهزة  الوجبات  (- (3

التسليم أو في املوق .
 12 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)

رياض) طريق  تجزئة  الرلاط  شارع 

فاس) الشقيف  عين  الياسنين 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عنر لوليدي لحكيم):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
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لحكيم) لوليدي  مروان  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لحكيم) لوليدي  عنر  السيد 
الياسنين) تجزئة  رقم) 1) عنوانه)ا()
فاس) (30000 فاس) اينوزار  طريق 

املغرب.
لحكيم) لوليدي  مروان  السيد 
الياسنين) تجزئة  رقم) 1) عنوانه)ا()
فاس) (30000 فاس) اينوزار  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
لحكيم) لوليدي  عنر  السيد 
الياسنين) تجزئة  رقم) 1) عنوانه)ا()
فاس) (30000 فاس) اينوزار  طريق 

املغرب
لحكيم) لوليدي  مروان  السيد 
الياسنين) تجزئة  رقم) 1) عنوانه)ا()
فاس) (30000 فاس) اينوزار  طريق 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (05 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)586 .
698I

ISDM CONSULTING

 ERROUHI SUD DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
 ERROUHI SUD DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند السادس رقم  22 بوجدور - 
71000 بوجدور املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 29
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) (17 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (2. 00.000«
 2.500.000« إلى) درهم«) (100.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3081/2022.

699I

COMPTE A JOUR

BOUYAFER AUTO LUX CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
 BOUYAFER AUTO LUX CAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار باجو 
جناعة ايعزانن اقليم الناظور - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 7 5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOUYAFER AUTO LUX CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتناعي):)دوار باجو)
(- الناظور) اقليم  ايعزانن  جناعة 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: توفيق) العزوزي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العزوزي توفيق عنوانه)ا()
الناظور) بوغافر  بني  اعزانن  دوار 

62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() مزياني  حندي  السيد 
الثاني) الطابق  (8 رقم) طوكيو  شارع 
املغرب) (62000 الناظور) (5 شقة)

الناظور
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)559 .
700I

fudben

ANOUAR SABLE SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudben
-71شارع املسي2ة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 ANOUAR SABLE SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

إكوناف رقم 0  الناظور 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 7 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
شركة) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.ANOUAR SABLE SARL
غرض الشركة بإيجاز):)إستغالل و)

إستخراج الرملة.
عنليات) جني   نجاز  وإ  -مقاولة 

البناء)واألشغال العنومية.
-التصدير واإلستي2اد..

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 62000 الناظور) ( 0 رقم) إكوناف 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد مزيان جنال)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد أز كاغ إدريس):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جنال  مزيان  السيد 
0  62000)الناظور) حي إكوناف رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() إدريس  كاغ  أز  السيد 
دوار أرينام إحدادن)62673)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() جنال  مزيان  السيد 
0  62000)الناظور) حي إكوناف رقم)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)29)شتن 2)

2022)تحت رقم)78  .

701I

CANOCAF SARL

FRINORD - SARL - A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

CANOCAF SARL
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شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
FRINORD - SARL - A.U شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 
لبسيس شج  جناعة عين الشقيف 

- 30050 فاس املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62957

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 16)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

ابراهيمي نجيم كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)9 2 .
702I

CANOCAF SARL

TOP FOOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
TOP FOOT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي األمل 

الغربي رقم 1 - 62253 الناظور 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7601
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يناير) (20 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (TOP FOOT
 200.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
األمل الغربي رقم)1 - 62253)الناظور)

نشاط) نهاية  ل-) نتيجة  املغرب 
الشركة.

و عين:
و) مجاطي  سلينان  السيد)ة()
 1 سكتور) عاريض  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (62000  767 رقم)

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي حي األمل) (2022 يناير) بتاريخ) 2)
الناظور) (62253  -  1 رقم) الغربي 

املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 59 .
703I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

BRH CATERING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 8 

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
BRH CATERING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي  8 تجزئة 

العيون 2 شارع املنلكة العرلية 
السعودية إقامة العزيزية الطابق 

االول رقم 11 طنجة طنجة 90000 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131 57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 BRH (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CATERING
غرض الشركة بإيجاز):)قاعة شاي)

,)مطعم),)الوجبات السريعة.
عنوان املقر االجتناعي):) 8)تجزئة)
العرلية) املنلكة  شارع  (2 العيون)
الطابق) العزيزية  إقامة  السعودية 
 90000 طنجة طنجة) (11 االول رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ررروخ) البشي2  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ررروخ  البشي2  السيد 
عنارة)   مجنوعة) 1) (1 العرفان)
 90000 طنجة) (5 الرقم) (1 طابق)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ررروخ  البشي2  السيد 
عنارة)   مجنوعة) 1) (1 العرفان)
 90000 طنجة) (5 الرقم) (1 طابق)

طنجة املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11723.
70 I

رمزي لالستشارات

BEN MESSOUD FISH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع  2 نون 2 عنارة حندي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون، 70000، العيون املغرب
BEN MESSOUD FISH شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي مشروع 

مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم 
1 6 العيون العيون 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 BEN (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MESSOUD FISH

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطازجة) البحرية  املنتجات 

الصيد،) تصني  منتجات  واملجندة،)

الشراء)والتصدير.

مشروع) (: عنوان املقر االجتناعي)

رقم) الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة 
70000)العيون) 1 6)العيون العيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مسعود  سعيد  السيد 
العيون) (2 رقم) االمل  حي  رقم) 30)

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوغريون) بوجنعة  السيد 

الطلح) شارع  الوحدة  حي  عنوانه)ا()
 70000 العيون) املر�صى  رقم) 0)

العيون املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ) 0)أكتولر)

2022)تحت رقم)  29.

705I

األستاد مني2 العزوزي اإلدري�صي

FOURATEFER
إعالن متعدد القرارات

األستاد مني2 العزوزي اإلدري�صي

تجزئة التنسناني شارع احند 
الحريزي اقنة باريس 6 الطابق األول 

رقم 01 تطوان، 93000، تطوان 

املغرب

FOURATEFER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع عبد 

 lotissement هللا الفخار طريق وادلو

 temsamani(av(ahmed(hrizi(res

paris 6 93000 tetouan املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18761

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اقرار بتفويت حصص اجتناعية

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون األسا�صي للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�صي للشركة

قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)

الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

توزي  حصص الشريك املتوفى

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل في رأسنال الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (20 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم) 193.

706I

zagora(consulting(sarl

PARA SKINCARE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شارع محند الخامس، 

7900 ، زاكورة املغرب-
PARA SKINCARE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

. شارع اللة رديجة. شقة 23. 
َََ
ساريا

رقم 6. الدارليضاء - 20803 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
556675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 PARA (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.SKINCARE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر تزيين)

و تنوين الصيدليات.
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 .23 .)شارع اللة رديجة.)شقة)

َََ
ساريا

الدار) (20803 (- الدارليضاء) (.6 رقم)
البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فاطنة) باعلي  السيدة 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فاطنة  باعلي  السيدة 
تاكونيت) امحند  بني  الجديد  قصر 

زاكورة)7552 )زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() فاطنة  باعلي  السيدة 
تاكونيت) امحند  بني  الجديد  قصر 

زاكورة)7552 )زاكورة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)58 31.
707I

zagora(consulting(sarl

HAES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شارع محند الخامس، 

7900 ، زاكورة املغرب
HAES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والد 
عثنان أوالد يحيى لكراير زاكورة - 

7056  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3925
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.HAES(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)املختلفة.

:)دوار والد) عنوان املقر االجتناعي)
(- زاكورة) لكراير  يحيى  أوالد  عثنان 

7056 )زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: عبدالعزيز) بكار  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد اوطلبى حسن):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبدالعزيز  بكار  السيد 

لكراير) يحيى  أوالد  عثنان  والد  دوار 
زاكورة)7056 )زاكورة املغرب.

عنوانه)ا() حسن  اوطلبى  السيد 

دوار املوض  تامزموط زاكورة)7073  

زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() عبدالعزيز  بكار  السيد 

لكراير) يحيى  أوالد  عثنان  والد  دوار 
زاكورة)7056 )زاكورة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)215.

708I

PALACE CONSEILS

YAHYA PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PALACE CONSEILS

 APP 20 ETG 5 IMM 90

 MASSIRA 1 C، 40000،

MARRAKECH MAROC

YAHYA PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الشقة 16 

و 20 عنارة 90 مسي2ة 1 س - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 YAHYA(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.PHONE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.
عنوان املقر االجتناعي):)الشقة)16 
و)20)عنارة)90)مسي2ة)1)س)-)0000  

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السالم) عبد  بن  زكرياء) السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (550  :

للحصة.
  50 (: شخنان) مليكة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  بن  زكرياء) السيد 
املرابطين) بوسحاب  دوار  عنوانه)ا()

سعادة)000 )مراكش املغرب.
السيدة مليكة شخنان عنوانه)ا()
  000 39)سعادة) تجزئة األفاق رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السالم) عبد  بن  زكرياء) السيد 
املرابطين) بوسحاب  دوار  عنوانه)ا()

سعادة)0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)22 0 1.
709I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 LE VERGER DE BOIS DE
LUXE ET TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
2  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
 LE VERGER DE BOIS DE LUXE
ET TOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
االندلس طريق محند الزعراوي رقم 

16 - 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15 37

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 2) املؤرخ في)
 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 VERGER DE BOIS DE LUXE ET
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (TOUR
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
االندلس طريق محند الزعراوي رقم)
16 - 60000)وجدة املغرب نتيجة ل):)
توقف الشركة عن نشاطها وأن صافي)
وض  الشركة أصبح أقل من رب  رأس)
مال الشركة بعد الخسائر امللحوظة..
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االندلس طريق محند الزعراوي رقم)

16 - 60000)وجدة املغرب.)
و عين:

عبد الحفيظ قي�صي و) السيد)ة()
طريق) بلخضر  محند  حي  عنوانه)ا()
املغرب كنصفي) وجدة  (60000 ناي)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1605.

710I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

TOGHZA INVEST TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس املغرب
TOGHZA INVEST TRAV شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
الكرم رقم 55 تيفلت 00 15 - 

00 15 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1367
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TOGHZA INVEST TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء
الصرف) ردمات  في  مقاول 

الصحي.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  15 00 تيفلت) (55 رقم) الكرم 

00 15)تيفلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: التغزاوي) يونس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس التغزاوي عنوانه)ا()
حجامة) بويحيي  ايت  مو�صى  ايت 

00 15)تيفلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس التغزاوي عنوانه)ا()
حجامة) بويحيي  ايت  مو�صى  ايت 

00 15)تيفلت املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بتيفلت بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)359.

711I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

LAS FRITAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس املغرب
LAS FRITAS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 
11، بالطابق السفلي عنارة االزرق 

االسناعلةة تجزئة كاميليا بلي2 - 
50050 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.507 3
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (22 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 LAS FRITAS ذات الشريك الوحيد)
درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم)
االزرق) عنارة  السفلي  بالطابق  (،11
(- بلي2) كاميليا  تجزئة  االسناعلةة 
(: ل) نتيجة  املغرب  مكناس  (50050
.LAS FRITAS(الحل املسبق لشركة

و حدد مقر التصفية ب محل رقم)
االزرق) عنارة  السفلي  بالطابق  (،11
(- بلي2) كاميليا  تجزئة  االسناعلةة 

50050)مكناس املغرب.)
و عين:

و) النواري  طارق  السيد)ة()
عنوانه)ا()شقة)26)اقامة سجلناسة)
 50050 مكناس) ج  م  الفرابي  زنفة 
مكناس املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 0)

2022)تحت رقم)919.

712I
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fisc(orient

ZSCENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fisc(orient

شارع ادريس االك 2 عنارة ملنور 

الطابق االول رقم 1، 60000، وجدة 

املغرب

ZSCENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

محند لكراري الطابف 6 رقم 28 - 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29179

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 26)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 10.000 مبلغ رأسنالها) (ZSCENTER

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة)

 28 رقم) (6 الطابف) لكراري  محند 

(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000  -

غياب النشاط.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  28 رقم) (6 محند لكراري الطابف)

60000)وجدة املغرب.)

و عين:

و) بولخصوم  زكرياء) السيد)ة()

عنوانه)ا()درب امباصو) 1-5 60000 

وجدة املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)3078.

713I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

2A-RL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT

ET CONSEIL

 RES(MIMOUZA(IMM(D 3EME

 ETAGE(APP 10, CITE(FOUNTY,

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

2A-RL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 1525 

مكتب 5 حي السالم - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

.2A-RL(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

اقتناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وكراء)وإدارة وتسيي2 املباني والعقارات.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 80000 1525)مكتب)5)حي السالم)-)

اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

رفيق) الحق  عبد  سيدي  السيد 

درهم) (100 حصة بقينة) ( 5 (: غفي2)

للحصة.
فالري) ايزابيل  اكنيس  السيدة 

100)درهم) 5 )حصة بقينة) (: الندي)

للحصة.

الشركة نوفا فينونس):)10)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

رفيق) الحق  عبد  سيدي  السيد 
زنقة جن2ال سراي) (9 غفي2 عنوانه)ا()

51200)اي 2ناي فرنسا.
فالري) ايزابيل  اكنيس  السيدة 
الندي عنوانه)ا()9)زنقة جن2ال سراي)

51200)اي 2ناي فرنسا.
عنوانه)ا() فينونس  نوفا  الشركة 
اي 2ناي) (51200 زنقة جن2ال سراي) (9

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
رفيق) الحق  عبد  سيدي  السيد 
زنقة جن2ال سراي) (9 غفي2 عنوانه)ا()

51200)اي 2ناي فرنسا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118896.
71 I

EUREXMA

 SOCIETE DE PEINTURE
INDUSTRIELLE TANGER

إعالن متعدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE DE PEINTURE

INDUSTRIELLE TANGER »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: مكتب 
رقم 3 الطابق السفلي مجن  3  
املنطقة الحرة للتصدير - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.80 27

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسي2ي الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعين مسي2 جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:28 رقم) بند 

مايلي:)تعديل الفصل)28)من النضام)

اإلجتناعي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)92 258.

715I

NORD FINANCE

 STE EL BOUAZZAOUI
ABDELLATIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 STE EL BOUAZZAOUI

ABDELLATIF شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

سيدي منصور رقم 6  - 32000 

الحسينة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3773

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم) (2022 يونيو) (27 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (8.200.000«

 8.300.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)198.

716I
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ائتنانية)»مكتب الدراسات كنتوس«)ش.ذ.م.م)

»مكتب معتند من طرف الدولة«

BENISSA IMMO
إعالن متعدد القرارات

ائتنانية »مكتب الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م »مكتب معتند من طرف 

الدولة«
13، زنقة واد زيز، رقم  ، أكدال، 

10090، الرلاط املغرب
BENISSA IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 13 زنقة 
واد زيز رقم   اكدال 13 زنقة واد زيز 
رقم   اكدال 10090 الرلاط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1513 1
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 BENISSA تغيي2 تسنية الشركة من)
 OPUS GLOBAL(لكي تصبح(IMMO

.INDUSTRIES
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 2000000 إلى) رف  رأسنال الشركة 

درهم.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)توسي  نشاط الشركة بإضافة)
املعدنية) املياه  توزي   مقاولة  (-
االستي2اد) (- الغذائية.) واملنتجات 

والتصدير.
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  االجتناعي  املقر  تحويل 
عند) (،01 رقم) زيز،) واد  زنقة  (،22

كينتوس كوم،أكدال،)الرلاط.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مقاول) (: للشركة) االسا�صي  الهدف 
ومنتجات) معدنية  )مياه  توزي )
والتصدير.) االستي2اد  (- غذائية(.)
البناء.) أشغال  و  عقارات  مقاول  (-

)الباقي دون تغيي2(

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 Opus Global (: تأرذ الشركة اسم)
Industries(»SARL(AU«.))الباقي دون)

تغيي2(
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
(،22 (: يق  املقر الرئي�صي للشركة في)
زنقة واد زيز،)رقم)01،)عند كينتوس)
دون) )الباقي  الرلاط.) أكدال،) كوم،)

تغيي2(
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
رأسنال الشركة محدد في)2000000 
حصة من) (20000 درهم مقسم إلى)
درهم للحصة مجتنعة في) (100 فئة)
حكم) السيد  الوحيد  الشريك  اسم 

الهادي بنعي�صى.))الباقي دون تغيي2()
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)126615.
717I

STE GCC SARL

STE BI-YAS TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE BI-YAS TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اغرم 
امزدار اكنيون تنغي2 - 5800  تنغي2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 139
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
STE BI-(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.YAS TRAVAUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)-1البناء)و)

األشغال املختلفة
قنوات) صيانة  أو  بناء) (2-
االتصاالت و أنابيب الصرف الصحي

-3)النقل لحساب الغي2.
عنوان املقر االجتناعي):)دوار اغرم)
تنغي2) ( 5800 (- امزدار اكنيون تنغي2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
 10.000 (: امبارك) توزاني  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() امبارك  توزاني  السيد 
ورزازات) محندي  حي  (975 رقم)

5800 )تنغي2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() امبارك  توزاني  السيد 
ورزازات) محندي  حي  (975 رقم)

5800 )تنغي2 املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم)382.

718I

MEDIA FIDUS SARL AU

D&Y VISION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION 11
 BD MOKHTAR SOUSSI EL

 ALIA، 20300، MOHAMMEDIA
MAROC

D&Y(VISION شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

القدس رقم 333 الكولين - 20800 
املحندية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26613
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)31)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد)D&Y(VISION)مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
رقم) القدس  حي  اإلجتناعي  مقرها 
املحندية) (20800 (- الكولين) (333
عدم القدرة على) (: املغرب نتيجة ل)
االستنرار في مزاولة النشاط التجاري)

ودالك راج  السباب صحية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحندية املغرب) (372 الصديق رقم)

20800)املحندية املغرب.)
و عين:

السيد)ة()أمال عجيبة و عنوانه)ا()
املحندية) (372 الصديق رقم) تجزئة 
كنصفي) املغرب  املحندية  (20800

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)1592.
719I

MA-LEX

BENGY.H SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19،
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90000، TANGER(MAROC
BENGY.H SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 شارع 
عنر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111385

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تحويل) 15)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
شارع عنر ابن العاص الطابق) (29«
طنجة) (90000 (- طنجة) (26 رقم) (3
املغرب«)إلى)»حي العودة شارع) 3)رقم)

70)طنجة)-)90000)طنجة املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (06 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)255525.
720I

MIRAK CONSULTING

CASAMET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

MIRAK CONSULTING
19 ، شارع ابن تاشفين الطابق 

األول، 20300، الدارالبيضاء املغرب
CASAMET شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي اوالد 

سيدي واركو الشالالت - 20300 
املحندية املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19597
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)30)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
(- الشالالت) واركو  سيدي  »اوالد 
20300)املحندية املغرب«)إلى)»ساحة)
االستقالل الطابق التاس  شقة رقم)
17)فضاء)أ/1 - 20000)الدار البيضاء)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2057.
721I

PME CONSULTING GROUP

BGI AMINE AMIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 11، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 
املدينة الجديدة، فاس، 30000، 

فاس املغرب
BGI AMINE AMIR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 12 
الشقة 1 زنقة أحند أمين املدينة 
الجديدة - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 8617

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)20)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
أحند) زنقة  (1 الشقة) (12 »عنارة)
 30000 (- الجديدة) املدينة  أمين 
بالطابق) »متجر  إلى) املغرب«) فاس 
السفلي رقم)136)شارع البحر األبيض)
نرجس) الرياض  تجزئة  املتوسط 
طريق صفرو)-)30000)فاس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (27 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)3952.
722I

fidustade

NAYZAK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NAYZAK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدود

وعنوان مقره ااالجتناعي اسا�صي 
عين وملاس شقة 8 تجزئة تولــــوت 

برايشة إقامةفاطنةالزهراء الدار 
البيضاء باملغرب

 تأسيس شركة ذات 
املسؤوليةاملحدود

رقم التقييد للسجل التجاري : 
 5587 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)
 NAYZAK: الشركة) تسنية 

 PROMOTION
غرض الشركة):)اإلنعاش العقاري)
:امباص) االجتناعي) املقر  عنوان 
تولــــوتب) تجزئة  (8 شقة) وملاس  عين 
ر) لدا ا ء لزهرا ا مةفاطنة قا يشةإ را

البيضاء)املغرب)
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
 100.000 (: مبلغ رأسنال الشركة)

درهم مقسم كالتالي):)
 500 (: بلفقيه) أسناء) السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للصحة)
 500: السيد محند صالح دادس)

حصة بقينة)100)درهم للصحة
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانها) بلفقيه  أسناء) السيدة 
 73 رقم) إقامة سارة  الرحنة  مدينة 
شقة)11)طابق)3)الرحنة)1)دار بوعزة)
الدار البيضاء)11070)دار بوعزة الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد محند صالح دادس عنوانه)
 73 رقم) إقامة سارة  الرحنة  مدينة 
شقة)11)طابق)3)الرحنة)1)دار بوعزة)
الدار البيضاء)11070)دار بوعزة الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة):
عنوانها) بلفقيه  أسناء) السيدة 
 73 رقم) إقامة سارة  الرحنة  مدينة 
شقة)11)طابق)3)الرحنة)1)دار بوعزة)
الدار البيضاء)11070)دار بوعزة الدار)

البيضاء)املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) الدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 179 8.

723I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

GEDOMAGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33)شارع سيدي محند،)15000،)
الخنيسات املغرب

ذات) شركة  (GEDOMAGRI
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
تجزئة) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
(- الخنيسات) مينون  ايت  التهامي 

15023)الخنيسات املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

28711
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2019 يناير) (30
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GEDOMAGRI
أستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املجال الفالحي.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- الخنيسات) مينون  ايت  التهامي 

15023)الخنيسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20346

 1.000 (: سني2) يننالك  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سني2  يننالك  السيد 
تجزئة التهامي ايت مينون الخنيسات)

15023)الخنيسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سني2  يننالك  السيد 
تجزئة التهامي ايت مينون الخنيسات)

15023)الخنيسات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالخنيسات  االبتدائية 

ف 2اير)2019)تحت رقم)60.
72 I

BCNG

STE: JAIJA HOUSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: JAIJA(HOUSE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 9703
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE: (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JAIJA HOUSE
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة اإلستي2اد والتصدير.
(،265 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم)92 - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
(: جعيج ) هشام  السيد 
 100 بقينة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة.
 1.000 (: جعيج ) هشام  السيد 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هشام جعيج  عنوانه)ا()إ)
08)تجزئة اقبال عباس الطابق الراب )

20050)رريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هشام جعيج  عنوانه)ا()إ)
08)تجزئة اقبال عباس الطابق الراب )

املغرب رريبكة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2022)تحت رقم)831071.

725I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

يبوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

يبوا شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

تدوارت الدراركة اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 غشت) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)يبوا.

اعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة

-)الديكور الدارلي.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 80000 (- اكادير) الدراركة  تدوارت 

اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) (: السيد بوراس وائل)

بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: ياسين) العنا�صي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وائل  بوراس  السيد 

اكادير)80000)اكادير املغرب.

السيد العنا�صي ياسين عنوانه)ا()

اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() وائل  بوراس  السيد 

اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (01 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)7 1182.

726I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

البروز نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

ال 2وز نيكوص شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : لدى 
شركة تنوير اوديت اي كون�صي 
الطابق الثالت رقم 05 عنارة 

الدارلة م س 221 شارع الحسن 
االول حي الدارلة اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.35701

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)يوليوز)2022)تقرر حل)
ال 2وز نيكوص شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
لدى شركة تنوير اوديت اي كون�صي)
عنارة) (05 رقم) الثالت  الطابق 
الحسن) شارع  (221 س) م  الدارلة 
 80000 (- اكادير) الدارلة  االول حي 

اكادير املغرب نتيجة لحل طوعي.
و عين:

الهاشمي موالي محند) السيد)ة()
ا ستيليا) بلوك  (15 رقم) و عنوانه)ا()
انزكان) (80000 انزكان) الدشي2ة  (3

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
لدى) وفي  (2022 يوليوز) (13 بتاريخ)
كون�صي) اي  اوديت  تنوير  شركة 
عنارة) (05 رقم) الثالت  الطابق 
الحسن) شارع  (221 س) م  الدارلة 
 80000 (- اكادير) الدارلة  االول حي 

اكادير املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (05 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118276.
727I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ايلفينو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

ايلفينو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تاونية 
شباب سيدي دحنان تارودانت - 

80000 تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9011
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)ايلفينو.
تغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبقار وتسنين العجول
انتاج الحليب.

تاونية) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- تارودانت) دحنان  سيدي  شباب 

80000)تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (700 (: يطي2) لبنى  السيدة 

بقينة)100)درهم للحصة.
300)حصة) (: السيدة شباني نورة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يطي2  لبنى  السيدة 

اكادير)80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() يطي2  لبنى  السيدة 
اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)595.
728I

كومافيد

 SOCIETE MALKI D›ETUDE
ET REALISATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة، 

60000، وجدة املغرب
 SOCIETE MALKI D›ETUDE ET
REALISATION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي 

املنار تجزئة العاقل زنقة أ رقم  1 - 
60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18525
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) املؤرخ في) 2)غشت)
 SOCIETE MALKI D’ETUDE ET
ذات) شركة  (REALISATION SARL
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
العاقل) تجزئة  املنار  حي  اإلجتناعي 
زنقة أ رقم) 1 - 60000)وجدة املغرب)
نتيجة لعدم قيام الشركة باألهداف)

التي أسست من أجلها.
و عين:

السيد)ة()محند مالكي و عنوانه)ا()
حي املنار تجزئة العاقل زنقة أ رقم) 1 
)ة() كنصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
بتاريخ) 2)غشت)2022)وفي حي املنار)
تجزئة العاقل زنقة أ رقم) 1 - 60000 

وجدة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (20 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)37 1.
729I

مستامنة شامة

 TRANSPORT JAMAL AL
AKHAWAIN T. J.A

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 TRANSPORT JAMAL AL

AKHAWAIN(T. J.A شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي املحطة 

الطرقية للنسافرين املحل رقم 11 
الناظور - 62000 الناور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12863
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
 2022 يوليوز) (21 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 TRANSPORT JAMAL املحدودة)
مبلغ) (AL AKHAWAIN T. J.A
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
الطرقية) املحطة  اإلجتناعي  مقرها 
(- الناظور) (11 للنسافرين املحل رقم)
62000)الناور املغرب نتيجة ل):)ازمة)

القطاع.
و حدد مقر التصفية ب املحطة)
 11 رقم) املحل  للنسافرين  الطرقية 

الناظور)-)62000)الناظور املغرب.)
و عين:

محند عزا و عنوانه)ا() السيد)ة()
 62000 8)لعري الشيخ) 76)رقم) زنقة)
الناظور املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)17)غشت)

2022)تحت رقم)209 .

730I

مستامنة شامة

 TRANSPORT JAMAL AL

AKHAWAIN T. J. A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستامنة شامة

شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 TRANSPORT JAMAL AL

AKHAWAIN(T. J. A شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : املحطة 

الطرقية للنسافرين املحل رقم 11 

الناظو - 62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12863

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تقرر) (2022 غشت) (08 في) املؤرخ 

 TRANSPORT JAMAL حل)

شركة) (AL AKHAWAIN T. J. A

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

الطرقية) املحطة  اإلجتناعي  مقرها 

(- الناظو) (11 للنسافرين املحل رقم)

الناظور املغرب نتيجة الزمة) (62000

القطاع.

و عين:

محند عزا و عنوانه)ا() السيد)ة()
زنقة)76)رقم)8)لعري الشيخ الناظور)

)ة() املدينة املغرب كنصفي) (62000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

وفي املحطة) (2022 غشت) (08 بتاريخ)

 11 رقم) املحل  للنسافرين  الطرقية 

الناظو)-)62000)الناظور املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)غشت)

2022)تحت رقم)253 .

731I
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مستامنة شامة

 ETS AJNIHAT ESSALAM
PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 ETS AJNIHAT ESSALAM PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 
امشرولا ازغنغان الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18023

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)25)يوليوز)2022)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ETS AJNIHAT الوحيد) الشريك 
رأسنالها) مبلغ  (ESSALAM PRIVE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
ازغنغان) امشرولا  حي  اإلجتناعي 
املغرب) الناظور  (62000 (- الناظور)

نتيجة ل):)ازمة القطاع.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62000 (- الناظور) امشرولاازغنغان 

الناظور املغرب.)
و عين:

و) بوينجان  محند  السيد)ة()
ازغنغان) امشرولا  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (62000 الناظور)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)11)غشت)

2022)تحت رقم)181 .

732I

مستامنة شامة

 ETS AJNIHAT ESSALAM

PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستامنة شامة

شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 ETS AJNIHAT ESSALAM PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : امشرولا 

ازغنغان الناظور - 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18023

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) 08)غشت) املؤرخ في)

 ETS AJNIHAT ESSALAM PRIVE

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

رأسنالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

اإلجتناعي امشرولا ازغنغان الناظور)

- 62000)الناظور املغرب نتيجة الزمة)

القطاع.

و عين:

و) بوينجان  محند  السيد)ة()

ازغنغان) امشرولا  حي  عنوانه)ا()

املغرب) الناظور  (62000 الناظور)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

حي) وفي  (2022 غشت) (08 بتاريخ)

 62000 (- امشرولا ازغنغان الناظور)

الناظور املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ) 2)غشت)

2022)تحت رقم)256 .

733I

مستامنة شامة

AMJ FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مستامنة شامة

شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

AMJ FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الجيش امللكي رقم 231 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16651

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)25)يوليوز)2022)تقرر حل)

 AMJ(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 100.000 رأسنالها) مبلغ  (FOOD

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)

(- الناظور) (231 رقم) امللكي  الجيش 

(: ل) نتيجة  املغرب  الناظور  (62000

ازمة القطاع.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- الناظور) (231 رقم) امللكي  الجيش 

62000)الناظور املغرب.)

و عين:

و) جوهري  امين  السيد)ة()

رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

الناظور املغرب) (62000 الناظور) (15

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)25)غشت)

2022)تحت رقم)251 .

73 I

مستامنة شامة

AMJ FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
مستامنة شامة

شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 
الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
AMJ FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
الجيش امللكي رقم 231الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.16651

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 08)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية) (AMJ FOOD
 100.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)
(- 231الناظور) رقم) امللكي  الجيش 
الناظور املغرب نتيجة الزمة) (62000

القطاع.
و عين:

و) جوهري  امين  السيد)ة()
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()
الناظور املغرب) (62000 الناظور) (15

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
شارع) وفي  (2022 غشت) (08 بتاريخ)
(- 231الناظور) رقم) امللكي  الجيش 

62000)الناظور املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)15)شتن 2)

2022)تحت رقم)383 .
735I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

LOGIDAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 
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الدارلة املغرب

LOGIDAM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

املسجد حي املطار رقم 02 - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

226 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LOGIDAM

التخزين) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدمات اللوجستية.

-)نقل البضائ  لحساب الغي2..

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000 -  02 املسجد حي املطار رقم)

الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: �صي) بن  الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن بن �صي عنوانه)ا()

�صي) بن  عنارة  رشيد  موالي  حي 

73000)الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسن بن �صي عنوانه)ا()

�صي) بن  عنارة  رشيد  موالي  حي 

73000)الدارلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
شتن 2)2022)تحت رقم)1589/2022.
736I

مستامنة شامة

 AFARSIOU IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 AFARSIOU IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي اوالد 
بوطيب 561 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20139

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشيد افرسيو) )ة() تفويت السيد)
00 )حصة اجتناعية من أصل)00  
حصة لفائدة السيد))ة()عبد الناصر)

حديدوان بتاريخ)13)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ)20)شتن 2)

2022)تحت رقم)08  .
737I

مستامنة شامة

 AFARSIOU IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسي2ة رقم 2 1 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم 2 1 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 AFARSIOU IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي اوالد 
بوطيب 561 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20139

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 13)شتن 2) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

افرسيو رشيد كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)20)شتن 2)

2022)تحت رقم)08  .
738I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MAICHANE CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب
MAICHANE CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

املسجد شارع القنديل رقم 3  - 
73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (2 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.MAICHANE CAR

تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات بدون سائق.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -   3 رقم) القنديل  شارع  املسجد 

73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سيد احند ميشان):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ميشان) احند  سيد  السيد 
عنوانه)ا()حي املسجد شارع ولد البون)

رقم) 3 73000)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
ميشان) اميلننين  السيدة 
عنوانه)ا()حي املسجد زنقة) )رقم) 1 

73000)الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
شتن 2)2022)تحت رقم)2022/ 160.
739I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAGOON CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب
 LAGOON CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 01- 772 - 73000 
الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22673
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LAGOON CONTRACTORS

غرض الشركة بإيجاز):)استغالل و)

ادارة املحاجر.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000  - رقم) 01-772  العركوب 

الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الخياط) ابن  ودي   نسيم  السيد 

زكاري):)600)حصة بقينة)100)درهم)

للحصة.

 BYMEA الشركة)

حصة) (CONTRACTORS :  00

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الخياط) ابن  ودي   نسيم  السيد 

ب) عنارة  (7 شقة) عنوانه)ا() زكاري 

اقامة زعي2ينة زنقة املحبس السوي�صي)

10000)الرلاط املغرب.

 BYMEA الشركة)

 79 عنوانه)ا() (CONTRACTORS

شارع ابن سيناء)الطابق الثاني شقة)
رقم)6)اكدال)10000)الرلاط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الخياط) ابن  ودي   نسيم  السيد 

ب) عنارة  (7 شقة) عنوانه)ا() زكاري 

اقامة زعي2ينة زنقة املحبس السوي�صي)

10000)الرلاط املغرب

السيد يوسف البودالي عنوانه)ا()

3)املنزه بئ2 الرامي الشرقية القنيطرة)

000 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)1605/2022.

7 0I

AB CONSULTING

KESH INN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

KESH INN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار ملك 
جبوري البور جناعة والد حسون 

دوار املالح جديد - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129 05

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 KESH (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.INN

بصفة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب) في  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 

ورارجه:

-)جني  األنشطة املتعلقة بتشغيل)

بيوت الضيافة والفنادق

-)تشغيل جني  الفنادق واملطاعم)

وفئاتها،) أنواعها  بجني   والحانات 

املؤسسات) جني   أعم،) وبشكل 

واملطاعم) بالفنادق  املتعلقة 

والسياحة والت2فيه)

السياحية،) الخدمات  جني   (-

أي) العنالء،) مرافقة  االستقبال،)

أعنال تنوين تقليدة،)منشأة للشرب.

عنوان املقر االجتناعي):)دوار ملك)

حسون) والد  جناعة  البور  جبوري 

مراكش) ( 0000 (- املالح جديد) دوار 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محند امين الدم 2ي):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد رفيق رجواني):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدم 2ي) امين  محند  السيد 

 1501 برج سيلفرين شقة) عنوانه)ا()

اإلمارات) مارينا  دبي  مر�صى  شارع 

العرلية املتحدة)7 992)دبي اإلمارات)

العرلية املتحدة.

عنوانه)ا() رجواني  رفيق  السيد 

831 )شارع بيالنجر مونت2يال كيبيك)

كندا)11290)مونت2يال كندا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدم 2ي) امين  محند  السيد 

 1501 برج سيلفرين شقة) عنوانه)ا()

اإلمارات) مارينا  دبي  مر�صى  شارع 

العرلية املتحدة)7 992)دبي اإلمارات)

العرلية املتحدة

عنوانه)ا() رجواني  رفيق  السيد 

831 )شارع بيالنجر مونت2يال كيبيك)

كندا)11290)مونت2يال كندا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (30 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)9 1399.

7 1I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CM7 BEACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

CM7 BEACH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي ام البوير - 

73000 الدارلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 79

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سالم) محند  )ة() السيد) تفويت 

1.000)حصة اجتناعية) العينين) ماء)

من أصل)1.000)حصة لفائدة السيد)

شتن 2) (26 بتاريخ) التيجر  بوشتى  )ة()

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (07

.1612/2022

7 2I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

CM7 BEACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

CM7 BEACH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي ام البوير - 
73000 الدارلة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 79
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تعيين) 26)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()التيجر)

بوشتى كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1612.

7 3I

STE SMARA MÉNAGES SARL AU 

سمارة ميناج
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE SMARA MÉNAGES SARL
AU

 AVENU ELHAFED OULD ALI
 ،NR 124 ES-SMARA، 72000

السنارة املغرب
سنارة ميناج شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الحافظ ولد علي رقم  12 السنارة - 
72000 السنارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
:)سنارة) بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

ميناج.

غرض الشركة بإيجاز):)بي  السل )
املنزلية بالجنلة)
أشغال عامة

اإلست2اد والتصدير.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الحافظ ولد علي رقم) 12)السنارة)-)

72000)السنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 90.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
رقيبات) السالك  السيد 
عنوانه)ا()شارع الحافظ ولد علي2قم)
السنارة) (72000 126السنارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد السالك رقيبات عنوانه)ا()
 126 رقم) علي  ولد  الحافظ  شارع 

72000)السنارة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسنارة بتاريخ)07)أكتولر)

2022)تحت رقم)168.
7  I

MOROCCO COSMETIKO

Morocco Cosmetiko
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOROCCO COSMETIKO
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RES(JAWAD(IMM 109 APRT 43
 ETG3 MARRAKECH(MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC

Morocco Cosmetiko شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي مجن  جواد إقامة 
109 شقة 3  الطابق 2 0000  

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99719

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 13)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (Morocco Cosmetiko
رأسنالها)5.000)درهم وعنوان مقرها)
اإلجتناعي شارع عبد الكريم الخطابي)
  3 شقة) (109 إقامة) جواد  مجن  
املغرب) مراكش  ( 0000  2 الطابق)
أي) مزاولة  لعدم  نتيجة  (: ل) نتيجة 

نشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي امهان)
  2050 (- الحوز مراكش) اورير  ايت 

ايت اورير الحوز مراكش املغرب.)
و عين:

و) اسرولي  إيهاب  السيد)ة()
ايت) ( 2050 امهان) حي  عنوانه)ا()
)ة() كنصفي) املغرب  الحوز  اورير 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (30 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139918.
7 5I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TOURDAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب
TOURDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

املسجد رقم 72 - 73000 الدارلة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18303
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 

املصادقة على):

السالم) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (500 مسيدة)

)ة() حصة لفائدة السيد) (500 أصل)

أكتولر) بتاريخ) 0) التيجر  بوشتى 

.2022

سالم) محند  )ة() السيد) تفويت 

اجتناعية) حصة  (500 العينين) ماء)

حصة لفائدة السيد) (500 من أصل)

أكتولر) بوشتى التيجر بتاريخ) 0) )ة()

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (07

.1620/2022

7 6I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TOURDAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

TOURDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتناعي حي 

املسجد رقم 72 - 73000 الدارلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18303

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في) 0)أكتولر)2022)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (07

.1620/2022

7 7I
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ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TOURDAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 
صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب
TOURDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

املسجد رقم 72 - 73000 الدارلة 
املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18303
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في) 0)أكتولر)2022)تم تعيين)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()التيجر)

بوشتى كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (07

.1620/2022

7 8I

فيديا كونساي

 BEST HEALTH
TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDIA
 BD 11 JANVIER 1 ER(ETG 75

 APPT 169 CASA، 20000، CASA
MAR

 BEST HEALTH TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي االزهر 2 
منطقة 8 مجنوعة 3 العنارة 23 
الشقة 6 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

557513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 BEST (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.HEALTH TECHNOLOGY

غرض الشركة بإيجاز):)بي  وشراء)

ورصوصا) االجهزة  جني   وكراء)

االجهزة دات العالقة بنا هو طبي.

االزهر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 23 العنارة) (3 مجنوعة) (8 منطقة) (2

 20000 (- البيضاء) الدار  (6 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسنال الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالتالي:

 7.500 (: السيد رالد بن عبدهللا)

درهم) (750.000 بقينة) حصة 

للحصة.

 2.500 (: السيدة نجية العرو�صي)

درهم) (250.000 بقينة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رالد بن عبدهللا عنوانه)ا()

لساسفة) (28 تجزئة) (2 القدس) حي 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

السيدة نجية العرو�صي عنوانه)ا()

لساسفة) (28 تجزئة) (2 القدس) حي 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رالد بن عبدهللا عنوانه)ا()

لساسفة) (28 تجزئة) (2 القدس) حي 

20000)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0302 8.

7 9I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SALWA PECHE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

SALWA PECHE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 

زنقة االمم املتحدة رقم 36 - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (1 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SALWA PECHE

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسناك بالجنلة.

-)تاجر أسناك)-)استي2اد وتصدير)؛

-)مالك سفينة صيد)؛

-)تجنيد ومعالجة وتصدير جني )

منتجات املأكوالت البحرية الطازجة)

واملجندة.

-)تشغيل املصان  ملعالجة وحفظ)

واكتساب) السنكية  املنتجات 

حصص في جني  الصناعات املناثلة)

أو ذات الصلة)؛.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 -  36 السالم زنقة االمم املتحدة رقم)

73000)الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل عزي):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل عزي عنوانه)ا()دوار)

 73000 الكودية عين مديونة تاونات)

الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عادل عزي عنوانه)ا()دوار)

 73000 الكودية عين مديونة تاونات)

الدارلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (11

.1623/2022

750I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

M.O.F MER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

M.O.F MER شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي القسم 

1 زنقة 2 رقم 8 مكرر - 73000 

الدارلة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 M.O.F(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.MER
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسناك بالجنلة.
-)تاجر أسناك)-)استي2اد وتصدير)؛

-)مالك سفينة صيد)؛
-)تجنيد ومعالجة وتصدير جني )
منتجات املأكوالت البحرية الطازجة)

واملجندة.
-)تشغيل املصان  ملعالجة وحفظ)
واكتساب) السنكية  املنتجات 
حصص في جني  الصناعات املناثلة)

أو ذات الصلة)؛.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- مكرر) (8 رقم) (2 زنقة) (1 القسم)

73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: العبيوي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند العبيوي عنوانه)ا()
 730 حي الوحدة تجزئة املسي2ة رقم)

املر�صى)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محند العبيوي عنوانه)ا()
 730 حي الوحدة تجزئة املسي2ة رقم)

املر�صى)70000)العيون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (07

.1616/2022
751I

HIGH EDGE CONSULTING

 IMPOMED IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ،12 املغرب

 IMPOMED IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

زيد الطوابل رقم 55 56 - 93000 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 115
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 IMPOMED الوحيد) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي تجزئة زيد الطوابل رقم)55 
56 - 93000)تطوان املغرب نتيجة ل):)

الشركة لم تحقق هدفها االجتناعي.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة زيد)
الطوابل رقم)55 56 - 93000)تطوان)

املغرب.)
و عين:

و) السعيدي  محند  السيد)ة()
ام) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()
القرى ط) )شقة)13 93000)تطوان)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بتطوان بتاريخ) 0)

2022)تحت رقم)2028.
752I

سوجيستيو ليكسوس

تكنولوجي مودرن ديريكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احند املنصور الدهبي رقم11، 

92000، العرائش املغرب
تكنولوجي مودرن ديريكاسيون 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة 
الخضراء م ونقة 28 رقم 18 - 
 9215 القصر الكبي2 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2767
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) في) 2) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
تكنولوجي مودرن ديريكاسيون مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي حي املسي2ة الخضراء)
م ونقة)28)رقم)18 -  9215)القصر)
الشركة لم) (: الكبي2 املغرب نتيجة ل)

تقم بأي نشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املسي2ة الخضراء)م ونقة)28)رقم)18 - 

 9215)القصر الكبي2 املغرب.)
و عين:

و) بلعربي  محند  السيد)ة()
 90 رقم) املجولين  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الكبي2  القصر  (9215 

كنصفي))ة()للشركة.
بلعربي) الصند  عبد  السيد)ة()
 90 رقم) املجولين  حي  عنوانه)ا() و 
املغرب) الكبي2  القصر  (9215 

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

يونيو)2022)تحت رقم)171.

753I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CAPRICE DMC

إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CAPRICE DMC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 38 سيدي 

عباد 1 الطابق االول مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.119685

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في) 0)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي) األسهم:) -1بي   رقم) قرار 
قام السيد ص 2ي) ينص على مايلي:)

ورنسين) مائتين  ببي   الحق  عبد 
لصالح السيدة يسرى) (

ً
سهنا ()250(

العلوي نجيب

قرار رقم)-2)تغيي2 الشكل القانوني)

مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد)

قرار رقم)-3استقالة مدير مساعد:)
الذي ينص على مايلي:)السيد ص 2ي)

مواليد) عبد الحق مغربي الجنسية،)

مقيم) تارودانت،) في  (20/12/1976
الرازي) شارع  أمي2شيش  بنراكش،)
E569257،)يقرر االستقالة من) رقم:)

منصب املدير املساعد.
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واحد:) مدير  - تعيين  رقم) قرار 
الذي ينص على مايلي:)السيدة يسرى)
الجنسية،) مغرلية  نجيب،) العلوي 
مقينة) (،05/01/1982 في) ولدت 
كيليز) (78 في عرصة علي أحند رقم)
الهوية) بطاقة  حاملة  مراكش،) (-
تم تعيينها) (،EE20917 الوطنية رقم)
غي2) لفت2ة  للشركة  منفردة  كنديرة 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-1الشكل القانوني:)الذي)
القانوني) الشكل  مايلي:) على  ينص 
مسؤولية) ذات  شركة  هو  للشركة 

محدودة ذات عضو واحد
-8املساهنة ورأس املال:) بند رقم)
مال) رأس  مايلي:) على  ينص  الذي 
الشركة مائة ألف درهم تعود ملكيته)

للسيدة يسرى العلوي نجيب.
الذي ينص) - 1التسيي2:) بند رقم)
على مايلي:)تدار الشركة بنفردها من)
نجيب) العلوي  يسرى  السيدة  قبل 

لفت2ة غي2 محدودة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0379 1.
75 I

DARAA AUDIT

 HOLDING DE
 DEVELOPPEMENT ET

 D›INVESTISSEMENT EN
AFRIQUE

شركة املساهنة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عنارة 
أ رقم 7، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 HOLDING DE

 DEVELOPPEMENT ET
 D›INVESTISSEMENT EN
AFRIQUE »شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع عبد 
اللطيف بن قدور رقم 60 السلم أ 
الطابق   بوركون - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.257311
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)شتن 2)2022
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسي2ين ملدة:)6)سنوات.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)28 1 8.

755I

FIDUCIAIRE FOR YOU

SIGNATURE PALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FOR YOU
شارع محند البقال عنارة صبحي 
رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 07 
جيلز، 0000 ، مراكش املغرب

SIGNATURE PALM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الثكنة 
العسكرية   د م م شقة رقم 5 
الطابق األول - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129711
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SIGNATURE PALM
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) متنوعة  أعنال  عقاري-مقاول 

مقاول بناء.
الثكنة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
العسكرية) )د م م شقة رقم)5)الطابق)

األول)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: السيد أنس النكي2)
بقينة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: السيد زهي2 الحياني)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() النكي2  أنس  السيد 
تاركة) (376 رقم) املصنودي  تجزئة 

0000 )مراكش املغرب.
عنوانه)ا() الحياني  زهي2  السيد 
املسي2ة)1)د رقم)2/2 0000 )مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() النكي2  أنس  السيد 
تاركة) (376 رقم) املصنودي  تجزئة 

0000 )مراكش املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0307 1.
756I

F.M CONSULTING

ِؤ م إنرجي هلدينج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

ِؤ م إنرجي هلدينج شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي برج س ف 
س، تجزئة 57، الطابق الخامس، 
الشارع الرئي�صي، كازا أنفا، الحي 
الحسني - 20250 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558787

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
م) ِؤ  (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

إنرجي هلدينج.
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مباشر) بشكل  القيام  هو  الشركة 
في املغرب أو في) أو غي2 مباشر سواء)

الخارج:
الشركات) في  املالية  املشاركة  (-

وإدارة املحافظ.
بأي وسيلة،) الشركة،) مشاركة  (-
أي) في  أو غي2 مباشر،) بشكل مباشر 
بغرضها) مرتبطة  تكون  قد  عنلية 
جديدة،) شركات  إنشاء) طريق  عن 
املساهنة،)االكتتاب أو شراء)األوراق)
املالية أو حقوق الشركات،)أو االدماج)
أو االستحواذ أو) إنشاء) أو غي2 ذلك،)
أصل) ألي  اإليجار  إدارة  أو  اإليجار 
تجاري أو مؤسسة،)وأرذ أو حيازة أو)
تشغيل أو نقل أي عنليات ولراءات)

ارت2اع تتعلق بهذه األنشطة)؛
والتنثيل) والبي   الشراء) (-
واملعالجة) واملتاجرة  والتشغيل 
عام) بشكل  والتسويق  والتوزي  
لجني  املنتجات واملواد والتوريدات)

بجني  أنواعها)؛
-)تشغيل وتطوير كل اصل تجاري)

له عالقة بغرض الشركة.
العنليات) جني   عام،) وبشكل 
والسياحية) واملالية  التجارية 
مرتبطة) تكون  قد  التي  والعقارية 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالغرض)
املذكور أعاله أو من املحتنل أن تعزز)

تطوير الشركة.
برج س) (: املقر االجتناعي) عنوان 
ف س،)تجزئة)57،)الطابق الخامس،)
الحي) أنفا،) كازا  الرئي�صي،) الشارع 
البيضاء) الدار  (20250 (- الحسني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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الشركة:) رأسنال  مبلغ 
66.950.000)درهم،)مقسم كالتالي:-)
جني ) (: وشاري) طارق  ( ( السيد)
)حصص) املساهنة) سندات 
إجتناعية()أي)28000)التي ينتلكها في)
شركة الكت2وميكانيك إنرجي املسجلة)
في السجل التجاري طنجة تحت رقم)

33891.)بقينة)20.600.000)درهم.
الزيداني) مصطفى  موالي  السيد 
)حصص) جني  سندات املساهنة) (:
إجتناعية()أي)18200)التي ينتلكها في)
شركة الكت2وميكانيك إنرجي املسجلة)
في السجل التجاري طنجة تحت رقم)

33891.)بقينة)13.390.000)درهم.
جني ) (: يوسفي) نعنة  السيدة 
)حصص) املساهنة) سندات 
إجتناعية()أي) 93 1)التي تنتلكها في)
شركة الكت2وميكانيك إنرجي املسجلة)
في السجل التجاري طنجة تحت رقم)

33891.)بقينة)10.987.200)درهم.
جني ) (: يوسفي) سامية  السيدة 
)حصص) املساهنة) سندات 
إجتناعية()أي)933 1)التي تنتلكها في)
شركة الكت2وميكانيك إنرجي املسجلة)
في السجل التجاري طنجة تحت رقم)

33891.)بقينة)00 .10.986)درهم.
جني ) (: يوسفي) صوفيا  السيدة 
)حصص) املساهنة) سندات 
إجتناعية()أي)933 1)التي تنتلكها في)
شركة الكت2وميكانيك إنرجي املسجلة)
في السجل التجاري طنجة تحت رقم)

33891.)بقينة)00 .10.986)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وشاري  طارق  السيد 
اقامة سي2نا عنارة)11)شقة)2)املدينة)
الدار) (27182 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
الزيداني) مصطفى  موالي  السيد 
اقامة) الكولف  منتزه  عنوانه)ا()
 90000  2 رقم) بلوك) ) مارغريت 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() يوسفي  نعنة  السيدة 
الجبل) (23 رقم) الياسنين  طريق 

الكبي2)0 900)طنجة املغرب.

السيدة سامية يوسفي عنوانه)ا()

الجبل) (23 رقم) الياسنين  طريق 

الكبي2)0 900)طنجة املغرب.

السيدة صوفيا يوسفي عنوانه)ا()

طريق الياسنين رقم)23)الجبل الكبي2)

0 900)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() يوسفي  أحند  السيد 

الجبل) (23 رقم) الياسنين  طريق 

الكبي2)0 900)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() يوسفي  أحند  السيد 

الجبل) (23 رقم) الياسنين  طريق 

الكبي2)0 900)طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1822 8.

757I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOPRINAV SUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

SOPRINAV SUD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 01- 772 - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOPRINAV SUD

أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلصالح والطالء)والصيانة البحرية)؛

الصناعية) الغاليات  أعنال  (-

واألطر) والبناء) والبحرية  البحرية 

املعدنية)؛

-)أعنال اإلصالح والتفصيل.

والطحن) الخراطة  أعنال  (-

والت2كيب وامليكانيكية والهيدروليكية)

الخاصة) اإلصالح  أعنال  وجني  

بابالت الزراعية وامليكانيكية)؛.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000  - رقم) 01-772  العركوب 

الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فضول) هشام  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فضول  هشام  السيد 
زنقة ياسنين رقم)50)طابق)3)رقم)12 

اقامة ديار اوملاس حي الراحة البيضاء)

73000)الدارلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() فضول  هشام  السيد 
زنقة ياسنين رقم)50)طابق)3)رقم)12 

اقامة ديار اوملاس حي الراحة البيضاء)

73000)الدارلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (12

.16 9/2022

758I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

CHER PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

CHER PROMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي الرقم 7 
زنقة احند التوكي الطابق التاني 

الشقة 10 البيضاء - 20000 الدار 

البضاء املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51 381

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم) (2022 شتن 2) (28 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

»900.000)درهم«)أي من)»100.000 

درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة م  ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)85 1 8.

759I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

SPA LUCIENNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15، 93100،

FNIDEQ MAROC

SPA LUCIENNE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي مستودع 
رقم 129 مكرر من اقامة الفرح 

11 بشارع طهران - 93000 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SPA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LUCIENNE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناية و التجنيل
:)مستودع) عنوان املقر االجتناعي)
الفرح) اقامة  من  مكرر  (129 رقم)
تطوان) (93000 (- بشارع طهران) (11

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الطريبق) ياسنين  السيدة 
ب)  2 8  ص  دبي  عنوانه)ا()
 111311 املتحدة) العرلية  االمارات 

دبي االمارات.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الطريبق) ياسنين  السيدة 
ب)  2 8  ص  دبي  عنوانه)ا()
 111311 املتحدة) العرلية  االمارات 

دبي االمارات
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2090.
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ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

HOUKOUL INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

HOUKOUL INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 01- 772 - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HOUKOUL INVEST

زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جني ) وإنتاج  وتطوير  ومعالجة 

منتجات) وتسويق  البستنة  منتجات 

األشجار) زراعة  وكذلك  البستنة 

وزراعة الحنضيات وترلية الدواجن)

والخضروات املبكرة)؛

اإلنتاج الزراعي بجني  أشكاله:) (-

التشجي2،)والزراعة،)وزراعة الكروم،)

والخضروات املبكرة وجني  املنتجات)

األررى املتعلقة بالت2بية)؛.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 73000  - رقم) 01-772  العركوب 

الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسنال الشركة:)5.000.000 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي امار):)50.000 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الهادي امار عنوانه)ا()
تجزئة) هللا  عبد  موالي  االمي2  شارع 
العيون) (70000 امار) فيال  عابدين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد الهادي امار عنوانه)ا()
تجزئة) هللا  عبد  موالي  االمي2  شارع 
العيون) (70000 امار) فيال  عابدين 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13

.1671/2022
761I

GREAT DOMINION INTERNATIONAL

 GREAT DOMINION
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GREAT DOMINION
INTERNATIONAL

 ZENITH BUSINESS CENTER
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,
 3EME ETAGE APPARTEMENT
 N°14 BAB(DOUKALA، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GREAT DOMINION

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مركز 

األعنال زينيت زنقة مسلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم  1 
باب دكالة - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 GREAT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.DOMINION INTERNATIONAL

غرض الشركة بإيجاز):)املواكبة في)

اإلنتقال املنهي على الصعيد الدولي)

ميدان) في  اإلستشارة  ردمات 

املوارد البشرية والبحث عن املواهب.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

تجزئة) مسلم  زنقة  زينيت  األعنال 

رقم) 1  شقة  الثالث  الطابق  بوكار 

باب دكالة)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) (: السيد انوار الننري)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الننري  انوار  السيد 

 CH DE LA TRAVERSE  32 

.CHELSEA J9B0E  - QC CANADA

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الننري  انوار  السيد 

 CH DE LA TRAVERSE  32 

CHELSEA J9B0E  - QC CANADA

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (30 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم) 13991.

762I
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

S.H.I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

S.H.I شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 

مشيشية زنقة كونا�صي تجزئة   و 

5عين الذئاب - - الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2672 1

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) 15)شتن 2) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤلية محدودة) (S.H.I

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسنالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

زنقة) مشيشية  تجزئة  اإلجتناعي 

(-(- 5عين الذئاب) كونا�صي تجزئة) )و)

املغرب نتيجة لتوقف) الدار البيضاء)

الكامل لنشاط.

و عين:

حدوي) اسناعيل  السيد)ة()

زنقة) مشيشية  زنقة  عنوانه)ا() و 

الدار) (- الذئاب) العين  عين  كونا�صي 

البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2022 شتن 2) (15 بتاريخ)

تجزئة)   كونا�صي  زنقة  مشيشية 

البيضاء) الدار  (- (- الذئاب) 5عين  و)

املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0820 8.

763I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

BEAUTIFUL ROSE
مجنوعة ذات النف  االقتصادي

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغي2، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
BEAUTIFUL ROSE مجنوعة ذات 

النف  االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس قلعة امكونة تنغي2 
5200  قلعة امكونة املغرب

تأسيس مجنوعة ذات النف  
االقتصادي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (15
النف ) ذات  ملجنوعة  األسا�صي 

االقتصادي باملنيزات التالية:
ذات) مجنوعة  (: الشركة) شكل 

النف  االقتصادي.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTIFUL ROSE
غرض الشركة بإيجاز):)انتاج مواد)
التجنيل)-)العطرية والطبية)-)تنظيم)

الحفالت.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
تنغي2) امكونة  قلعة  الخامس  محند 

5200 )قلعة امكونة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة وردي بيوتي):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (100 (: روز) فلو  الشركة 

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (100 (: الشركة دار القلعة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 100 (: الشركة دار الورد البلدي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (100 (: ميدول) الشركة 

بقينة)100)درهم للحصة.

الشركة وردة جيناني):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (100 (: لوكسروز) الشركة 

بقينة)100)درهم للحصة.

100)حصة) (: الشركة ورود بالدي)

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (100 (: سوفارم) الشركة 

بقينة)100)درهم للحصة.

حصة) (100 (: واحة) روز  الشركة 

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بيوتي  وردي  الشركة 

دادس) الخنيس  سوق  امدناغ 

5200 )قلعة امكونة املغرب.

شارع) فلو روز عنوانه)ا() الشركة 

محند الخامس)5200 )قلعة امكونة)

املغرب.

حي) الشركة دار القلعة عنوانه)ا()

املسجد)5200 )قلعة امكونة املغرب.

البلدي) الورد  دار  الشركة 

الخامس) محند  شارع  عنوانه)ا()

5200 )قلعة امكونة املغرب.
زاوية) عنوانه)ا() ميدول  الشركة 

اكرض)5200 )قلعة امكونة املغرب.

عنوانه)ا() جيناني  وردة  الشركة 

امكونة) قلعة  ( 5200 تزارت) دوار 

املغرب.
زنقة) الشركة لوكسروز عنوانه)ا()

قلعة) ( 5200  1 اسازاك حي السالم)

امكونة املغرب.

عنوانه)ا() بالدي  ورود  الشركة 

دوار ايت تزارين ايت يحيى)2 5200  

قلعة امكونة املغرب.

الشركة سوفارم عنوانه)ا()تجزئة)

تيسي2 رقم) 18)سيدي مومن)02 20 

الدر البيضاء)املغرب.
الشركة روز واحة عنوانه)ا()زاوية)

اكرض)5200 )قلعة امكونة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الحسين الوردي عنوانه)ا()

امدناغ سوق الخنيس دادس)5200  

قلعة امكونة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتنغي2 بتاريخ)-)تحت رقم)-.
76 I

LA CAPITAL DES WINETSPIRITS

 LA CAPITAL DES
WINETSPIRITS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA CAPITAL DES WINETSPIRITS
 MAGASIN SITUE AU REZ
 DE(CHAUSSSEE(N 997

 LOT(AL(MASSAR، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LA 10.000 DES(WINETSPIRITS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل 

الكائن في الطابق األر�صي، رقم 997 
تجزئة املسار - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129 95
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.10.000 DES WINETSPIRITS
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشرولات الكحولية وغي2 الكحولية)؛

التغذية العامة)؛
أو) )تاجر  والتصدير) االستي2اد 

وسيط(؛.
املحل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 997 رقم) الكائن في الطابق األر�صي،)
مراكش) ( 0000 (- املسار) تجزئة 

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جواد محتيج):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جواد محتيج عنوانه)ا()10 

حي ازلي)0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد جواد محتيج عنوانه)ا()10 

حي ازلي)0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (05 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0052 1.

765I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

KHALID DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

KHALID DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الفتيحات رقم 372 زنقة الشيخ 

لغضف - 73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.KHALID DISTRIBUTION
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتسويق وتوزي  الشاي.
-)صن  الشاي.

املنتجات) جني   ولي   توزي   (-
الغذائية.

الغذائية) البقالة  منتجات  (-
والفواكه) املعلبة  والخضروات 
الطازجة واملجففة واللحوم والدجاج)
الطازجة) واألسناك  والبيض 

واملجندة)؛
ماركت) سولر  وإدارة  إنشاء) (-

ومراكز تسوق)؛.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الشيخ) زنقة  (372 رقم) الفتيحات 

لغضف)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احند سالم حنادي):)260 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 250 (: مامان) العالي  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 250 (: حنادي) منصور  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 2 0 (: حنادي) الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حنادي) سالم  احند  السيد 
رقم) 2  الفطيحات  حي  عنوانه)ا()

73000)الدارلة املغرب.
السيد عبد العالي مامان عنوانه)ا()
56)طريق القنيطرة) تجزئة دادة رقم)

11000)سال املغرب.
السيد منصور حنادي عنوانه)ا()
محند) الشيخ  زنقة  الفطيحات  حي 
الدارلة) (73000  372 االغظف رقم)

املغرب.
السيد الحسن حنادي عنوانه)ا()
محند) الشيخ  زنقة  الفطيحات  حي 
الدارلة) (73000  372 االغظف رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

حنادي) سالم  احند  السيد 

رقم) 2  الفطيحات  حي  عنوانه)ا()

73000)الدارلة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13

.1675/2022

766I

ائتنانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 TECHNIQUE OUISSAM
MIDAKHAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 01- 772 

صندوق ال 2يد رقم 6 1، 73000، 

الدارلة املغرب

 TECHNIQUE OUISSAM

MIDAKHAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

العركوب رقم 01- 772 - 73000 

الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 TECHNIQUE OUISSAM  :

.MIDAKHAT

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)ولي )
معدات الري واملضخات.

واالستي2اد) والبي   الشراء) (-
والتوزي ) والتنثيل  والتصدير 
لجني ) والشحن  واالتجار  والتبادل 
املواد واملواد الخام واملنتجات النهائية)
املنتجات) لجني   املصنعة  شبه  أو 

واملعدات الزراعية)؛
-)استي2اد وتصدير وتسويق جني )
ومنتجات) والحبوب  البذور  أنواع 
واملواد) واألسندة  النباتية  الصحة 
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
الزراعية،) باألنشطة  مباشر  غي2  أو 
التعبئة) ملحقات  جني   وكذلك 

والتغليف)؛.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 73000  - رقم) 01-772  العركوب 

الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: سعود) الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعود  الحسن  السيد 
انوار سوس) حي  (85 رقم) ( 16 زنقة)

80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سعود  الحسن  السيد 
انوار سوس) حي  (85 رقم) ( 16 زنقة)

80000)اكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (13

.1673/2022
767I

THALAL CONSULTANTS

SM3H INVESTMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS



20359 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SM3H INVESTMENT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 3، 

املسار طريق اسفي مراكش 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122333

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 يونيو) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رديجة) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (100 بوطليب)

)ة() حصة لفائدة السيد) (100 أصل)

رديجة فريح بتاريخ)29)يونيو)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (13 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 1080.

768I

TAUX CONSEILS

ابراهيم و مبارك حميدة
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري)

)األشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

ابراهيم و مبارك حنيدة 

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 

أكتولر)2022)تم فسخ عقد التسيي2)

السيد)ة() طرف  من  املوق   الحر 

)بصفته)ا() ابراهيم و مبارك حنيدة)

مالك)ة()لألصل التجاري()الحامل)ة()

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

القاطن)ة() (JD2661-JD8298

 85352 (- مي2اللفت) مركز  بالعنوان 

سيدي افني املغرب والسيد)ة()عادل)

مسي2)ة() )بصفته)ا() مسعود) هم 

للبطاقة) الحامل)ة() )ة(() حرا)

 JE128119 رقم) للتعريف  الوطنية 

مي2اللفت) بالعنوان مركز  القاطن)ة()

املغرب) افني  سيدي  (85352  -

واملسجل بالسجل التجاري باملحكنة)

االبتدائية بتيزنيت تحت عدد) 871.

769I

ACDEN

 DHL LOGISTICS

MOROCCO SA

إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،

20380، CASABLANCA(MAROC

 DHL LOGISTICS MOROCCO SA

»شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: بارك 

عكاشة عنارة 9 و 10شارع موالي 

سلينان - - 20590 الدار البيضاء 

املغرب..

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126263

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بنقت�صى محضر الجن  العام الغي2)

 30/9/2022، يوم) املنعقد  العادي 

رغم) الشركة  نشاط  استنرار  تقرر 

رسارة)¾)رأسنالها

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:00 رقم) بند 

مايلي:)00

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1603 8.

770I

كومافيد

SOCIETE AMJAD CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كومافيد

10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE AMJAD CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس رقم 21 - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16823

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 28)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

SOCIETE AMJAD CAR SARL)مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

محند) شارع  اإلجتناعي  مقرها 

وجدة) (60000  -  21 رقم) الخامس 

نتيجة الصعولات) (: املغرب نتيجة ل)

املالية التي تلقتها الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 60000  -  21 رقم) الخامس  محند 

وجدة املغرب.)

و عين:

و) بيطار  هللا  عبد  السيد)ة()

رقم) حي السالم زنقة ب2) عنوانه)ا()

كنصفي) املغرب  وجدة  (60000  57

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1586.

771I

SOUHAL CONSULTING

SIOTAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SIOTAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع االمي2 

موالي عبد هللا تجزئة عناد الدين 

محل رقم 21 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 357

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 2) (23 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (3.700.000«

»000.000. )درهم«)إلى)»7.700.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)1  0 1.

772I

MON CONSEIL PRO SARL AU

مستشاري املحترف
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON CONSEIL PRO SARL AU

 HAY TAFRAT AOURIR AGADIR

AGADIR، 0، AGADIR(MAROC

مستشاري املحت2ف شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي تفراط 

mc2021contact@ اورير اكادير

gmail.com اكادير املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

مستشاري املحت2ف.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للشركات) االست2اتيجية  االستشارات 

واالتصال والتسويق الرقمي.

عنوان املقر االجتناعي):)حي تفراط)

mc2021contact@ اكادير) اورير 

gmail.com)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى الصياد عنوانه)ا()

بلوك د3)رقم)263)حي الدارلة اكادير)

اكادير) (essayad92@gmail.com

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطفى الصياد عنوانه)ا()

بلوك د3)رقم)263)حي الدارلة اكادير)

اكادير) (essayad92@gmail.com

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) باكادير  التجارية 

رقم) تحت  (2022 أكتولر)

. 0811122021921

773I

JIYAR JAOUAD

TOP SUGAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

TOP SUGAR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 93 
شارع موالي يوسف حي الحسني - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 TOP (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SUGAR
غرض الشركة بإيجاز):)بي  و شراء)

املنتجات الغذائية
بي  و شراء)السكر)

تجارة.
 93 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
(- الحسني) حي  يوسف  موالي  شارع 

63300)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لعوج أحند):)5.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحند  لعوج  السيد 
ارجنتويل)95100)ارجنتويل فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() أحند  لعوج  السيد 
ارجنتويل)95100)ارجنتويل فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)8/2022 5.
77 I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

HORMGARD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA 870

 -MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

HORMGARD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الزرقطوني بوعكاز امتداد 183 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129761
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HORMGARD
غرض الشركة بإيجاز):)-1حراسة)

املباني العنومية والخاصة
-2شركة األمن.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 183 امتداد) بوعكاز  الزرقطوني 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: املصطفى) هللا  حرمة  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املصطفى) هللا  حرمة  السيد 
بوعكاز) الزرقطوني  حي  عنوانه)ا()
امتداد)183)مراكش)0000 )مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
املصطفى) هللا  حرمة  السيد 
بوعكاز) الزرقطوني  حي  عنوانه)ا()
امتداد)183)مراكش)0000 )مراكش)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم) 1085.
775I

ISTITMAROCOM

ISTITMAROCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISTITMAROCOM
 RUE MUSTAPHA EL 201

 MAANI 4 EME(ETAGE(N° 19
CASABLANCA، 20500، الدار 

البيضاء املغرب
ISTITMAROCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 201، 

شارع مصطفى املاني الطابق   رقم 
19 الدار البيضاء - 20500 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557169
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ISTITMAROCOM
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.
-)شراء)ولي  أو تبادل جني  األوراق)

املالية لجني  األسهم ذات الفائدة)
-)شراء)ولي  جني  البنود املتعلقة)

بقطاع البناء)واألشغال العامة
-)إدارة أسهم الشركة)

املعامالت) جني   أعم،) وبشكل  (-
واملالية) والصناعية  التجارية 
املتعلقة) املنقولة  وغي2  واملنقولة 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء)
املذكورة أعاله أو التي من شأنها تعزيز)

اإلنجاز والتطوير.
(،201 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) شارع مصطفى املاني الطابق) )
الدار) (20500 (- البيضاء) الدار  (19

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السوني) برادة  رالد  السيد 
رقم) الكولين1) تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 البيضاء) معروف  11سدي 

الدار البيضاء)املغرب.
السوني) برادة  اسناعيل  السيد 
رقم) الكولين1) تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 البيضاء) معروف  11سدي 

الدار البيضاء)املغرب.
السوني) برادة  محند  السيد 
رقم) الكولين1) تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 البيضاء) معروف  11سدي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السوني) برادة  اسناعيل  السيد 
رقم) الكولين1) تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 البيضاء) معروف  11سدي 

الدار البيضاء)املغرب

السوني) برادة  محند  السيد 
رقم) الكولين1) تجزئة  عنوانه)ا()
 20000 البيضاء) معروف  11سدي 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)839885.
776I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TERRITOIRE INGENIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغي2، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
TERRITOIRE INGENIERIE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 13 
زنقة صاغرو حي املسجد قلعة 

امكونة تنغي2 - 5200  قلعة امكونة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TERRITOIRE INGENIERIE
ارشادات) (: غرض الشركة بإيجاز)

ادارية و تقنية)-)دراسة)-)تكوين.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
قلعة) املسجد  حي  زنقة صاغرو  (13
5200 )قلعة امكونة) (- امكونة تنغي2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اليالن) امحند  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اليالن  امحند  السيد 
قلعة) ( 5200 حنو) ايت  بوهرو 

امكونة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() اليالن  امحند  السيد 
قلعة) ( 5200 حنو) ايت  بوهرو 

امكونة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم)810.
777I

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

BAISSE DE TAUX
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

تأسيس شركة 
في) املؤرخ  العرفي  العقد  إطار  في 
تم) بالدار البيضاء،) (2022 30)شتن 2)
اإلتفاق على وض  القانون األسا�صي)
ذات) املبسطة  األسهم  لشركة 

الخصائص التالية:
شركة) القانوني:) الشكل  (- (1

األسهم املبسطة.
 BAISSE DE TAUX(:(2)–)التسنية
-3)الهدف االجتناعي):)-)وسيط في)

العنليات املصرفية)
-)مكتب الدراسات،)التحقيقات و)

االبحاث)
- )املقر االجتناعي):)الدار البيضاء،)
شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب)
الطابق األول،)رقم) (،2 إقامة املشرق)

3
-5)املدة):)99)سنة إبتداءا من تاريخ)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
-6)السنة االجتناعية):)من)1)يناير)

إلى)31)دجن 2.)

في) حدد  الرأسنال:) (7-
إلى) مقسنة  درهم  ()100.000،00(
ألف) فئة  من  سهم  ()1.000( ألف)
)100,00()درهم للسهم،)كاملة األداء)

واإلبراء.)
-8)املساهنة النقدية:)

 LANAMEL INVEST الشركة)
SAS(50.000،00)درهم)
 Soufyane(RHAZI
50.000،00)درهم)

 -9)الرئيس):
 .RHAZI(Nidale(Cherki

تم) (: القانوني) اإليداع  (10-  
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكنة 
 13 بتاريخ) (8 1222 رقم) تحت 

اكتولر.2022
-11)السجل التجاري:)تم تسجيل)
لدى) التجاري  بالسجل  الشركة 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكنة 

بنفس التاريخ تحت رقم)558297.

778I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TAMKRAZ GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغي2، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
TAMKRAZ GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي ايت علي 

أحساين ايت سدرات السهل الغرلية 
- 5200  قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TAMKRAZ GROUP
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)-)تجهيز املكاتب.
ايت علي) (: عنوان املقر االجتناعي)
أحساين ايت سدرات السهل الغرلية)

- 5200 )قلعة امكونة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محند سهيل):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد سعيد سهيل):)100)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سهيل  محند  السيد 
سيدي فالح سكورة ورزازات)5502  

سكورة املغرب.
عنوانه)ا() سهيل  سعيد  السيد 
امسنرير) ( 5 52 امسنرير) مركز 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سهيل  محند  السيد 
سيدي فالح سكورة ورزازات)5502  

سكورة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم)811.
779I

comptafine

CARISMA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptafine
 6 شارع الرميطاج الدار البيضاء 
 6 شارع الرميطاج الدار البيضاء، 
maroc 20230، الدار البيضاء
 CARISMA MANAGEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق األول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - )

50 20 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216 37

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رياض) عنر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتناعية  حصة  (2.000

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.000

محند نناغا بتاريخ)23)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1687 8.

780I

ACDEN

ماڭنا ميرور موروكو
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،

20380، CASABLANCA(MAROC

ماڭنا مي2ور موروكو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 219 

اطلنتيك املنطقة الحرة، تجزئة 13.7 

و13.8 الطريق الوطنية   جناعة 

عّنور السفلية - 000 1 القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.513 3

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تعيين مسي2 جديد وهوالسيد) مايلي:)

 Mr( François( René( Jacques( LE

BOT،)مزداد في)1972/ /2)،)فرن�صي)

الجنسية،)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل املادة)39)من القانون األسا�صي)

للشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تفويض الصالحيات للنسي2ين)

للتوقي  معا اثنان من األربعة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:00 رقم) بند 

مايلي:)00

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92851.

781I

smaticomp

BMH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

353, زاوية شارع محند الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 
رقم 2 الدارالبيضاء -، 20300، 

casablanca(maroc

BMH DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي  8 اوالد 
زيان املركز التجاري ابو ذهبي الطابق 

3 رقم  9 - 22000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 BMH (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق جني  املنتجات الغذائية.

اوالد) (8 (: عنوان املقر االجتناعي)
زيان املركز التجاري ابو ذهبي الطابق)
البيضاء) الدار  (22000  - رقم) 9  (3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حلناوي) سعيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1000 (: حلناوي) سعيد  السيد 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد حلناوي عنوانه)ا()

 1 شقة) (2 تجزئة سفيان عنارة واو)

طابق) )سيدي معروف)22000)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد حلناوي عنوانه)ا()

 1 شقة) (2 تجزئة سفيان عنارة واو)

طابق) )سيدي معروف)22000)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1702 8.

782I

NOVATIS

 CHALLENGE
DISTRIBUTION

إعالن متعدد القرارات

NOVATIS

 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka

 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle، 26202، Berrechid

MAROC
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 CHALLENGE DISTRIBUTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: اقامة لو 
جويو 2 زنقة ابن املعتز الطابق االول 

رقم 2 - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.222013

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 BADAA&BADAA الشركة) تفويت 
لشركة) اجتناعية  12000حصة  ل)
 CHALLENGE DISTRIBUTION
 SILENT BELIVERS لفائدة الشركة)
GROUP)بتاريخ)29)اغسطس)2022

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اعتناد النظام األسا�صي املحدث بعد)
رالل) املختلفة  القانونية  املعامالت 

حياة الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839272.

783I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

INTER SMART NET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
INTER SMART NET شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق رقم 3 املعاريف - - 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  80 1

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 
شركة) (INTER SMART NET حل)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 3 رقم) الطابق  بالل  عزيز  زنقة  (67
املغرب) البيضاء) الدار  (- (- املعاريف)

نتيجة لتوقف الكامل لنشاط.
و عين:

السيد)ة()املهدي عيساوي سالوي)
و عنوانه)ا()تجزئة ميسان رقم) 1)ط)
03)م ص اوالد صالح النواصر)-)الدار)
البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
67)زنقة) 2022)وفي) 15)شتن 2) بتاريخ)
عزيز بالل الطابق رقم)3)املعاريف)-)-)

الدار البيضاء)املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1225 8.
78 I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DIVA ELECTROMENAGERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES، 30000، FES(MAROC
 DIVA ELECTROMENAGERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 75, 

شارع التقدم سيدي ابراهيم فاس - 
30000 فاس املنلكة املغرلية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6 655
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 DIVA الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (ELECTROMENAGERS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
شارع) (,75 رقم) اإلجتناعي  مقرها 
(- فاس) ابراهيم  سيدي  التقدم 
30000)فاس املنلكة املغرلية نتيجة)

ل):)عدم استأناف نشاط الشركة.
 ,75 و حدد مقر التصفية ب رقم)
(- شارع التقدم سيدي ابراهيم فاس)

30000)فاس املنلكة املغرلية.)
و عين:

و) السقيفي  سعيد  السيد)ة()
 51 رقم) الوليد  بلد  زنقة  عنوانه)ا()
30000)فاس) حي املرنين لي2اك فاس)
املنلكة املغرلية كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)5505.
785I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SAHARA TEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

70000، العيون املغرب
SAHARA TEC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

املستقبل رقم 29  العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2015 مارس) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA TEC
الفحص) (: غرض الشركة بإيجاز)
نقل) االغاثة،) للعرلات،) التقني 
اشغال) الغي2،) لحساب  البضائ  

البناء،)تأجي2 معدات البناء.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
املستقبل رقم)29 )العيون)-)70000 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لفقي2) يوسف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 1000 (: لفقي2) يوسف  السيد 

بقينة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لفقي2  يوسف  السيد 
حي رط الرملة) (80 زنقة بوملان رقم)

01)العيون)70000)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بلفقي2  يوسف  السيد 
حي رط الرملة) (80 زنقة بوملان رقم)

01)العيون)70000)العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) االبتدائية بالعيون بتاريخ) 2)

2015)تحت رقم)2015/ 38.
786I

ويمانيتي املغرب
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
ذات رأسنال قدره 100.000 درهم

املقر االجتناعي: 117، شارع الحسن 
الثاني، إقامة بلو بارك، الطابق 6 

A رقم
الدار البيضاء – املغرب

السجل التجاري بالدار البيضاء: 
 35 31
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رقم التعريف الضريبي: 
002270 75000011

)»الشركة«(
الحصص) تفويت  عقد  بنوجب 
قام) (،2022 يوليوز) (26 في) املؤرخ 
بتفويت) دكيك  هللا  عبد  السيد 
في) ينلكها  التي  الحصص  جني  
 (70( أي سبعين) رأس مال الشركة،)
حصة لصالح شركة وينانيتي باريس)

.Wemanity(Paris
باريس) وينانيتي  شركة  أصبحت 
اعتباًرا) الشركة  في  الوحيد  الشريك 

من تاريخ)26)يوليوز)2022.
تم تحديد رأس املال في مبلغ مائة)
إلى) مقسًنا  درهم،) ()100.000( ألف)
اسنية) بقينة  حصة  ()1.000( ألف)
للحصة،) درهم  ()100( مائة) قدرها 
ومحتفظ) ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
به بالكامل من طرف شركة وينانيتي)

باريس.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
 22)شتن 2)2022)تحت رقم)838571.
787I

Bennani(&(Associes

األوائل العاملية
إعالن متعدد القرارات

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5، 20030،

Casablanca(Maroc
األوائل العاملية »شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 2 ، شارع 
املسي2ة الخضراء، الطابق األر�صي 
متجر، الدار البيضاء، املغرب 2 ، 
شارع املسي2ة الخضراء، الطابق 
األر�صي متجر، الدار البيضاء، 
املغرب 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.356333

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 يونيو) (30 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قراءة تقرير مجلس اإلدارة واملصادقة)

عليه)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من النظام األسا�صي) (7 تعديل املادة)
 BEIN املساهم) اسم  تغيي2  لتعكس 
ليصبح) (SPORTS MENA WLL

BEIN MENA WLL
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
15.2)من النظام) مايلي:)تعديل املادة)
األسا�صي لتحديد مدة والية أعضاء)

مجلس اإلدارة
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
بنوجب) اتخاذها  الواجب  القرارات 
أحكام املادة)357)من القانون)17-95
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
-)إعادة تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة)
محند) -يوسف  أسناؤهم:) التالية 
طارق) (- العبيدلي؛) السعيد  حسن 
شركة) (- زينل؛) محند  علي  درويش 
وينثلها يوسف) (beIN MENA WLL
و) العبيدلي؛) السعيد  حسن  محند 
ذ.م.م وينثلها طارق) (beIN Sports  -

درويش علي محند زينل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
األسهم) املساهنات  (.7
املشكلة لرأس املال تنثل املساهنات)
عبد) محند  النقدية التالية:)-)
السبيعي) تركي  هللا  عبد  العزيز 
محند) يوسف  5.000,00)درهم)-)

حسن السعيد العبيدلي))
درويش) طارق  5.000,00)درهم)-)
 5 . 0 0 0 , 0 0 علي محند زينل))
الشرق) سبورتس  إن  بي  درهم)-)

األوسط و شنال أفريقيا ش.ذ.م.م)
بي) 90.000,00 .2)درهم)-)

( إن سبورتس ش.ذ.م.م))
5.000,00)درهم مبلغ رنسنائة ألف)
درهم))2.510.000,00)درهم()املقابلة)

لقينة األسهم املكتتبة نقدا
على) ينص  الذي  (: 6 رقم) بند 
سبورتس) إن  بي  شركة  مايلي:))
أفريقيا) شنال  و  األوسط  الشرق 
بنوجب) تأسست  شركة  ش.ذ.م.م،)
التسجيل) رقم  تحت  قطر،) قوانين 
عدد)667 6)الكائن مقرها االجتناعي)
 PO BOX 23231 في الدوحة قطر-)

وينثلها السيد يوسف محند حسن)
السعيد العبيدلي،)بصفته املدير عام)
على) ينص  الذي  (:15.2 رقم) بند 
من) املتصرفين  تعيين  شيتم  مايلي:)
قبل اإلجتناع العام العادي ملدة ست)
اجتناع) بانتهاء) وتنتهي  سنوات  ()6(
عقد)

ُ
ت التي  العادية  العامة  الجنعية 

مدة) فيها  تنتهي  التي  السنة  )رالل 
للنصادقة) املتصرف() ذلك  انتداب 
على القوائم الت2كيبية للسنة املالية)

السابقة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)837198.
788I

FIDUHOUSE

AHTRAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني، 30000، فاس املغرب

AHTRAD شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي  6 تجزئة 
جاد عين قادوس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 207
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (07
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.AHTRAD
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)الكهرلاء)والسباكة.

عنوان املقر االجتناعي):) 6)تجزئة)
فاس) (30000 (- قادوس) عين  جاد 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عادل) حر�صي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حر�صي عادل عنوانه)ا() 6 
تجزئة جاد عين قادوس)30000)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حر�صي عادل عنوانه)ا() 6 
تجزئة جاد عين قادوس)30000)فاس)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)269 .

789I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ARGANA AUTO MARK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

ARGANA AUTO MARK شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : دوار 
القايد جناعة حرليل دائرة البور 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69603



20365 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) (11 في) املؤرخ 
 ARGANA AUTO MARK حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
درهم وعنوان مقرها) (820.000.000
اإلجتناعي دوار القايد جناعة حرليل)
دائرة البور مراكش)-)0000 )مراكش)

املغرب نتيجة السباب شخصية.
و عين:

و) بوعرش  كنال  السيد)ة()
1)عنارة ب) عنوانه)ا()عنلية منصور)
مراكش) ( 0000 االزدهار) (2 الشقة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
دوار) وفي  (2022 أكتولر) (11 بتاريخ)
البور) دائرة  حرليل  جناعة  القايد 

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0526 1.

790I

fzconseil

NYD LIVING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fzconseil
casablanca، 20450، casa(maroc
NYD LIVING شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 
احند املجاطي اقامت االلب طابق 
1 شقة 8 املعاريف الدارالبيضاء 

20100 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NYD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.LIVING
غرض الشركة بإيجاز):)بناء)تجهيز)
العقارات.) كراء) و  تدبي2  و  وتقسيم 

أشغال عامة.
استي2اد وولي  االت و مواد لغرض)

االشغال العامة).
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتناعي)
طابق) االلب  اقامت  املجاطي  احند 
الدارالبيضاء) املعاريف  (8 شقة) (1

20100)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسر رليل):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رليل  ياسر  السيد 
 20100 بولو) سيلي  اقامة  (12

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رليل  ياسر  السيد 
 20100 بولو) سيلي  اقامة  (12

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1816 8.
791I

FERRONATO

FERRONATO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FERRONATO
77 شارع محند سنيحة الطابق 

10 الشقة رقم 57، 20090، الدار 
البيضاء املغرب

FERRONATO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 
محند سنيحة الطابق 10 شقة رقم 

57 - 20090 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558713
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FERRONATO
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي2 بالجنلة و التقسيط.
زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)
محند سنيحة الطابق)10)شقة رقم)

57 - 20090)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 750 (: السيد عبد املجيد بنعيش)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) (250 (: السيد علي بنعيش)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بنعيش) املجيد  عبد  السيد 
زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
الدار البيضاء) (20 80 رقم)    (290

املغرب.
حي) السيد علي بنعيش عنوانه)ا()
موالي عبد هللا رقم م)1)شارع ادريس)
الدار) (20 80  1225 رقم) الحارثي 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
بنعيش) املجيد  عبد  السيد 
زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
الدار البيضاء) (20 80 رقم)    (290

املغرب

حي) السيد علي بنعيش عنوانه)ا()
موالي عبد هللا رقم م)1)شارع ادريس)
الدار) (20 80  1225 رقم) الحارثي 

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1839 8.
792I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

FIDINCO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF
 Rue(oussama(bnou(zaid(N°151
 Etg 2 cite(gauche(N(G(Maarif،
20330، CASABLANCA(MAROC
FIDINCO SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار والد 
امرابط تكاط الصويرة دوار والد 
امرابط تكاط الصويرة  10   

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 961

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تقرر حل) 19)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 FIDINCO SARL الوحيد) الشريك 
درهم) (200.000 رأسنالها) مبلغ  (AU
والد) دوار  اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
والد) دوار  الصويرة  تكاط  امرابط 
الصويرة) 10    تكاط  امرابط 
قرار) (: ل) نتيجة  املغرب  الصويرة 

تصفية الشركة.
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب) الصويرة  تكاط  امرابط  والد 

 10  )الصويرة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()احند مفيد و عنوانه)ا()
8شقة) الطابق) الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء) (20330 املعاريف) (18

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)03 .

793I

AGENCE ALJARROUDI

Ste el omari import export
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGENCE ALJARROUDI

شارع الحسن االول رقم 1  

الناظور، 62000، الناظور املغرب

Ste el omari import export شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي ايت عي�صى 
براقة الناظور - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (02

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 Ste el (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.omari import export

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عن) نيابة  للبضائ   والدولي  املحلي 

الغي2

املصحولة) غي2  األمتعة  نقل  (-

بذويهم نيابة عن الغي2

-)استي2اد وتصدير.

ايت) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 62000 (- الناظور) براقة  عي�صى 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العناري) احند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1000 (: العناري) احند  السيد 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العناري  احند  السيد 

 62000 الناظور) الغرلية  ترقاع  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() العناري  احند  السيد 

 62000 الناظور) الغرلية  ترقاع  حي 

الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)30)شتن 2)

2022)تحت رقم)85  .

79 I

MIA ROMA

MIA ROMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIA ROMA

77 زنقة محند سنيحة الطابق 

10 شقة رقم 57 الدار البيضاء، 

20090، الدار البيضاء املغرب

MIA ROMA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 

محند سنيحة الطابق 10 شقة رقم 

57 الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

558825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 MIA (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ROMA

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجاري.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)

محند سنيحة الطابق)10)شقة رقم)

الدار) (20090 (- البيضاء) الدار  (57

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مونى كرام):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كرام  مونى  السيدة 

 1000 رقم) الساحل  رياض  تجزئة 

برشيد) (26 02 حد السوالم برشيد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() كرام  مونى  السيدة 

 1000 رقم) الساحل  رياض  تجزئة 

برشيد) (26 02 حد السوالم برشيد)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 185 8.

795I

JAMAL TRAD

JAMAL TRAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
JAMAL TRAD

 LOT AL WAHDA  10
 OUISLANE(MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC
JAMAL TRAD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي : 10  
تجزئة الوحدة ويسالن مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  125

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)02)أكتولر)2019)تقرر حل)
JAMAL TRAD)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي)10 )تجزئة الوحدة)
مكناس) (50000 (- مكناس) ويسالن 

املغرب نتيجة لصعولات مالية.
و عين:

و) القر�صي  جنال  السيد)ة()
مدشر موساوة املغاصيين) عنوانه)ا()
مكناس) (50000 مكناس) زرهون 

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
  10 وفي) (2019 أكتولر) (02 بتاريخ)
(- مكناس) ويسالن  الوحدة  تجزئة 

50000)مكناس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (03 بتاريخ) بنكناس  التجارية 

2021)تحت رقم)166.
796I

FIDUNEL

SANIVERSEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 
الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء، 
20000، الدار البيضاء املغرب
SANIVERSEL شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زاوية محج 

اللة الياقوت و زنقة العرعار اقامة 

غاليس العنارة 9 الطابق   الشقة 

17 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SANIVERSEL

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
زاوية) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

العرعار) زنقة  و  الياقوت  اللة  محج 

الطابق)   (9 العنارة) غاليس  اقامة 

البيضاء) الدار  (20000  -  17 الشقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس عسيلي):)900)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

 100 (: السيدة جنيلة الحري�صي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عسيلي  يونس  السيد 
كورليفوي) (92 00 بيتش) زنقة  (61

00 92)باريس فرنسا.

الحري�صي) جنيلة  السيدة 

اقامة االحفاد الف شارع) عنوانه)ا()

اميل زوال زاوية فوزيي شقة) )طابق)

2 20082)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحري�صي) جنيلة  السيدة 

اقامة االحفاد الف شارع) عنوانه)ا()

اميل زوال زاوية فوزيي شقة) )طابق)

2 20082)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

797I

FDG SARLAU

LE PAIN DU MATIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDG SARLAU

 ,)I( إقامة اإلمام السهيلي, عنارة ي

شقة رقم 3, املحاميد 7 اسكجور، 

0000 ، مراكش املغرب

LE PAIN DU MATIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 

 0 رقم 1097 تجزئة املسار الحي 

الصناعي - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PAIN DU MATIN

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخ زة)-)حلويات و مقهى.

-)منون حفالت.

-)تصدير و استي2اد.

مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) 0)رقم)1097)تجزئة املسار الحي)

الصناعي)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (33 (: السيد احند ابناي)
بقينة)100)درهم للحصة.

السيد مصطفى عتو):)333)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.

333)حصة) (: السيد رشيد وغزي)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابناي  احند  السيد 
عنارة) االندل�صي  اقامة  السالم  دار 
  0000 سعادة مراكش) (8 شقة) ( 3

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() عتو  مصطفى  السيد 
  29 رقم) امبارك  سيدي  تاركة 

0000 )مراكش املغرب.
السيد رشيد وغزي عنوانه)ا()دار)
السالم املجنوعة)20)عنارة)58)شقة)

22)سعادة)0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ابناي  احند  السيد 
عنارة) االندل�صي  اقامة  السالم  دار 
مراكش) ( 0000 سعادة) (8 شقة) ( 3

املغرب
عنوانه)ا() عتو  مصطفى  السيد 
  29 رقم) امبارك  سيدي  تاركة 

0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0362 1.
798I

أديينت اوطوموتيف سيتينغ 
املغرب

شركة محدودة املسؤولية
ذات رأسنال قدره 5.300.000 يورو

ذات املقر االجتناعي ب: مجن  
11.25 املنطقة الحرة األطلسية، 
جناعة عنر السفلية، القنيطرة، 

املغرب
مسجلة في السجل التجاري 
للقنيطرة تحت عدد: 55181

رف  رأسنال الشركة
بنوجب قرارات الجنعية العامة)
املنعقدة بتاريخ) غي2 العادية للشركاء)

11)غشت)2022،)تقرر:
بنبلغ) املال  رأس  من  الرف   (.1
3.500.000.00)يورو وذلك عن طريق)

إصدار)350.000)حصة جديدة؛
2.)معاينة التحقيق النهائي لزيادة)
قدرها) نقدية  بحصص  املال  رأس 

3.500.000.00)يورو؛
3.)التعديالت الالحقة على النظام)

األسا�صي للشركة؛)و
للقيام) الصالحيات  تفويض  (. 

باإلجراءات الشكلية.
تم إيداع محضر قرارات الجنعية)
بتاريخ) للشركاء) العادية  غي2  العامة 
11)غشت)2022)في السجل التجاري)
شتن 2) (30 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2022)تحت عدد)92751.
799I

AN CAPITAL

AN CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
AN CAPITAL

 PARC INDUSTRIEL CFCIM 9 
 BOUSKOURA(LOT(N، 27182،

CASABLANCA MAROC
AN 100.000 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي منطقة 

صناعية غرفة تجارية فرنسية رقم 
 9 بوسكورة الدار البيضاء - 27182 

بوسكورة الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.511063

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 21)مارس) املؤرخ في)
 AN شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (100.000
اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 
تجارية) غرفة  صناعية  منطقة 
الدار) بوسكورة  رقم) 9) فرنسية 
الدار) بوسكورة  (27182 (- البيضاء)
مشروع) (: نتيجة ل) املغرب  البيضاء)

غي2 مرلوح.
و حدد مقر التصفية ب منطقة)
رقم) تجارية فرنسية  صناعية غرفة 
 9)بوسكورة الدار البيضاء)-)27182 

بوسكورة الدار البيضاء)املغرب.)
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و عين:

نعيمي) الرحيم  عبد  السيد)ة()

رقم) مندرونا  تجزءة  عنوانه)ا() و 

الدار) (201 7 معروف) سيدي  (285

البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

منطقة) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

رقم) تجارية فرنسية  صناعية غرفة 

 9)بوسكورة الدار البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)822881.

800I

MOHAMED SAFRIOUI

GREEN BOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

GREEN BOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مي2 سلطان الدور 1 رقم 3 - 20000 

الدار البيضاء املنلكة املغرلية.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  3789

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

 2022 أكتولر) (07 في) املؤرخ 

بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف   تم 

من) أي  درهم«) (500.000« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.500.000 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

م  ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1928 8.

801I

MOHAMED SAFRIOUI

NEW STATE BUILDING
إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
NEW STATE BUILDING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 76 شارع 
كارات�صي - - الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.179023

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يعلن الشركاء)أنهم أرذوا علنا بالت 2ع)
باألسهم املقدمة:)•)بين السيد أبراهام)
شيت2ت) السيد جودا  وابنه  شيت2يت 
يوليو) (5 بتاريخ) سهم  (13000 حتى)
2021.)•)بين السيد أبراهام تشيت2يت)
وابنه السيد كيم توب تشيت2يت حتى)
 .2021 يوليو) (5 سهم بتاريخ) (13000
بين السيد سينون شيت2يت وابنه) (•
إلى) يصل  ما  شيت2يت  ديفيد  السيد 
أغسطس) (16 بتاريخ) سهم  (26000

2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
هذا) بعد  أنه  إلى  الشركاء) ويشي2 
يظل) الذي  املال  رأس  فإن  الت 2ع،)
وثناننائة) ماليين  سبعة  عند  ثابًتا 
درهم) ()7،800،000( درهم) ألف 
ألف) وسبعين  ثنانية  إلى  مقسم 
 (100( سهًنا بقينة مائة) ()78،000(
يتم توزيعها من ابن) درهم للسهم،)
النحو) على  الشركاء) بين  فصاعًدا 
الضروري) من  وأنه  ذلك  يلي  التالي:)
من) (7 و) (6 املادتين) تعديل  بالتالي 
النظام األسا�صي:)املادة)6:)املساهنات)
أسناؤهم) التالية  الشركاء) يقوم 
)وهي:)السيد)

ً
بتقديم املساهنات نقدا

درهم) (2،600،000 شي2يت) ديفيد 

 1.300.000 شيت2يت) جودة  السيد 

شيتي2يت) توب  كيم  السيد  درهم 

جرين) شركة  درهم  (1،300،000

درهم) (IMMO( 2،600،000 هيفن)

اإلجنالي:)7،800،000)درهم

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 172 8.

802I

MOHAMED SAFRIOUI

GREEN HEAVEN IMMO
إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

GREEN HEAVEN IMMO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 76 شارع 

كارات�صي - - الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1565 9

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)يعلن الشركاء)أنهم أرذوا علنا)

بالت 2ع باألسهم املقدمة:)•)بين السيد)

سينون شيت2يت وابنه السيد ديفيد)

سهًنا) (250 إلى) يصل  ما  شيت2يت 

بتاريخ)16)أغسطس)2022

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

أسناؤهم) التالية  الشركاء) يقوم 

)وهي:)السيد)
ً
بتقديم املساهنات نقدا

ديفيد شيتي2يت)50000)درهم السيد)

درهم السيد) (25000 جودة شيت2يت)

درهم) (25000 /)شيم توب شيتي2يت)

املجنوع:)100،000)درهم

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1723 8.
803I

MOHAMED SAFRIOUI

ZAINA EMERGENCE

إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
ZAINA EMERGENCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: زينيث 

املبنى 1 تقسينات CIVIM القسائم 
19-20 سيدي معروف - - الدار 

البيضاء املنلكة املغرلية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 36989

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يحيط االجتناع غي2 العادي لالجتناع)
التي) زينة،) شركة  بأن  علنا  الحالي 
محند) السيد  بشكل صحيح  ينثلها 
صقو بنوجب توكيل رسمي موق  من)
رئيس شركة) أمينة ساجو،) السيدة 
2022،)قد بيعت) 02)سبتن 2) زين في)
سهم منلوك له) ()Cinq( Cent( )500
 ZAINA EMERGENCE شركة) في 
 SUD ACTIF GROUPE لشركة)
وينثلها بشكل) (،”FINANCE ”SAGFI

صحيح مديرها السيد محند صقو.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
يبلغ رأس مال الشركة اثنين وستين)
 (62،500.00( ورنسنائة) ألف 
ستنائة) إلى  مقسنة  وهي  درهم.)
(
ً
سهنا ()625( وعشرين) ورنسة 
)100.00()درهم للسهم،) بقينة مائة)
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ومدفوعة) تم االكتتاب بها بالكامل،)
لشركة) ومخصصة  لالكتتاب،)
 SUD ACTIF GROUPE FINANCE

»»SAGFI
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1722 8.

80 I

FOUZMEDIA

AGRO FOOD SERVICES
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
AGRO FOOD SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: املنطقة 
الصناعية بوليكون 2020 الشرقية 
البقعة رقم  11 الطريق الساحلية 

عين حرودة - - املحندية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.31 69

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في) 0)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر االجتناعي املكتب رقم)2 
الطريق) (12 00 الطابق الثالث كلم)

الساحلية)112)زناتة املحندية)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 SERVICES AGRO(تغيي2 التسنية من
 AGRO FOOD SERVICE(الى(FOOD
وذلك ابتداء)من تاريخ)07/09/2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر االجتناعي املكتب رقم)2 
الطريق) (12 00 الطابق الثالث كلم)

الساحلية)112)زناتة املحندية)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 SERVICES AGRO(تغيي2 التسنية من
 AGRO FOOD SERVICE(الى(FOOD
وذلك ابتداء)من تاريخ)07/09/2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)29352.

805I

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

DAY PRODUCTION
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

DAY PRODUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

املتنبي حي الصفا رقم 181 - 23000 

بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3767

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)غشت)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رف  رأس املال

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتناعي

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل غرض الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  7و6:) رقم) بند 

مايلي:)تم رف  رأسنال الشركة بنبلغ)

من) أي  درهم«) (290000« قدره)

300000)درهم«) »10000)درهم«)إلى)

عن طريق):)تعويض األرلاح املحتجزة.

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الحالي) االجتناعي  املقر  تحويل  تم 

للشركة من)»شارع املتنبي حي الصفا)

رقم)181 - 23000)بني مالل املغرب«)

تجزئة) (8 رقم) االول  »الطابق  إلى)

بني) (23000  -  2 ظهر) أم  العباسية 

مالل

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ورشة) الشركة ل:) تم تعديل غرض 

عنل لتطوير وطباعة وتحرير األفالم)

السيننائية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)28)شتن 2)

2022)تحت رقم)956.

806I

vercac

ITECHIA SOFTWARE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

vercac

 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة

petit(paradis طابق 5 مكتب 18، 

20053، الدارالبيضاء املغرب

ITECHIA SOFTWARE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 شارع 

ابن راليكان، بيلجي سانت2، طابق 

3، رقم 21، الدارالبيضاء - 0 203 

.CASABLANCA MAROC

رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55 905

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تم) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (2. 90.000«

 2.500.000« إلى) درهم«) (10.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839606.

807I

vercac

ITECHIA TV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسنال الشركة

vercac
 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة

petit(paradis طابق 5 مكتب 18، 
20053، الدارالبيضاء املغرب

ITECHIA TV شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 شارع 
ابن راليكان، بيلجي سانت2، طابق 
3، رقم 21، الدارالبيضاء - 0 203 

.CASABLANCA MAROC
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 98799

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (1.990.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (10.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839622.

808I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AL MINBAR
IMPORT SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE AL MINBAR IMPORT
SERVICE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 67 
الحي الصناعي ايت ملول - عنالة 
انزكان ايت ملول - 86152 ايت 

ملول املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.18717

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 أكتولر) في) 1) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
»200.000)درهم«)أي من)»500.000 
عن) درهم«) (700.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بانزكان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)2079.
809I

Valoris(Partners

LA CITÉ DES PONTS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Valoris(Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi، 20410،

casablanca(maroc
 LA CITÉ DES PONTS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : تجزئة 
منظرنا، رقم 6 2، سيدي معروف - 

20280 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 86263

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 
 LA CITÉ DES PONTS.COM حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
منظرنا،) تجزئة  اإلجتناعي  مقرها 
 20280 (- 6 2،)سيدي معروف) رقم)
ل•) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

املوافقة على تقرير املصفي;
•)توزي  رصيد التصفية;

•)اإلغالق النهائي للتصفية;.

و عين:

و) أحرضان  مريم  السيد)ة()

 2 6 رقم) منظرنا  تجزئة  عنوانه)ا()

سيدي معروف)20280)الدارالبيضاء)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2022 شتن 2) (20 بتاريخ)

6 2،)سيدي معروف)-) منظرنا،)رقم)

20280)الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 182 8.

810I

CABINET RAMI EXPERTISE

AZHY CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

AZHY CAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 8 3 

س متجر 5 عنارة رياض ياسنين 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63 69

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تم تعيين)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

الحيوني عزالدين كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (10 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)69 63.

811I

HARZEM SERVICES SARLAU

 GROUPE KHAM
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement(Al(Youssr 13 , 3ème
 étage(BD(Mohamed(V، 26100،

Berrechid(MAROC
 GROUPE KHAM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 
محند V تجزئة اليسر الطابق 3 

يسار - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

171 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.GROUPE KHAM IMMOBILIER

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التعني2.

13)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
محند)V)تجزئة اليسر الطابق)3)يسار)

- 26100)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: رنليش) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.
(: رنليش) الرحيم  عبج  السيد 

1000)بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رنليش) الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()  1)تجزئة ركراكة)26100 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

رنليش) الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()  1)تجزئة ركراكة)26100 

برشيد املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (13 االبتدائية ب 2شيد بتاريخ)

2022)تحت رقم)1029.

812I

comptasultlta sarl

شيك طابي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE(BOITE(N° 47 DEROUA،

26202، الدروة املغرب

شيك طابي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

ماجوريل مدرل رقم 1 مكتب رقم 

  الطابق 1 الدروة -برشيد - 26202 

الدروة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

شيك) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

طابي.

تنضيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

الزرابي.
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تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

مكتب رقم) (1 ماجوريل مدرل رقم)

 )الطابق)1)الدروة)-برشيد)-)26202 

الدروة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 (: ولكريم) هللا  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

السيد حسن ولكريم):)200)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.

 200 (: ولكريم) حسناء) السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

300)حصة) (: السيدة زينة اندوفي)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا ولكريم عنوانه)ا()

حي لعلو زنقة)3)رقم)173)قج البيضاء)

0  20)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() ولكريم  حسن  السيد 

حي لعلو زنقة)3)رقم)173)قج البيضاء)

0  20)الدار البيضاء)املغرب.

السيدة حسناء)ولكريم عنوانه)ا()

3حي لعلو رقم قج البيضاء) 173زنقة)

0  20)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() اندوفي  زينة  السيدة 

3حي لعلو رقم قج البيضاء) 173زنقة)

0  20)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا ولكريم عنوانه)ا()

حي لعلو زنقة)3)رقم)173)قج البيضاء)

0  20)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) االبتدائية ب 2شيد بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)1039.

813I

CREASTE MAROC

FS BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE
 CASABLANCA، 202502،
CASABLANCA MAROC

FS BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

ادريس الحريزي الرقم 6 الدار 
البيضاء - 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 286 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) املؤرخ في) 1)ف 2اير)
 FS شركة ذات املسؤولية املحدودة)
BUILDING)مبلغ رأسنالها)100.000 
 26 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
6)الدار) شارع ادريس الحريزي الرقم)
البيضاء) الدار  (20500 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)
أو مجلس اإلدارة) إجناع الشركاء)

وموافقتهم على تصفية الشركة.
 26 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
6)الدار) شارع ادريس الحريزي الرقم)
البيضاء) الدار  (20500 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()فيصل عالم و عنوانه)ا()
املحندية) (39 رقم) انزران  بئ2  شارع 
كنصفي) املغرب  املحندية  (20050

)ة()للشركة.
و) صاليح  عرلاوي  السيد)ة()
 797 الرقم) (1 الحسنية) عنوانه)ا()
املغرب) املحندية  (20250 املحندية)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)5 17 8.

81 I

zagora(consulting(sarl

OYZOU BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شارع محند 

الخامس، 7900 ، زاكورة 
املغرب--------------------

OYZOU BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار املو 
ايت يزو تغبالت زاكورة - 7722  

زاكورة املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

3973
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OYZOU BUILDING
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املساحات) تهيئة  املختلفة،) البناء)

الخضراء)و اشغال البستنة.
دوار املو) (: عنوان املقر االجتناعي)
  7722 (- زاكورة) تغبالت  يزو  ايت 

زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: السيد زكاغ لحسن)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: يوسف) ارلدجا  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكاغ لحسن عنوانه)ا()دوار)
  7722 املو ايت يزو تغبالت زاكورة)

زاكورة املغرب.
السيد ارلدجا يوسف عنوانه)ا()
دوار تكمي الجديد الجنولية ترميكت)

ورزازات)5000 )زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد زكاغ لحسن عنوانه)ا()دوار)
  7722 املو ايت يزو تغبالت زاكورة)

زاكورة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

2022)تحت رقم)276.

815I

CABINET BADREDDINE

ESTHETIQCENTER

إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي2ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1، 0، مراكش املغرب
ESTHETIQCENTER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: مسي2ة 
1 حرف د االمل   الشقة رقم 11 
الطابق االول - 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.108 65

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)06)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
جديد) اسم  إلى  الشركة  اسم  تغيي2 

»LJMODE«
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
جديد) لغرض  الشركة  غرض  تغيي2 

»بي  املالبس«
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
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بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 اسم الشركة

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيي2 غرض الشركة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0530 1.

816I

موروكو كومبتونس اكاونت

AIKINI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 17 الطابق   برج منارة 2 

مدرل ا شارع عبد الكريم الخطابي، 

0000 ، مراكش املغرب

AIKINI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة رقم  1 باب دكالة مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121399

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تحويل) 29)يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم  »زنقة 

دكالة) باب  رقم) 1) شقة  الثالث 

املغرب«) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

إلى)»اقامة روز)6)الطابق االول الشقة)

رقم)1)و)2)العنارة)8)مكرر شارع عبد)

  0000 (- مراكش) الخطابي  الكريم 

مراكش املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (11 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0216 1.

817I

comptafine

CARISMA MANGEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

comptafine
 6 شارع الرميطاج الدار البيضاء 
 6 شارع الرميطاج الدار البيضاء، 
maroc 20230، الدار البيضاء

CARISMA MANGEMENT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق األول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - 50 20 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.216 37

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 23)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()نناغا)

محند كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1687 8.

818I

FIDLOUK

 INSTITUT SCIENTIFIQUE
 ESPACE IBNOU NAFISS

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبي2، 

92150، القصر الكبي2 املغرب
 INSTITUT SCIENTIFIQUE

 ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي عبد 
الخالق 1 طريق سوق االربعاء الغرب 

مشرع بلقصي2ي 15160 مشرع 
بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
913

في) مؤرخ  موثق  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 ماي) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 INSTITUT SCIENTIFIQUE
.ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخصو�صي لجني  املستويات).

حي عبد) (: عنوان املقر االجتناعي)
الخالق)1)طريق سوق االربعاء)الغرب)
مشرع) (15160 بلقصي2ي) مشرع 

بلقصي2ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 120.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زهي2 الراشدي):)00 )حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد معاد االعزاوي):)00 )حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
  00 (: لغزالي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الراشدي  زهي2  السيد 
 50 حي الشاوي تجزئة م 2وكة رقم)

16150)مشرع بلقصي2ي املغرب.
عنوانه)ا() االعزاوي  معاد  السيد 
32)عنارة الف اقامة الحسيني) شقة)

م ج)50000)مكناس املغرب.
السيد عبد هللا لغزالي عنوانه)ا()
شارع عقبة ابن ناف  رقم)08 16150 

مشرع بلقصي2ي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد هللا لغزالي عنوانه)ا()
شارع عقبة ابن ناف  رقم)08 16150 

مشرع بلقصي2ي املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصي2ي  بنشرع  االبتدائية 

03)أكتولر)2022)تحت رقم)309.
819I

مركز الجبايات و املحاسبة

CHABAMA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الراب  عنارة امنار، 

86350، انزكان املغرب
CHABAMA TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة رقم 
32 عنارة انامي2 05- شارع فيصل بن 
عبد العزيز الدشي2ة الجهادية انزكان 

- 86360 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHABAMA TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األفراد نيابة عن الغي2
--)نقل البضائ  نيابة عن الغي2.

عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)
32)عنارة انامي2)05-)شارع فيصل بن)
عبد العزيز الدشي2ة الجهادية انزكان)

- 86360)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 (: بورشوق) رشيد  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد بورشوق عنوانه)ا()
بيبي) سيدي  منصور  علي  ثن  دوار 
اكادير) (87100 باها) ايت  اشتوكة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد رشيد بورشوق عنوانه)ا()
بيبي) سيدي  منصور  علي  ثن  دوار 
اكادير) (87100 باها) ايت  اشتوكة 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2069.

820I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتنانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ZIRAMARK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتنانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون، 72000، املر�صى العيون 

املغرب
ZIRAMARK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الوحدة 

تجزئة املسي2ة الخضراء الشطر 
الثلث رقم750 - 70002 املر�صى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3  3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ZIRAMARK
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة.)إنتاج بالفيديو..........
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الخضراء) املسي2ة  تجزئة  الوحدة 
 70002  - رقم750  الثلث  الشطر 

املر�صى العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ريدوم) كنال  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ريدوم  كنال  السيد 
حي الوحدة تجزئة املسي2ة الخضراء)
 70002 رقم750  الثلث  الشطر 

املر�صى العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ريدوم  كنال  السيد 
حي الوحدة تجزئة املسي2ة الخضراء)
 70002 رقم750  الثلث  الشطر 

املر�صى العيون املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3087/2022.
821I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتنانية الثقة العيون

LAAYOUNE

NIILA SUD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتنانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون، 72000، املر�صى العيون 

املغرب

NIILA SUD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 

شارع ولي العهد رقم   8 - 70002 

املر�صى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 3  1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 NIILA (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.SUD
سوق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتاز.)تجارة الغذائية العامة...........

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 - النهضة شارع ولي العهد رقم)  8 

70002)املر�صى العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الذهبي) الكريم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الذهبي) الكريم  عبد  السيد 
زنقة) حي املسي2ة الخضراء) عنوانه)ا()

املر�صى) (70002  19 رقم) كثي2  ابن 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الذهبي) الكريم  عبد  السيد 
زنقة) حي املسي2ة الخضراء) عنوانه)ا()

املر�صى) (70002  19 رقم) كثي2  ابن 

العيون املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
19)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3086/2022.

822I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE KOURASSI SECURITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
STE KOURASSI SECURITE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

الوحدة، الرقم 107، الدارلة. - 
73000 الدارلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.KOURASSI SECURITE
األمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحراسة واملراقبة..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- الدارلة.) (،107 الرقم) الوحدة،)

73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني كرا�صي):)1.000 
حصة بقينة)100,00)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كرا�صي) الغني  عبد  السيد 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
كرا�صي) الغني  عبد  السيد 
الدارلة) (73000 الدارلة) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1705.
823I

BUSINESS CONSULT CABINE

ROZES NECTAR غوزنكطار

إعالن متعدد القرارات

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE(KENITRA, V.N. MEKNES،
50050، MEKNES(MAROC
 ROZES NECTAR غوزنكطار

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 1529 
مرجان 5 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51205

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في) 1)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل)500)حصة اجتناعية،)
حسام) الحندو�صي  السيد  ملك  في 
(- أسامة.) السهلي  السيد  لفائدة 
في) اجتناعية،) حصة  (500 تحويل)
ملك السيدة الكرامس سهام لفائدة)

السيدة فلون لطيفة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة مسي2 الشركة السيد)
السيد) تعيين  (- حسام,) الحندو�صي 
السهلي أسامة و السيدة فلون لطيفة)

كنسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) األسا�صي  النظام  بنود  تغي2 
)طبقا) التي لها عالقة بهذه التغي2ات)
ف 2اير) (13 لظهي2) (5-96 لقانون رقم)

(1997
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6)مساهنات:)الذي ينص)
على مايلي:)يقدم الشركاء)املساهنات)
على) والبسيطة  الصرفة  النقدية 
الحندو�صي) السيد  التالي:) النحو 
السيدة) درهم  (50000 حسام)

الكرامس)50000درهم ا
7)رأس املال:)الذي ينص) بند رقم)
على مايلي:)السيد الحندو�صي حسام)
 500 500)حصة)-)السيدة الكرامس)

حصة)
بند رقم)3 )التسيي2):)الذي ينص)
السهلي) السيد  تعيين  مايلي:) على 
لطيفة) فلون  السيدة  و  أسامة 
كنسي2ين للشركة ملدة غي2 محدودة.)
السيد) للنسي2ين  منفصل  توقي   (-
فلون) السيدة  أو  أسامة  السهلي 

لطيفة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)3767.

82 I

BELYO CONSULTING GROUPE

فابر اوبتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH، 40160،

Marrakech املغرب
فابر اولتيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
األر�صي محل رقم 02 اقامة اكرام 

تجزئة الشرف رقم 555 شارع عالل 
الفا�صي - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
فابر) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

اولتيك.
غرض الشركة بإيجاز):)•)أرصائي)
البصريات،) تاجر  البصريات،)
بيعها،) البصرية،) املنتجات  شراء)
استي2ادها،)تصنيعها وتنثيلها لجني )
النظارات،)الزجاج البصري ومنتجات)

اإلكسسوارات
املعدات) وتسويق  تصني   (•

البصرية
•استي2اد و تصدي.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اكرام) اقامة  (02 رقم) محل  األر�صي 
555)شارع عالل) تجزئة الشرف رقم)

الفا�صي)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: اسناعيل) امزيل  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: القديري) عثنان  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عثنان القديري عنوانه)ا()
حي االندلس تجزئة العربي فيال رقم)

106 0000 )مراكش املغرب.
السيد امزيل اسناعيل عنوانه)ا()
بني) ( 5 الرقم) (12 بلوك) الهدى  حي 

مالل)23000)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد امزيل اسناعيل عنوانه)ا()
بني) ( 5 الرقم) (12 بلوك) الهدى  حي 

مالل)23000)بني مالل املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)65 0 1.
825I

MOUKHA CONSTRUCTION

 MOUKHA
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MOUKHA CONSTRUCTION
29 زنقة عنر بن العاص الطابق 3 
رقم : 26 - طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 MOUKHA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 زنقة 
عنر بن العاص الطابق 3 الرقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109937

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مراد بن دحو) )ة() تفويت السيد)
 100 حصة اجتناعية من أصل) (50
الحسن) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الغول بتاريخ)05)أكتولر)2022.
مراد بن دحو) )ة() تفويت السيد)
 100 حصة اجتناعية من أصل) (50
حصة لفائدة السيد))ة()محند الغول)

بتاريخ)05)أكتولر)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (06 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11091.
826I

TAUX CONSEILS

مقهى ابراهيم و مبارك حميدة
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

مقهى ابراهيم و مبارك حنيدة
 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
السيد)ة() أعطى  (2022 أكتولر)
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الحامل) حنيدة  مبارك  و  ابراهيم 

 JD2661 رقم) الوطنية  للبطاقة  )ة()

بالسجل) املسجل  (- JD8298

باملحكنة) (19978 -  19976 التجاري)

االبتدائية بتيزنيت حق التسيي2 الحر)

لألصل التجاري الكائن ب مركز مي2)

 85352 اللفت))امام محطة البنزين()

سيدي افني املغرب للسيد)ة()هشام)

للبطاقة الوطنية) )ة() بوشني الحامل)
تبتدئ) سنة  (5 ملدة) (JD5 285 رقم)

 16 و تنتهي في) (2022 أكتولر) (17 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2027 أكتولر)

000. )درهم.

827I

CAB ASSISTANCE

DALL› ITALIANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER(ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

DALL› ITALIANO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 2  اقامة 

ايريس بالج بلوك ا1 شارع محند 

السادس ماالباطا - 90000 طنجة 

املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.585 3

العام) الجن   بنقت�صى 

ماي) 201  (07 اإلستثنائي املؤرخ في)

بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف   تم 

من) أي  درهم«) (500.000« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.500.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

 201)تحت رقم)2165.

828I

SOFI RIMA

T.M.K.P.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFI RIMA

صندوق ال 2يد 36 2 املدينة 

الجديدة فاس، 30000، فاس 

املغرب

.T.M.K.P شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 2  درب 

الكتي2ي باب الجيسا - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.268 7

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

 2019 دجن 2) (31 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

رأسنالها) مبلغ  (T.M.K.P.املحدودة

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

باب) الكتي2ي  درب  ( 2 اإلجتناعي)

املغرب) فاس  (30000 (- الجيسا)

نتيجة ل):)حل الشركة لعدم منارسة)

النشاط االقتصادي.

2 )درب) و حدد مقر التصفية ب)

30000)فاس) (- الكتي2ي باب الجيسا)

املغرب.)

و عين:

و) تيي2ي  منونط  السيد)ة()

باب) الكتي2ي  درب  ( 2 عنوانه)ا()

املغرب) فاس  (30000 الجيسا)

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)2 )درب)

الكتي2ي باب الجيسا)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)1 2 .

829I

mohammed(boumzebra

 STE ZAHOUAN DE
 TRAVAUX DIVERS ET

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE ZAHOUAN DE TRAVAUX
DIVERS ET IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
يحيى الكريفات - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2701

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)أكتولر)2022)تم تعيين)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

فخرالدين وداد كنسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم) تحت  (2022 أكتولر) (17 بتاريخ)

.251/2022
830I

CAB ASSISTANCE

DALL› ITALIANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER(ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
DALL› ITALIANO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 2  اقامة 
ايريس بالج بلوك ا1 شارع محند 
السادس ماالباطا - 90000 طنجة 

املغرب.

رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.585 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2015 ف 2اير) (23 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (1.000.000«

»1.500.000)درهم«)إلى)»2.500.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (03 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2015)تحت رقم)1052.

831I

RIAN MFADDAL

PAROS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

RIAN MFADDAL

 BRANES 1 RUE 38 N°20،

90000، TANGER(MAROC

PAROS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 2  عنر 

إبن الخطاب - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5269

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

 90000 (- الخطاب) إبن  عنر  ( 2«

مراكش،) »زنقة  إلى) املغرب«) طنجة 

إقامة نجد،)طابق)7)رقم)50 - 90000 

طنجة املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)  116.

832I
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ST2C

AMMA CASH MULTI-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4، 90000، TANGER(MAROC

 AMMA CASH MULTI-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

كابول اقامة كابول د املحل رقم 3 - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.AMMA CASH MULTI-SERVICES
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال،)دف  الفواتي2 للغي2.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 -  3 كابول اقامة كابول د املحل رقم)

93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 30.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 150 (: املرابط) الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 150 (: املسامري) امنة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن املرابط عنوانه)ا()
95)شارع موالي يوسف اقامة طارق)
 90000 (،9 رقم) (5 الطابق) زياد  ابن 

طنجة املغرب.

السيدة امنة املسامري عنوانه)ا()
95)شارع موالي يوسف اقامة طارق)
 90000 (،9 رقم) (5 الطابق) زياد  ابن 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة امنة املسامري عنوانه)ا()
95)شارع موالي يوسف اقامة طارق)
 90000 (،9 رقم) (5 الطابق) زياد  ابن 

طنجة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2107.
833I

دالي لطيفة

MAHRIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

دالي لطيفة
ملتقى شارع بئ2 انزران وشارع 
االهرام اقامة العاصنة مقابل 
عنالة اقليم بركان ملتقى شارع 
بئ2 انزران وشارع االهرام اقامة 

العاصنة مقابل عنالة اقليم بركان، 
BERKANE ،60300 املغرب

MAHRIA IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي الرقم 36 
زنقة االهرام حي املسي2ة بركان الرقم 
36 زنقة االهرام حي املسي2ة بركان 

BERKANE 60300 املعرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7175

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) (03 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 MAHRIA الوحيد) الشريك  ذات 
رأسنالها) مبلغ  (IMMOBILIER
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتناعي الرقم)36)زنقة االهرام حي)
36)زنقة االهرام) املسي2ة بركان الرقم)
 BERKANE 60300(حي املسي2ة بركان

االرادي) الحل  (: ل) نتيجة  املعرب 
واملسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب الرقم)36 
زنقة االهرام حي املسي2ة بركان الرقم)
بركان) املسي2ة  حي  االهرام  زنقة  (36

BERKANE 60300)املعرب.)
و عين:

و) مهرية  امحند  السيد)ة()
زنقة واد كيس) (36 الرقم) عنوانه)ا()
 BERKANE 60300(حي املسي2ة بركان

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)555.

83 I

PREMIUM FINANCE

BOULONOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOULONOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي شقة 
187 الطابق السفلي عنارة س 

اقامة االتوحيد 2 اكيوظ - 0000  
مراكش املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1296 7
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تصني  وتعبئة وتوزي  ابيس كريم)

والشرلات.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (20 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0580 1.

835I

GRBN

GRBN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GRBN
 ROUTE DE MELILIA BENI
 ENSAR، 62000، NADOR

MAROC
GRBN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

مليلية بني انصار - 62000 الناضور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16271
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (10 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (GRBN
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق)
62000)الناضور) (- مليلية بني انصار)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق غرض)

اجتناعي.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
62000)الناضور) (- مليلية بني انصار)

املغرب.)
و عين:

املدر�صي) مصطفى  السيد)ة()
إنصار) بني  كاليتا  حي  عنوانه)ا() و 
62000)الناضور املغرب كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)606 .

836I
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DILIGOR

SIVACOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR
 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence(Abdellatif(Angle(Rue
 Champigny(et(Rue(Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 
املغرب

SIVACOR شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي القدس 
شارع 6 رقم 5  الطابق السفلي 
سيدي ال 2نو�صي - 20610 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SIVACOR
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وفي جني  الدول)

األررى:
وتسويق) وتوزي   استي2اد  (•
املستلزمات الصناعية وقط  الغيار)
بالت) والخدمات  واالكسسوارات 
الزراعية) وابالت  العامة  األشغال 
والجرارات) والشاحنات  والجرارات 
على الطرق وآالت الدرفلة واملعدات)

الهيدروليكية والهوائية
•)استي2اد وتصدير
•)معدات صناعية

•)تجارة التجزئة والجنلة
أو) منتلكات  على  االستحواذ  (•

مصالح بأي شكل من األشكال في أي)
شركة أو مؤسسة ذات غرض مشابه)

أو ذي صلة)؛
جني  املعامالت) ولصورة أعم،) (•
املنقولة) وغي2  واملنقولة  التجارية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر)
التي) أو  أعاله،) املحددة  باألشياء)

يحتنل أن تعزز تطوير الشركة..
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) ( 5 رقم) (6 شارع) القدس 
 20610 (- ال 2نو�صي) السفلي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: كسيمي) يوسف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف كسيمي عنوانه)ا()
الحوزية القنيطرة) بلوك ل رقم) 9)

070 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف كسيمي عنوانه)ا()
القنيطرة) بلوك ل رقم الحوزية) 9)

070 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1 22 8.
837I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

GREEN LAND ANGADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محند عبده اقامة حنزة 
رقم 18 مكرر الطابق الثاني رقم 7، 

60000، وجدة املغرب
GREEN LAND ANGADS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 16 غشت 

زاوية زنقة زهور تبارة حي حسني - 
63050 أحفي2 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6673
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 19)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (GREEN LAND ANGADS
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
زاوية) غشت  (16 اإلجتناعي) مقرها 
 63050 (- زنقة زهور تبارة حي حسني)
عدم توفر) (: أحفي2 املغرب نتيجة ل)

االمكانيات.
و حدد مقر التصفية ب)16)غشت)
(- حسني) حي  تبارة  زهور  زنقة  زاوية 

63050)أحفي2 املغرب.)
و عين:

و) الصالحي  محند  السيد)ة()
رالد) بني  لعراعرة  دوار  عنوانه)ا()
)ة() كنصفي) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) ب 2كان  االبتدائية 

2022)تحت رقم)552/2022.
838I

LAMAN EXPERTISE

XAVALEVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko، 40000،
Marrakech Maroc

XAVALEVEL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع عبد 
الكريم الخطابي، زنقة حسن بن 
امبارك، اقامة الخطابية، عنارة 

ب، الطابق االول، رقم 3، - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (06

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.XAVALEVEL

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سياحي

استي2اد و تصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
حسن) زنقة  الخطابي،) الكريم  عبد 

عنارة) اقامة الخطابية،) بن امبارك،)
  0000 (- (،3 الطابق االول،)رقم) ب،)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

Christian( Edwin( REY- السيد)

حصة بقينة) (DE RUDDER : 500

100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

Christian( Edwin( REY- السيد)

 ,205 عنوانه)ا() (DE RUDDER

 Route(des(Fayards,(1290(Versoix

./(Genève(Suisse

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

 Sylvie SPINELLI السيدة)

  0000 اسيف ب،) (،132 عنوانه)ا()

مراكش املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) بتاريخ) 2) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)137193.
839I

CAM

MATI INDUS SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

MATI INDUS SOLUTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28810 

املحندية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MATI (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.INDUS SOLUTION
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر

مقاول) أو  متنوعة  أعنال  مقاول 
بناء

يقوم) الذي  الوسيط  أو  التاجر 
باالستي2اد والتصدير.

 271 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 28810  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحندية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: تريش) نادية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تريش  نادية  السيدة 

حي) (312 اقامة الهدى جناح ا شقة)

الهدى)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() تريش  نادية  السيدة 

حي) (312 اقامة الهدى جناح ا شقة)

الهدى)80000)اكادير املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 203.

8 0I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

KMY PLUS SARL

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عنارة أهضار – الطابق االول ملتقى 
زنقة تل�صي وزنقة مراكش - الحي 

الصناعي اكادير

»KMY PLUS SARL «

املقـر االجتـنـاعي: الطابق األر�صي رقم 

15 شارع اسلي حي القدس اكادير

السجل التجاري رقم : 32823

العام) الجن   عقد  بنقت�صى 

بين) (2022/09/16 االستثنائي بتاريخ)
تقرر) (»KMY PLUS SARL (« شركاء)

مايلي):)

)تفويت الحصص االجتناعية):)

)-)فوت السيد بوهو يوسف)500  

بومريت) للسيد  اجتناعية  حصة 

عادل)

 3000 -)فوت السيد بوهو رالد) (

بومريت) للسيد  اجتناعية  حصة 

عادل)

استقالة السيد بوهو يوسف من)

منصبه كنسي2 للشركة)

تعيين السيد بوهو رالد والسيد)
بومريت عادل مسي2ين للشركة ملدة)

غي2 محدودة.
رالد) بوهو  السيد  املسي2ين 
والسيد بومريت عادل ينثالن الشركة)
ولهنا كل الصالحيات للتوقي  بشكل)

منفصل نيابة عن الشركة.
جني ) (: البنكي) اإلمضاء) تغيي2 
واملستندات) والكنبياالت  الشيكات 
البنكية لن تكون صالحة إال بالتوقي )
او) رالد  بوهو  للسيد  إما  املنفصل 

السيد بومريت عادل.)
االجتناعية) التسنية  تغيي2 
 »  KMY PLUS SARL (« للشركة من)

» MEGAL SARL(«(إلى
تنقيح القانون األسا�صي للشركة.)

االيـداع) تـم  القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ) بأكادير  التجارية  املحكـنـة 
2022/10/12)تحت رقم.118775 

تم التعديل في) السجل التجاري:)
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
تحت) (2022/10/12 بتـاريخ) بأكادير 

رقم)8913
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
8 1I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MAGHREB DETAILING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

 MAGHREB DETAILING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم   
بلوك 2 الطابق االول زنقة الرئيس 
البكاي اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAGHREB DETAILING SARL

صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وغسل السيارات.

-بي  قط  غيار السيارات.
رقم)   (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الرئيس) زنقة  الطابق االول  (2 بلوك)

البكاي اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: حسن) الطالب  السيد 

بقينة)100)درهم.

السيد بويا مصطفى):)500)بقينة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسن  الطالب  السيد 

 83000 تارودانت) عي�صى  اوالد 

تارودانت املغرب.

عنوانه)ا() مصطفى  بويا  السيد 

تاينة) اوالد  القدس  زنقة  رابحة  حي 

83000)اوالد تاينة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() حسن  الطالب  السيد 

 83000 تارودانت) عي�صى  اوالد 

تارودانت املغرب

عنوانه)ا() مصطفى  بويا  السيد 

تاينة) اوالد  القدس  زنقة  رابحة  حي 

83000)اوالد تاينة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118778.

8 2I
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ابرتون محند

 COMPTOIR BERRAZZOUQ
BOIS ET NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رف  رأسنال الشركة

ابرتون محند
9 1 حي ازلي بلوك 2 زنقة سطات 
مراكش، 0000 ، مراكش املنلكة 

املغرلية
 COMPTOIR BERRAZZOUQ
BOIS ET NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 210 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 023
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 غشت) (18 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (1. 00.000«
»3.800.000)درهم«)إلى)»5.200.000 
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أرلاح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (08 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)139238.
8 3I

NOVAGEAR

NOVAGEAR sarl-au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOVAGEAR
265 ودادية مركز افران االطلس 
 GUELMIM ،81102 ،2الصغي

املغرب
NOVAGEAR sarl-au شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 265 

ودادية مركز افران االطلس الصغي2 
GUELMIM 81102 افران االطلس 

الصغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.NOVAGEAR sarl-au

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) البناء) االلياث  كراء) و  التصدير  و 

االشغال الفالحية.

 265 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

ودادية مركز افران االطلس الصغي2)

افران االطلس) (GUELMIM 81102

الصغي2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حنبلي) ادريس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حنبلي  ادريس  السيد 

دوار اكاسلن افران االطلس الصغي2)

الصغي2) االطلس  افران  (81102

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() حنبلي  ادريس  السيد 

دوار اكاسلن افران االطلس الصغي2)

الصغي2) االطلس  افران  (81102

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 االبتدائية بكلنيم بتاريخ)

2022)تحت رقم)399.

8  I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

 EMIRATES AND
 MOROCCO MARINE

CONSTRUCTION NAVALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA، 26200

الدار البيضاء املغرب

 EMIRATES AND MOROCCO

 MARINE CONSTRUCTION

NAVALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 

01 محج عنر بونكو رقم 21 شقة 
رقم  0 الدارلة - 73000 الدارلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 EMIRATES AND MOROCCO

 MARINE CONSTRUCTION

.NAVALE

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحري.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

رقم) بونكو  عنر  محج  (01 النهضة)

 73000 (- الدارلة) 21)شقة رقم) 0)

الدارلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح يوسف احند عبيد)
 100 بقينة) حصة  ( 90 (: املرزوقي)

درهم للحصة.
 SHARK MARINE الشركة)
 CONSTRUCTION NAVALE : 510

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صالح يوسف احند عبيد)
العرلية) االمارات  عنوانه)ا() املرزوقي 
االمارات) العرلية  االمارات  (73000

العرلية.
 SHARK MARINE الشركة)
 CONSTRUCTION NAVALE
رقم) عنارة  (03 رقم) شقة  عنوانه)ا()
الوفكاوي) مسعود  الحاج  شارع  (27
السالم اكادير)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد صالح يوسف احند عبيد)
العرلية) االمارات  عنوانه)ا() املرزوقي 
االمارات) العرلية  االمارات  (73000

العرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

8 5I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

ZTD MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA، 26200

الدار البيضاء املغرب
ZTD MAROC شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 
01 زنقة رقم 03 رقم 1182 الدارلة 

- 73000 الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
22779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ZTD (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MAROC
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)العامة.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 1182 رقم) (03 زنقة رقم) (01 النهضة)

الدارلة)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الزاهر) الحسن  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزاهر  الحسن  السيد 
الدارلة) (1182 رقم) (01 النهضة) حي 

73000)الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() الزاهر  الحسن  السيد 
الدارلة) (1182 رقم) (01 النهضة) حي 

73000)الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
8 6I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

IREES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA، 26200

الدار البيضاء املغرب

IREES شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 
01 زنقة حندي رقم 105 الدارلة - 

73000 الدارلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.IREES(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)العامة.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 105 رقم) حندي  زنقة  (01 النهضة)

الدارلة)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بناوي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بناوي  محند  السيد 
شارع ادريس ملحندي) (3 حي املسي2ة)
 73000 الدارلة) رقم) 9) العنارة 

الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بناوي  محند  السيد 
شارع ادريس ملحندي) (3 حي املسي2ة)
 73000 الدارلة) رقم) 9) العنارة 

الدارلة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
8 7I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

 CULTURELINK

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة البال عنارة 11س شارع 

واد تانسيفت، 11000، سال املغرب

 CULTURELINK

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : بلوك 3 

مجنوعة املوز الطابق التاني التقدم 

- 10000 الرلاط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.782 7

العام) الجن   بنقت�صى 

غشت) (17 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

 CULTURELINK حل) تقرر  (2022

ذات) شركة  (INTERNATIONAL

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسنالها)

اإلجتناعي) مقرها  وعنوان  درهم 

بلوك)3)مجنوعة املوز الطابق التاني)

املغرب) الرلاط  (10000 (- التقدم)

نتيجة ملغادرة الت2اب الوطني الناتجة)

عن حادثة سي2.

و عين:

و) (Sang( Soon( JANG السيد)ة()

عنوانه)ا() )شارع الرحامنة للطي2ان،)

املغرب) الرلاط  (10000 الرلاط)

كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

 3 وفي بلوك) (2022 17)غشت) بتاريخ)

مجنوعة املوز الطابق التاني التقدم)

- 10000)الرلاط املغرب.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)9 1295.

8 8I

FLASH ECONOMIE

AUTO SARABI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 » AUTO SARABI «
 شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 
درهـم 100.000 الرأسنـال 

االجتنـاعي:
  زنقة نابوليا عنارة   رقم17 بلوك 

1 حي الرياض الرلاط. 
بقرار من الشريك الواحد بتاريخ)

30/05/2022،)تقــرر ما يلي:)
للشركة) املسبقة  التصفية  (-

املذكورة أعاله)
سني2) يوس  الرد  السيد  تعيين 

كنصفي للشركة املذكورة ا عاله)
بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 
بالرلاط) التجارية  باملحكنة  الضبط 
رقم) تحت  (07/07/2022 بتاريخ)

.5911

8 9I

FLASH ECONOMIE

 Dynamique Engineering 
And Robotics Systèmes

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Dynamique(Engineering(And 
Robotics(Systèmes شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 186 زنقة 
ابن فارس معاريف - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5585 1
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 Dynamique( Engineering( And

.Robotics(Systèmes

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحوسبة) األررى،) ابالت  تصني  

الصناعية،)واألتنتة الرولوتية.

عنوان املقر االجتناعي):)186)زنقة)

الدار) (20000 (- ابن فارس معاريف)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الفهري) اشناعو  اكرام  السيدة 

درهم) (100 بقينة) حصة  (100  :

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الفهري) اشناعو  اكرام  السيدة 

عنوانه)ا()حي حفيظة زنقة)3)رقم)29 

البيضاء) الدار  (20000 السب ) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الفهري) اشناعو  اكرام  السيدة 

عنوانه)ا()حي حفيظة زنقة)3)رقم)29 

البيضاء) الدار  (20000 السب ) عين 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 389.

850I

FLASH ECONOMIE

GREEN LEADS B2C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

green(leads(b2c شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
األوائل على زاوية شارع حسن 2 و 

شارع غزة عنارة ف الطابق ستوديو 
رقم7 - 12000 تنارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 green(: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.leads(b2c
ردمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال الصادرة.
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
و) (2 زاوية شارع حسن) على  األوائل 
شارع غزة عنارة ف الطابق ستوديو)

رقم7 - 12000)تنارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
50)حصة) (: السيد هشام عروس)

بقينة)100)درهم للحصة.
50)حصة بقينة) (: السيد يوسف)

100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عروس  هشام  السيد 
سكتور ج الرقم) 10)ديور الحومر ح)

ي م)10000)الرلاط املغرب.

عنوانه)ا() قوس  يوسف  السيد 

تنارة) (12000  122 رقم) حي مسرور 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() عروس  هشام  السيد 

سكتور ج الرقم) 10)ديور الحومر ح)

ي م)10000)الرلاط املغرب

عنوانه)ا() قوس  يوسف  السيد 

تنارة) (12000  122 رقم) حي مسرور 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (12 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)1855.

851I

A.MEDITERANNEE CONSEIL ET GESTION

BIG TORTILLAS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A.MEDITERANNEE CONSEIL ET

GESTION

 RUE BANI MARINE IMM ALEJ

 3EME(ETAGE(N 19 OUJDA،

60000، OUJDA(MAROC

BIG TORTILLAS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 IMM 15 وعنوان مقرها اإلجتناعي

 EL(ALJ(RUE(BENI(MARINE 2EME

ETAGE - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 BIG (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TORTILLAS

تجهيز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتكييف انتاج الخ ز واملعكرونة.

استي2اد املنتجات الغذائية

 IMM 15(:(عنوان املقر االجتناعي

 EL ALJ RUE BENI MARINE 2EME

ETAGE - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فؤاد) بشروري  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  بشروري  السيد 
 60000 26 زنقة عنار ابن ياسر رقم)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() فؤاد  بشروري  السيد 
 60000 26 زنقة عنار ابن ياسر رقم)

وجدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1595.

852I

بيناكل ديست2يبيسيو

بيناكل ديستريبيسيو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بيناكل ديست2يبيسيو

حي الفتح رقم 2059 سلوان، 

الناظور، 62000، الناظور املغرب

بيناكل ديست2يبيسيو شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الفتح 
رقم 2059 سلوان، الناظور - 

62000 الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

بيناكل) (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

ديست2يبيسيو.

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتوزي  وتقديم الخدمات.

عنوان املقر االجتناعي):)حي الفتح)

رقم)2059)سلوان،)الناظور)-)62000 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد قرافي شنس الدين):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) شنس  قرافي  السيد 

 2059 عنوانه)ا()تجزئة العنران رقم)

سلوان)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين) شنس  قرافي  السيد 

 2059 عنوانه)ا()تجزئة العنران رقم)

سلوان)62000)الناظور املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)97  .

853I

FIDUCIAIRE AL KAMALI

شركة إليكترو هيستر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KAMALI
 BD GENERAL KETTANI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،
26000، SETTAT(MAROC

شركة إليكت2و هيست2 شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دار 

الخي2ات 2 درب صابون زنقة مارتيل 
رقم 101 سطات سطات 26000 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6861
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
شركة) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

إليكت2و هيست2.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
دار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
2)درب صابون زنقة مارتيل) الخي2ات)
 26000 سطات) سطات  (101 رقم)

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فريد  حاتم  السيد 
سطات) (26 الرقم) الخليل  تجزئة 

26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() فريد  حاتم  السيد 
سطات) (26 الرقم) الخليل  تجزئة 

26000)سطات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)1293/22.

85 I

MLM FINANCE

GOLDEN KEY OF TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

GOLDEN KEY OF TRADE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 
1 املحاميد 9 رقم 873 اسكجور 
مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1298 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (01
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN KEY OF TRADE
است2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اجزاء) و  النارية  الدرجات  تصدير  و 

الدرجات

و) التلفزيون  تصدير  و  است2اد 
ادوات الكامي2ات و معدات السنعي)

البصري.
محل) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)1)املحاميد)9)رقم)873)اسكجور)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ايت املدن):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املدن) ايت  هللا  عبد  السيد 
 873 رقم) (9 املحاميد) عنوانه)ا()
مراكش) ( 0000 مراكش) اسكجور 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
املدن) ايت  هللا  عبد  السيد 
 873 رقم) (9 املحاميد) عنوانه)ا()
مراكش) ( 0000 مراكش) اسكجور 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)69 0 1.
855I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

LA SALLE HISTORIQUE
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

la(salle(historique
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
 la salle أعطى) (2022 أكتولر) (01
بالسجل) املسجل  (historique
التجاري)83 129)باملحكنة التجارية)
لألصل) الحر  التسيي2  حق  بنكناس 
التجاري الكائن ب طريق ابن بطوطة)
الحسني) حي  الصناعي  حي  (12 رقم)
املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)
سنة) (20 ملدة) (al( jabalayn لفائدة)
2022)و تنتهي) 01)أكتولر) تبتدئ من)
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مبلغ) مقابل  (20 2 شتن 2) (30 في)

شهري قينته)19.000)درهم.

856I

مقهى مكانسة

مقهى مكانسة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقهى مكانسة

مركز املكانسة القرية تاونات، 

تاونات، 35000، تاونات املغرب

مقهى مكانسة شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

مركز) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 

 35000 (- تاونات) القرية  املكانسة 

تاونات املغرب

مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

2187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

مقهى) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

مكانسة.

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

مركز) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 35000 (- تاونات) القرية  املكانسة 

تاونات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فؤاد) الهواري  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  الهواري  السيد 
مركز املكانسة القرية)35000)تاونات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() فؤاد  الهواري  السيد 
مركز املكانسة القرية)35000)تاونات)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) االبتدائية بتاونات بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)538.

857I

FREE COMPTA SARL

LECHAZI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3°
 ETAGE(N°17، 90020، TANGER

MAROC
LECHAZI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 20شارع 
القا�صي عياد الطابق األول الشقة 

2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1313 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LECHAZI IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):)•)
.Promotion(Immobilière

20شارع) (: عنوان املقر االجتناعي)
الشقة) األول  الطابق  عياد  القا�صي 

2 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 (: السيد العنري عزيز)
بقينة)1.000)درهم للحصة.

حصة) (50 (: السيد جنال لشهب)
بقينة)1.000)درهم للحصة.

بقينة) (50 (: السيد العنري عزيز)
1.000)درهم.

بقينة) (50 (: السيد جنال لشهب)
1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  العنري  السيد 
شارع حفيظ ابن عبد البار رقم) 15 

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() لشهب  جنال  السيد 
 2 الطابق) ( 9 إقامة الحج فاتح رقم)
الولفة)20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() عزيز  العنري  السيد 
شارع حفيظ ابن عبد البار رقم) 15 

90000)طنجة املغرب
عنوانه)ا() لشهب  جنال  السيد 
 2 الطابق) ( 9 إقامة الحج فاتح رقم)
الولفة)20000)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11525.
858I

FIDUSAL

CONSTRUCTSY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSAL
93 1وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تنارة، 12030، تنارة 
املغرب

CONSTRUCTSY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
رياض أوال د املطاع شارع سهل 
الرون سكتور 2 الرقم 321 - 

12000 تنارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137 91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTSY
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و أشغال مختلفة
بي  شراء)العقارات وكالة عقارية.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رياض أوال د املطاع شارع سهل الرون)
سكتور)2)الرقم)321 - 12000)تنارة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 300 (: القادر) عبد  هنو  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
300)حصة) (: السيد هنو سفيان)

بقينة)100)درهم للحصة.
حصة) ( 00 (: نزار) هنو  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد هنو عبد القادر عنوانه)ا()
 10000 1)ح.ي.م) 5 1)امال) ج5)رقم)

الرلاط املغرب.
عنوانه)ا() سفيان  هنو  السيد 
 10000 1)ح.ي.م) 5 1)امال) ج5)رقم)

الرلاط املغرب.
السيد هنو نزار عنوانه)ا()ج5)رقم)
الرلاط) (10000 ح.ي.م) (1 امال) (1 5

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هنو عبد القادر عنوانه)ا()
 10000 1)ح.ي.م) 5 1)امال) ج5)رقم)

الرلاط املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بتنارة  االبتدائية 

2022)تحت رقم)2028.

859I

الفيديسا

NALI VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

الفيديسا
702 عنارة اشتوكية الطابق التاني 
رقم الشقة 6 املسي2ة 1 حرف ب 
مراكش، 0 01 ، مراكش املغرب
NALI VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي 17، زنقة 
الخليل عنارة 6 -الرلاط- - 10090 

الرلاط املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7909

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)نون 2)2017)تنت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
 EXPLOITANT DE MAISON D’

.HÔTE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجن 2) (21 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2017)تحت رقم)7231.

860I

الفيديسا

NALI VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

الفيديسا
702 عنارة اشتوكية الطابق التاني 
رقم الشقة 6 املسي2ة 1 حرف ب 
مراكش، 0 01 ، مراكش املغرب
NALI VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 زنقة 
الخليل عنارة 6 -الرلاط- - 10090 

الرلاط املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7909
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2017 نون 2) (28 املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()صبار)

لالنجاة كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2017)تحت رقم)5872.

861I

DILIGOR

CENTRE BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة)

DILIGOR
 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence(Abdellatif(Angle(Rue
 Champigny(et(Rue(Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 
املغرب

CENTRE BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتناعي بسنة 
2 مجنوعة 6 عنارة 25 الطابق 
السفلي شقة 1 عين السب  الدار 
البيضاء - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3839 7

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (02 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
في املغرب) •)غرض الشركة سواء)

أو في الخارج:
الهندسة) مباني  أعنال  جني   (•
وتصني ) الفنية  واألعنال  املدنية 
)سباكة) جني  املهن) املواسي2 وإنشاء)
(- تبليط) (- تهوية) (- تكييف) (- تدفئة) (-
بناء) (- -)جص) زجاج) (- ديكور) (- دهان)

-)نجارة)-)رشب)-)أملنيوم(.

•)تركيب وصيانة وتوزي  وتسويق)
ومستلزمات) الكهرلائية  املعدات 
وإنتاج) وتنظيم  ابلي  التشغيل 

الصناديق والخزائن.
والسياحة،) للعقارات  الت2ويج  (•
أي) وتشغيل  واإلشراف،) واإلدارة،)

موق  معقد أو مشابه.
لجني ) والعقود  البناء) أعنال  (•

املهن،)وتصني  الكتل والبالط.
•)شراء)ولي  وتشغيل وإدارة جني )
وتصدير) استي2اد  وكذلك  العقارات 
والزراعية) الحرفية  املنتجات  جني  
وجني ) والصناعية  والكينيائية 
املدرالت) وجني   التصني   عنليات 

التكنولوجية.
•)جني  دراسات وإنشاء)محطات)
الكهرلاء)ذات الجهد العالي واملتوسط)))
املحوالت) ومحطات  واملنخفض 
لجني  القوى والت2كيبات الكهرلائية)
واإلشارات) واألتنتة  والصناعية 
أعم،) وبشكل  بعد.) عن  واإلشارات 
ترتبط جني  العنليات بشكل مباشر)
بأي) جزئًيا،) أو  كلًيا  مباشر،) غي2  أو 
من الكائنات املحددة أو بأي كائنات)

مناثلة أو مرتبطة..
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2289 8.
862I

NEOXIS CONSULTING

البو جمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI

 ETAGE 1 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

البو جنال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
محند الخامس 65 - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16013

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 ماي) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امينة) )ة() السيد) تفويت 
حصة) (ZAAGOUGUI 3 0
حصة) (1.000 أصل) من  اجتناعية 
حسبية السدادي) )ة() لفائدة السيد)

بتاريخ)12)ماي)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (15 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)16013.
863I

moorish co

LJ MEDIA SOLUTION
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

maroc
LJ MEDIA SOLUTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 00027
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (21 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 LJ MEDIA الوحيد) الشريك  ذات 
SOLUTION)مبلغ رأسنالها)10.000 
 39 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
شارع اللة الياقوت الطابق)5)الشقة د)
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
التوقف التام عن) (: املغرب نتيجة ل)

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب)39)شارع)
د) الشقة  (5 الطابق) الياقوت  اللة 
20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.)
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و عين:

و) اسوالة  جهان  السيد)ة()
رقم) (8 زنقة) الشريفة  حي  عنوانه)ا()

 20000 البيضاء) الشق  عين  (28

)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)39)شارع)

د) الشقة  (5 الطابق) الياقوت  اللة 

الدارالبيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1873 8.

86 I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 FLAMENCA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

18,شارع إبن سينا الناضور، 

62000، الناضور املغرب

 FLAMENCA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السكة 
الحديدية العروي - 62550 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.FLAMENCA IMPORT EXPORT

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
و التصدير.

حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 62550 (- السكة الحديدية العروي)

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد العنريتي مينون)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العنريتي مينون عنوانه)ا()
حي ترقاع الشرقية سكتور ب)62030 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد العنريتي مينون عنوانه)ا()
حي ترقاع الشرقية سكتور ب)62030 

الناظور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)600 .
865I

FIDSAGE SARLAU

DECOZY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
9 1 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
DECOZY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 
محند سنيحة الطابق 10 الشقة 
57 - 20300 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DECOZY

غرض الشركة بإيجاز):)

استي2اد و تصدير و تجارة)

أشغال مختلفة آو أشغال البناء
زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)

محند سنيحة الطابق)10)الشقة)57 

- 20300)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مشعال محند امين):)200 

حصة بقينة)150)درهم للحصة.

 200 (: جلون) بن  عادل  السيد 

حصة بقينة)150)درهم للحصة.

السيد انس بن جلون):)200)حصة)

بقينة)150)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

امين) محند  مشعال  السيد 
رقم) (07 زنقة) (1 انارة) حي  عنوانه)ا()

35)عين الشق)20152)الدار البيصاء)

املغرب.

السيد عادل بن جلون عنوانه)ا()
كاليفورنيا) غازي  بن  شارع  (05 رقم)

20152)الدار البيصاء)املغرب.

السيد انس بن جلون عنوانه)ا()
 30 رقم) (22 زنقة) لبننارة  تجزئة 

البيصاء) الدار  (20152 كاليفورنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

امين) محند  مشعال  السيد 
رقم) (07 زنقة) (1 انارة) حي  عنوانه)ا()

35)عين الشق)20152)الدار البيصاء)

املغرب

السيد عادل بن جلون عنوانه)ا()

كاليفورنيا) غازي  بن  شارع  (05 رقم)

20152)الدار البيصاء)املغرب

السيد انس بن جلون عنوانه)ا()

 30 رقم) (22 زنقة) لبننارة  تجزئة 

البيصاء) الدار  (20152 كاليفورنيا)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

330 7- رقم) تحت  (2022 أكتولر)

.8 0892

866I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE ESPACE JALIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 AV( DES( FAR( SOUK( SEBT،

الننة) اوالد  السبت  سوق  (،23550

املغرب

STE ESPACE JALIL SARL)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

شارع) (: وعنوان مقرها اإلجتناعي)
سوق) االداري  الحي  امللكي  الجيش 
سوق) (23550 (- الننة) السبت اوالد 

السبت اوالد الننة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري):)

.1637

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)

شركة) (STE ESPACE JALIL SARL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (200.000 رأسنالها)

الجيش) شارع  اإلجتناعي  مقرها 

السبت) سوق  االداري  الحي  امللكي 

سوق السبت) (23550 (- الننة) اوالد 

السباب) نتيجة  املغرب  الننة  اوالد 

االقتصادية.
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و عين:
السيد)ة()البشي2 جليل و عنوانه)ا()
االداري) الحي  امللكي  الجيش  شارع 
 23550 الننة) اوالد  السبت  سوق 
املغرب) الننة  اوالد  السبت  سوق 

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
شارع) وفي  (2022 غشت) (19 بتاريخ)
سوق) االداري  الحي  امللكي  الجيش 
سوق) (23550 (- الننة) السبت اوالد 

السبت اوالد الننة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

20)أكتولر)2022)تحت رقم)255.

867I

CABINET(DAMI(&(ASSOCIES

ULJH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(DAMI(&(ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME(ETAGE 169, BD(DE(LA
 RESISTANCE 7 EME(ETAGE،

20490، CASABLANCA(MAROC
ULJH شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 
لي 2تي، الطابق الثالث شقة رقم 
5 الدار البيضاء. - 00 20 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 6359
بنقت�صى عقد حر مؤرخ في)18)ماي)
األسا�صي) القانون  إعداد  تم  (2022
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات)

الشريك الوحيد باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
.ULJH(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

تأجي2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستئجار السيارات.

10)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
رقم) شقة  الثالث  الطابق  لي 2تي،)
الدار) (20 00 (- البيضاء.) الدار  (5

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
فليسيداد) اييكابا  أوندو  السيدة 
 100,00 1.000)حصة بقينة) (: ابينج)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فليسيداد) اييكابا  أوندو  السيدة 
اإلستوائية) غينيا  عنوانه)ا() ابينج 
غينيا) أنفوم  كوما  كوجو  (00000

اإلستوائية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
فليسيداد) اييكابا  أوندو  السيدة 
اإلستوائية) غينيا  عنوانه)ا() ابينج 
غينيا) أنفوم  كوما  كوجو  (00000

اإلستوائية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)827388.

868I

nabiq(mohammed

topo survey
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك رطٍإ

استدراك رطٍإ وق  بالجريدة 
الرسنية

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC
topo survey شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

سكينة الطابق الثالت شارع محند 
الخامس - 23000 بني مالل املغرب

بالجريدة) وق   رطٍإ) إستدراك 

الرسنية عدد)0 57)بتاريخ)02)نون 2)

.2022

تجزئة سكينة الطابق) (: بدال من)

الثاني شارع محند الخامس بني مالل

الطابق) سكينة  تجزئة  (: يقرأ)

بني) الخامس  محند  شارع  الثالت 

مالل

الباقي بدون تغيي2.

869I

AMJAD ANOUAR

NT BOIS ART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05، 14200، SIDI 8 -83

SLIMANE MAROC

NT BOIS ART شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

مرجان رقم 39  شقة 02 - 200 1 

سيدي سلينان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (07

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 NT (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOIS ART

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب بالتقسيط.

أعنال النجارة).

األشغال املختلفة.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 1 200 -  02 39 )شقة) مرجان رقم)

سيدي سلينان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: يوسف) شرك  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  شرك  السيد 
حي اللينون بلوك)35)رقم)10 200 1 

سيدي سلينان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  شرك  السيد 
حي اللينون بلوك)35)رقم)10 200 1 

سيدي سلينان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سلينان بتاريخ)17 
أكتولر)2022)تحت رقم)191/2022.
870I

BOURA CONSEILS

PROMO EVOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
PROMO EVOLUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي محل رقم 
1  تجزئة جنان ريان مجاط مكناس 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROMO EVOLUTION
إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري)-)أشغال عامة أو بناء.
عنوان املقر االجتناعي):)محل رقم)
1 )تجزئة جنان ريان مجاط مكناس)

- 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الشرقاوي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: االنصاري) ياسين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند الشرقاوي عنوانه)ا()
مجاط) ريان  جنان  تجزئة  ( 1 رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب.
عنوانه)ا() االنصار  ياسين  السيد 
رقم) 10  (5 ف) زنقة  برمضان  حي 

وجدة)60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس الشرقاوي عنوانه)ا()
مجاط) ريان  جنان  تجزئة  ( 1 رقم)

مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3833.
871I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

AMSTAIRE NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL

حي العيون الزاوية شارع أيت 
يفلنان الفداء رقم 1 3 الطابق 

الثاني الدارالبيضاء، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

AMSTAIRE NEGOCE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي العيون 
الزاوية شارع أيت يفلنان الفداء رقم 
1 3 الطابق الثاني الدارالبيضاء - 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5195 5

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 يونيو) (08 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 AMSTAIRE الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسنالها) (NEGOCE
اإلجتناعي حي) درهم وعنوان مقرها 
يفلنان) أيت  شارع  الزاوية  العيون 
الثاني) الطابق  (3 1 رقم) الفداء)
20250)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

املطلوب.
و حدد مقر التصفية ب حي العيون)
الزاوية شارع أيت يفلنان الفداء)رقم)
(- الدارالبيضاء) الثاني  الطابق  (3 1

20250)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) أمستار  شيناء) السيد)ة()
الناظور) لحسن  اوالد  حي  عنوانه)ا()
62000)الناظور املغرب كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2232 8.
872I

MON COMPTABLE SARL

SOIATMANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلناسة، 60000، وجدة 

املغرب

SOIATMANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 57 شارع 

الدرفوفي عنارة الدوحي الطابق 1 

الشقة 2 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOIATMANT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالشغال املختلفة.

57)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

 1 الطابق) الدوحي  عنارة  الدرفوفي 

الشقة)2 - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: محسن) بورشيش  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: عصام) بورشيش  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

محسن) بورشيش  السيد 

وجدة) (60000 وجدة) عنوانه)ا()

املغرب.

السيد بورشيش عصام عنوانه)ا()

وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

محسن) بورشيش  السيد 

اقامة) العونية  طريق  عنوانه)ا()

شقة) (2 الطابق) السالم بلوك ب11)

11 60000)وجدة املغرب

السيد بورشيش عصام عنوانه)ا()
طريق العونية تجزئة بتنينون بلوك)

 )شقة)10 60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1622.
873I

MACOSIS CONSULTING

MAROC FOOD TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI، 30000، FES

MAROC
MAROC FOOD TRAD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
2 رقم 28 زنقة 5 حي السعادة - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57 81

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (13 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
مبلغ) (MAROC FOOD TRAD
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
 28 رقم) (2 اقامة) اإلجتناعي  مقرها 
فاس) (30000 (- حي السعادة) (5 زنقة)

املغرب نتيجة ل):)صعولاث مالية.
 2 و حدد مقر التصفية ب اقامة)
رقم)28)زنقة)5)حي السعادة)-)30000 

فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()محند لكحل و عنوانه)ا()
3)تجزئة اريسطوط شارع) 20)الشقة)
فاس املغرب) (30000 محند الفا�صي)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم) 557.
87 I

تيجان

تيجان ش م م و الشريك الواحد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تيجان
الدار البيضاء- دار بوعزة، 123 

املنطقة الصناعية، 27223، الدار 
البيضاء املغرب

تيجان ش م م و الشريك الواحد 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الدار 
البيضاء- دار بوعزة، رقم 123 

املنطقة الصناعية. - 27223 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
98953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (1999 غشت) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تيجان) (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

ش م م و الشريك الواحد.
جني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشغال التوضيب و التكييف كيفنا)

كان نوعها.
املنتجات) تغليف  و  تكييف  (-
و) الُحَبْيِبية  العِجيِنية،) السائلة،)
مستحضرات) قطاع  املسحوقة:)
التجنيل،)التغذية و قطاعات أررى.

-رلق و استغالل فروع جديدة.
أية) في  املشاركة  و  املساهنة  (-

شركة أو مقاولة مناثلة لها.

و بصفة عامة جني  املعامالت) (-
التجارية العقارية أو املالية املرتبطة)
بأحد) مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
أو) أعاله  املذكورة  الشركة  أهداف 
التي من شأنها أن تساهم في تطوير)

الشركة..
الدار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 123 رقم) بوعزة،) دار  البيضاء-)
الدار) (27223 (- الصناعية.) املنطقة 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: رالد) التجاني  السيد 

حصة بقينة)200)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رالد  التجاني  السيد 
باني.) جبل  زنقة  (،12 السالم،) حي 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رالد  مراد  السيد 
 20000 زنقة جبل باني.) (،12 سيال،)

الدار البيضاء)املغرب
(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

875I

EURODEFI MANAGEWELL

املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

املغرب شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق 2 رقم 15 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 20360 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

559077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)املغرب.

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستعانة) الحلول،) تكامل  (،ITO

بنصادر رارجية للخدمات،)االستي2اد)

والتصدير،)التدريب،)االستشارات.

 119 (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 15 رقم) (2 شارع عبد املومن الطابق)

 20360 الدار البيضاء)الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 (: النبهاني) الدرسية  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

النبهاني) الدرسية  السيدة 

الرامي) بئ2  (21 رفم) املنتزه  عنوانه)ا()

الشرقية)090 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

النبهاني) الدرسية  السيدة 

الرامي) بئ2  (21 رفم) املنتزه  عنوانه)ا()

الشرقية)090 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)128 8.

876I

YF CONSULTING-SERVICES

SHM-SKY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YF CONSULTING-SERVICES

 N°2 RUE(ABOU(TAMAM

 , BUREAU(N° 04، 14000،

KENITRA MAROC

SHM-SKY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم   القنيطرة. - 000 1 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58923

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 12)شتن 2) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (SHM-SKY الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

موالي) إقامة  (59 اإلجتناعي) مقرها 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)
000 1)القنيطرة) (- رقم) )القنيطرة.)

املغرب نتيجة ل):)صعولة في التنويل.

و حدد مقر التصفية ب)59)إقامة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

 1 000 (- القنيطرة.) رقم) ) العزيز 

القنيطرة املغرب.)

و عين:

و) عبا�صي  املهدي  السيد)ة()

عنارة) ليكولين  اقامة  عنوانه)ا()
الدار) معروف  سيدي  (01 رقم) (13

البيضاء) الدار  (20520 البيضاء)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)59)إقامة موالي)

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز)
رقم) )القنيطرة.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92959.

877I

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

LOMARI PARFUMEUR

إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

LOMARI PARFUMEUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: 363 زاوية 

شارع محند رامس و الحسن التاني 

- 23000 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9585

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في) 1)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر االجتناعي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تم تحويل مقر الشركة الى مراب رقم)

7)تجزئة املحرك)1و2)بني مالل

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تم توسي  نشاط الشركة لتصدير و)

االست2اد

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2 10.

878I

SFM EXPERTS

LUMIERES
إعالن متعدد القرارات

SFM EXPERTS
 Boulevard(Abdelkrim, 6

 Khattabi، 20500،
CASABLANCA MAROC

LUMIERES »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 19 الحي 
الصناعي صابينو- النواصر - 20500 

الدار البيضاء املنلكة املغرلية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.69 25

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 12)شتن 2) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الجديدة) الصياغة  على  املوافقة 

للنظام األسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 19 الدار البيضاء) مقرها اإلجتناعي:)

الحي الصناعي صابينو-)النواصر
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الى) يصل  االجتناعي  مال  الرأس 
00،000.000.6)درهم محررة كاملة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1997 8.

879I

ANEXIS CONSEIL

ESPACE ZOUHOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص 2ي بوجنعة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،20110 املغرب
ESPACE ZOUHOURS شركة

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شار طاح 
رقم 56 تجزئة حسن ناصر هللا 

عين الشق - 20153 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.197 87

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) (12 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) (ESPACE ZOUHOURS
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)

 56 مقرها اإلجتناعي شار طاح رقم)

(- تجزئة حسن ناصر هللا عين الشق)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20153

ل):)التوقف التام عن النشاط.

شار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

56)تجزئة حسن ناصر هللا) طاح رقم)

الدار البيضاء) (20153 (- عين الشق)

املغرب.)

و عين:

و) جدير  الرحيم  عبد  السيد)ة()

 03 رقم) الكرينات  تجزئة  عنوانه)ا()

مكرر طريق)1032)كاليفورنيا)20153 

)ة() كنصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2122 8.

880I

MA GLOBAL CONSULTING

AERIA HVAC
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

AERIA HVAC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 1 1، 
املنطقة الصناعية - 28800 

املحندية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.87 3

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لحلو) عادل  محند  السيد  إستقالة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
من مهامه كنساعد) (C677102 رقم)

في التسيي2
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
التوقيعات) تحديد صالحيات  مايلي:)

اإلجتناعية و املالية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:29 رقم) بند 

مايلي:)تسيي2 الشركة
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) باملحندية  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2066.

881I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

HELMER FILMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
HELMER FILMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 
3 طابق 2 برازيل رقم 8 5  حي 

املحندي - - اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7915
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بنقت�صى قرار الشريك الوحيد)

املؤرخ في)06)شتن 2)2022)تم تحويل)

املقر االجتناعي الحالي للشركة من)

»شقة)3)طابق)2)برازيل رقم)8 5  

حي املحندي)-)-)اكادير املغرب«)إلى)

»تجزئة رياض صوفيا اقامة)71 

شقة)05)ليساسفة)-)-)الدار البيضاء)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (07 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)9 1187.

882I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

HELMER FILMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

HELMER FILMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 

3 طابق 2 برازيل رقم 8 5  حي 

املحندي - - اكادير املغرب.

رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 7915

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 2) (06 في) املؤرخ 

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  

»100.000)درهم«)أي من)»100.000 

عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (07 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)9 1187.

883I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

HELMER FILMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
HELMER FILMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
رياض صوفيا اقامة 71 شقة 05 
ليساسفة - - الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.HELMER FILMS
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االفالم السيننائية.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 05 شقة) (71 اقامة) صوفيا  رياض 

ليساسفة)-)-)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.000 (: بوذهبين) جواد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوذهبين  جواد  السيد 

فرنسا)-)-)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوذهبين  جواد  السيد 

فرنسا)-)-)فرنسا

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2378 8.

88 I

األستاد مني2 العزوزي اإلدري�صي

محل لبيع املواد الغدائية
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

محل لبي  املواد الغدائية

بنقت�صى عقد موثق مؤرخ قي)12 

أعطى السيد حيحود) (2022 أكتولر)
التجاري) بالسجل  املسجل  توفيق 

باملحكنة االبتدائية بتطوان) (63 22
التجاري) لألصل  الحر  التسيي2  حق 

الخامس) محند  شارع  ب  الكائن 

شارع محند) (09 ساحة املضيق رقم)

 09 رقم) املضيق  ساحة  الخامس 

املغرب) (M’DIQ FNIDEQ  93100

 LHAMDI املسناة) الشركة  لفائدة 

تبتدئ) سنة  (1 ملدة) (NORD SUD

 06 و تنتهي في) (2022 أكتولر) (06 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2023 أكتولر)

قينته)23.000)درهم.

885I

Advance(Center

Hippo s.k
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance(Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad،

10020، Rabat(Maroc

Hippo s.k شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي فيال 9ك  
زنقة النجد حي الرياض 10100 

الرلاط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163 25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 Hippo(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.s.k
بي ) (1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لوازم و مستهلكات الطبية
-2)تجهيز املستشفيات.

فيال) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
9ك )زنقة النجد حي الرياض)10100 

الرلاط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: اوراس) كريم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اوراس  كريم  السيد 
شقة)3)عنارة ج اقامة فضل هللا ازرو)

53100)ازرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() اوراس  كريم  السيد 
شقة)3)عنارة ج اقامة فضل هللا ازرو)

53100)ازرو املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بالرلاط  التجارية 

2022)تحت رقم)129618.
886I

العيون استشارات

WIND OASIS METEO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة)

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي2 موالي عبد هللا، 

70000، العيون املغرب
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WIND OASIS METEO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي الشقة رقم 
09 عنارة البشرى شارع الفرسان - 

70000 العيون املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 0935

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (20 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
)ليدار،) قياس) محطات  تركيب 
تركيب) إلخ(،) سودار،)صاري قياس،)
املتجددة) بالطاقة  املتعلقة  املعدات 
الحصول) تم  التي  البيانات  وتسويق 

عليها..
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
20)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3096.
887I

YOU-TAG CONSULTING

- أنكام تيك سيرفيس إترافو 
ديفرس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOU-TAG CONSULTING
 Résidence(Latifa, 1er(Etage

 Bureau(N°3, 14 Rue(de
 Lucerne(Quartier(Des

 Hôpitaux- Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

- أنكام تيك سي2فيس إترافو ديفرس 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي - 7 شارع 
أحند التوكي الطابق الثاني الشقة 
رقم -10 الدار البيضاء. - - 20080 - 

الدار البيضاء - املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559015

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
أنكام) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

تيك سي2فيس إترافو ديفرس.
غرض الشركة بإيجاز):))

الغرض من الشركة هو باألصالة عن)
نفسها ولالنيابة عن أطراف أررى،)
في) اعتباريين،) أو  أشخاص طبيعيين 

املغرب وفي الخارج:
الكهرلائية) الت2كيبات  أعنال  (•

والسباكة وأعنال الت2كيب األررى.)
•)أعنال مختلفة.)
•)التجارة العامة.

املتعلقة) الخدمات  جني   أداء) (•
بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألنشطة)

املذكورة أعاله.
معامالت) أي  أعم،) وبشكل  (-
صناعية أو تجارية أو مالية أو أوراق)
مالية أو عقارية تتعلق بشكل مباشر)
أو غي2 مباشر بغرض الشركة أو من)
نشاط) توسي   تسهل  أن  املحتنل 

الشركة أو تطويره..
شارع) (7 (: عنوان املقر االجتناعي)
الشقة) الثاني  الطابق  التوكي  أحند 
رقم)-10)الدار البيضاء.)-)-)20080 - 

الدار البيضاء)-)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: أوشاح) عنر  (- السيد)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)-)عنر أوشاح عنوانه)ا()-)6 
عنلية الضنان ج ه)1)طابق)2)شقة)
 -  20 70 (- البيضاء) الشق  عين  (9

الدار البيضاء)-)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد)-)عنر أوشاح عنوانه)ا()-)6 

عنلية الضنان ج ه)1)طابق)2)شقة)

 -  20 70 (- البيضاء) الشق  عين  (9

الدار البيضاء)-)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-)2085 8.

888I

le(partenaire(fiscal

K&D CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

le(partenaire(fiscal

9  شلرع عنر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عنارة ال 2كة، 90000، طنجة 

املغرب

K&D(CONFECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي طريق 

تطوان، املنطقة الصناعية منر 

2، رقم 75، الطابق األول - 90000 

طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100235

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)شتن 2)2022)تم اإلعالم)

الكواكبي) الصغي2  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي   و 

يناير) (18 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):

(، نادية سعيدي الفيل) السيد)ة()

8)حصة.

السيد)ة()عز الدين الكواكبي)،) 1 

حصة.

 7 (، الكواكبي) امينة  السيد)ة()

حصة.

 1 (، الكواكبي) عنر  السيد)ة()

حصة.

السيد)ة()نور الهدى الكواكبي)،)7 

حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)59 258.
889I

FOUZMEDIA

KAD-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
KAD-SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

هارون رشيد 1 اقامة اريج 3 مينوزا 
- 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2019 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
KAD- (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.SERVICES
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة أو البناء
-)تسيي2 العنارات

-)مقاول في التنظيف.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
3)مينوزا) 1)اقامة اريج) هارون رشيد)

- 000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد قدوري يوسف عنوانه)ا()
الرقم) 8   التوسعي  االمل  تجزئة 

000 1)القنيطرة املغرب.
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عنوانه)ا() عنر  قدوري  السيد 
 529 الرقم) التوسعي  االمل  تجزئة 

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد قدوري يوسف عنوانه)ا()
الرقم) 8   التوسعي  االمل  تجزئة 

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)26)أبريل)

2019)تحت رقم)-.
890I

FOUZMEDIA

 LA STE ALUM SERVICE
 - AMENAGEMENT

SARL AU 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 LA STE ALUM SERVICE

 AMENAGEMENT - * SARL(AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 8  شارع 
ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب 

02– - 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66919
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 LA STE ALUM SERVICE  :
. AMENAGEMENT - * SARL AU

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
نجارة األملنيوم و بي  سل  األملنيوم.

8 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب)

02– - 000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املزالي  يونس  السيد 
 1 000  121 رقم) (3 العربي) املغرب 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() املزالي  يونس  السيد 
 1 000  121 رقم) (3 العربي) املغرب 

القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
891I

FOUZMEDIA

 LA STE TRANSPORT 
SLIMNAT - * SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 LA STE TRANSPORT SLIMNAT 
SARL(AU * - شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 8  شارع 
ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب 

02– - 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66917
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LA STE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
 TRANSPORT SLIMNAT - * SARL

. AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ .
8 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب)

02– - 000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف سلينات عنوانه)ا()
 1 000 دوار اوالد املهدي بنننصور)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف سلينات عنوانه)ا()
 1 000 دوار اوالد املهدي بنننصور)

القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
892I

FOUZMEDIA

 LA STE ALUM DIDOUCH - *
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 LA(STE(ALUM(DIDOUCH - *

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 8  شارع 
ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب 

02– الـقـنـيـطـرة 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LA STE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

. ALUM DIDOUCH - * SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نجارة األملنيوم و بي  سل  األملنيوم.

8 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

ابو بكر الصديق اقامة اينان مكتب)

القنيطرة) (1 000 الـقـنـيـطـرة) (–02

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم هيدور عنوانه)ا() السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() ديدوش  رلي   السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

ابراهيم هيدور عنوانه)ا() السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

عنوانه)ا() ديدوش  رلي   السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

893I
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FOUZMEDIA

CHANNOUK SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
CHANNOUK SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم   القنيطرة 000 1 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CHANNOUK SARL AU
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل السل 
مقاول في األشغال املختلفة.

 59 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)
عبدالعزيز الرقم) )القنيطرة)000 1 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شنوق  قاسم  السيد 
سلينان) اوالد  امغيضن  دوار 

الصفصاف)--)بلقصي2ي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() شنوق  قاسم  السيد 

سلينان) اوالد  امغيضن  دوار 

الصفصاف)--)بلقصي2ي املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

89 I

مكتب الرياني للنحاسبة

GRUPLOSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الرياني للنحاسبة

شارع محند داود رقم230 تطوان، 

0 930، تطوان املغرب

GRUPLOSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

الجيش امللكي قيسارية املوحدين 
رقم 79 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9963

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 26)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

GRUPLOSA)مبلغ رأسنالها)10.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع)

الجيش امللكي قيسارية املوحدين رقم)

تطوان املغرب) (93000 (- تطوان) (79

نتيجة ل):)األزمة االقتصادية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الجيش امللكي قيسارية املوحدين رقم)

79)تطوان)-)93000)تطوان املغرب.)

و عين:

و) القدوري  فتيحة  السيد)ة()

مدريد) (28001 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا كنصفي))ة()للشركة.

و) دسيك  لوزا  روان  السيد)ة()

مدريد) (28001 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (29 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)1800.

895I

jamal(ait(hommad

ه ج ايفنت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ه ج ايفنت شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم   5 
حي جوهرة سيدي قاسم 16000 

سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
ج) ه  (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

ايفنت.
منون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)  5 
 16000 قاسم) سيدي  جوهرة  حي 

سيدي قاسم مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام جبار):)1.000)حصة)
بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جبار  هشام  السيد 
تجزئة مينونة رقم)   16000)سيدي)

قاسم مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() جبار  هشام  السيد 
تجزئة مينونة رقم)   16000)سيدي)

قاسم مغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم)-.
896I

Arithmetic Compta 

)MENASTA( ميناسطا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكتب رقم  ، 000 1، 
القنيطرة املغرب

ميناسطا )MENASTA( شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 117 شارع 
موالي عبد العزيز مكتب 3 - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67019
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.(MENASTA((ميناسطا
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة/التجارة) البضائ /االشغال 

العامة.
عنوان املقر االجتناعي):)117)شارع)
موالي عبد العزيز مكتب)3 - 000 1 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسن حنينيدي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حنينيدي) الحسن  السيد 
املناصرة) القاللشة  دوار  عنوانه)ا()

000 1)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
حنينيدي) الحسن  السيد 
املناصرة) القاللشة  دوار  عنوانه)ا()

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

897I

jamal(ait(hommad

ترانس ح م د
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

jamal(ait(hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ترانس ح م د شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الحي 
الصناعي رقم 39 سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم مغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27285

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2019 ف 2اير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()نعينة العاطفي)

أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000

حنيد قريفة بتاريخ)13)ف 2اير)2019.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

شتن 2)2022)تحت رقم)7  .

898I

BUSINESS CENTER.COM

 AFRICA STUDENTS
ASSISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

 AFRICA STUDENTS

ASSISTANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 منر 

مرسلطان شقة 3 طابق 1 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23109

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)يونيو)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك سليم العجال املرعوي)

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي   و 

شتن 2) (07 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):

السيد)ة()سناح بن شيخة)،)150 

حصة.

العجال) سلينان  السيد)ة()

املرعوي)،)700)حصة.
السيد)ة()سيلين العجال املرعوي)

،)350)حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2180 8.

899I

DIWAN CONSWORLD

CHOUJAA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIWAN CONSWORLD
 Riad(El(Oulfa(GRP 3 Entrée 9
 N° 113, 1ér(Etage – El(Oulfa،
20220، CASABLANCA(MAROC
CHOUJAA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 
زنقة محند سنيحة الطابق 8 

الدارالبيضاء - 20200 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
786086

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2021 ماي) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

. CHOUJAA PROMO
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.
البناء) انواع  لجني   شركة 
في) املشاركة  املدنية,) والهندسة 
والخاصة,) العنومية  الصفقات 
القيام) او  بنقوالت  االستعانة 
باشغال لشركات اررى قصد انجاز)
و) مشروع  كصاحب  املشاري ,) كل 

صفقات اررى..
 77 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 8 الطابق) سنيحة  محند  زنقة 
20200)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الشجاع) الزهراء) فاطنة  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.
السيد ابا تراب يحيى):)250)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيد ابا تراب ريان):)250)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشجاع) الزهراء) فاطنة  السيدة 
عنوانه)ا()ال 2كة مجنوعة)1)عنارة أ5 
رقم)3)اوالد حند)2)دار بوعزة النواصر)
الدارالبيضاء) (20200 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() يحيى  تراب  ابا  السيد 
زنقة)63)رقم)17)االلفة الدارالبيضاء)

20200)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ريان  تراب  ابا  السيد 
زنقة)63)رقم)17)االلفة الدارالبيضاء)

20200)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشجاع) الزهراء) فاطنة  السيدة 
عنوانه)ا()ال 2كة مجنوعة)1)عنارة أ5 
رقم)3)اوالد حند)2)دار بوعزة النواصر)
الدارالبيضاء) (20200 البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2021)تحت رقم)-.
900I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

BILAL ACHRAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
BILAL ACHRAF SARL شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 26 شارع 

مرس سلطان شقة 3 طابق 1 - 
20006 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558737

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 BILAL (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

.ACHRAF SARL
الت2ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار
أعنال مختلفة.

26)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  1 طابق) (3 شقة) سلطان  مرس 

20006)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: حندون) هللا  عبد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد ابراهيم وليفي):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا حندون عنوانه)ا()
 05 شقة) (327 الزولي2 عنارة) تجزئة 
االلفة)20220)الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() وليفي  ابراهيم  السيد 
م) امين  قصبة  اقامة  ليساسفة 
 20190  01 شقة) (16 عنارة) (6 س)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد هللا حندون عنوانه)ا()
 05 شقة) (327 الزولي2 عنارة) تجزئة 

االلفة)20220)الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا() وليفي  ابراهيم  السيد 
ليساسفة اقامة قصبة امين م س)6 
عنارة)16)شقة)20190)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)33955.
901I

Valoris(Partners

DINAXEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Valoris(Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi، 20410،

casablanca(maroc
DINAXEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي إقامة 

اإلستقرار زاوية زنقة النصر و جول 
سيزار، عنارة رقم 20 الصخور 
السوداء - 20303 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 68973

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()كنال الضخامة)
بناني)100)حصة اجتناعية من أصل)
أحند) )ة() 100)حصة لفائدة السيد)

لحسك بتاريخ)13)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1981 8.
902I

CABINET CAGECمكتب كاجيك

ATLAS FLUORSPAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاجيك
108, زنقة رحال بن احند 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

ATLAS FLUORSPAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 39 شارع 

لال ياقوت الطابق 5 الشقة د - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.FLUORSPAR

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التنقيب و تطوير املعادن وتقيينها.

39)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

(- د) الشقة  (5 الطابق) ياقوت  لال 

20250)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحو املرلوح):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحو املرلوح عنوانه)ا()قصر)

 52600 الراشدية) تنجداد  ملعب 

الراشدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد لحو املرلوح عنوانه)ا()قصر)

 52600 الراشدية) تنجداد  ملعب 

الراشدية املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2117 8.
903I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 SOCIETE PIZZA DES
NATIONS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA،

14000، KENITRA(MAROC
 SOCIETE PIZZA DES NATIONS

SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي بزردال 

الغرلية قطاع 03 رقم 1056 
بوقنادل سال - 11052 سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23289
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) املؤرخ في) 1)شتن 2)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 SOCIETE PIZZA الوحيد) الشريك 
مبلغ) (DES NATIONS SARL AU
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
الغرلية) بزردال  اإلجتناعي  مقرها 
بوقنادل سال) (1056 رقم) (03 قطاع)
(: ل) نتيجة  املغرب  سال  (11052  -

صعولة سوق الشغل.
و حدد مقر التصفية ب بزردال)
الغرلية قطاع)03)رقم)1056)بوقنادل)

سال)-)11052)سال املغرب.)
و عين:

فؤاد جبار و عنوانه)ا() السيد)ة()
سال)11052)سال املغرب كنصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
بزردال) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الغرلية قطاع)03)رقم)1056)بوقنادل)

سال
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم) 3983.

90 I

شركة سوميار الدار البيضاء

 سوميار الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة سوميار الدار البيضاء
13 شارع الزلي2 ابن عوام صخور 
السوداء، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 سوميار الدار البيضاء شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 شارع 
الزلي2 ابن عوام صخور السوداء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137517

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 02)ف 2اير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
سوميار الدار البيضاء)مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (200.000
شارع الزلي2 ابن عوام) (13 اإلجتناعي)
الدار) (20000 (- السوداء) صخور 
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)الصعولات)

التي تواجه الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)13)شارع)
(- السوداء) صخور  عوام  ابن  الزلي2 

20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()مراد الرامي و عنوانه)ا()
شنس) إقامة  الشطر ) (6 بنكالو)
تنارة املغرب) (12020 هرهورة تنارة)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)13)شارع)
الزلي2 ابن عوام صخور السوداء)الدار)

البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2022)تحت رقم)820859.
905I

ينامة بالست2

 YAMAMA يمامة بالستر
PLASTER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

ينامة بالست2
دوار اوالد مو�صى الطريق الوطنية 
1 ب ك 589 قبادة العامرلوكدرة 

اسفي، 6252 ، اسفي املغرب
 YAMAMA PLASTER 2ينامة بالست
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
مو�صى الطريق الوطنية 1 ب ك 589 
قبادة العامرلوكدرة اسفي - 6252  

اسفي املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2058

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2021 دجن 2) (02 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (9.900.000«
»100.000)درهم«)إلى)»10.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن 2) (27 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2021)تحت رقم)2058.
906I

FLASH ECONOMIE

ADLES CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

ADLES CONSULTING
العام) الجن   ملقت�صى  تبعا 
 2022 ماي) االستثنائي املؤرخ في) 2)
تحويل جني  حصص) الشركاء) قرر 
أي) العرو�صي  الرحنان  عبد  السيد 
املر�صي) 500)حصة إلى السيدة هناء)

بتاريخ) 0  التفويت  سند  على  بناًء)
ماي)2022

نقل مقر الشركة الى العنوان التالي)
لشبونة) اقامة  املقاومة  شارع  (201

الطابق)1)رقم)2)الدارالبيضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)91685 
907I

FLASH ECONOMIE

YSRAN LOGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

YSRAN LOGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 56 زنقة 
ابن الوعنان عين السب  - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555827
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 YSRAN(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.LOGEMENT
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (56 (: عنوان املقر االجتناعي)
 20000 (- السب ) عين  الوعنان  ابن 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد سعد نصري)

بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة بن علي سارة):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعد نصري عنوانه)ا()90 
 20000 منر الكاليبتوس عين السب )

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() سارة  علي  بن  السيدة 
السب ) عين  األوكالبتوس  منر  (90

20000)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعد نصري عنوانه)ا()90 
 20000 منر الكاليبتوس عين السب )

الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() سارة  علي  بن  السيدة 
السب ) عين  األوكالبتوس  منر  (90

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838290.
908I

FLASH ECONOMIE

 AL HOMMANI
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FISCOGEF
 AL HOMMANI IMMOBILIER

التصفيـــة النهائيــــة 
RC : 334783

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
قرر) (2022 شتن 2) املنعقد بتاريخ) 1)
 AL HOMMANI« شركة) مساهنو 

IMMOBILIER«)ما يلي):)
-)املوافقة على تقرير املصفى

-)قفل تصفية الشركة)
-)التشطيب على السجل التجاري)

رقم)783 33
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2022)تحت رقم) 196 8
من أجل النشر

909I
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FLASH ECONOMIE

 EL FAOUARIS
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FISCOGEF
EL FAOUARIS CONSTRUCTION

التصفيـــة النهائيــــة 
RC : 280571

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
قرر) (2022 شتن 2) (51 املنعقد بتاريخ)
 EL FAOUARIS« شركة) مساهنو 

CONSTRUCTION«)ما يلي:)
املوافقة على تقرير املصفى (-

قفل تصفية الشركة) (-
السجل) على  التشطيب  (-

التجاري رقم)280571
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) التجارية بالبيضاء)

2022)تحت رقم)1965 8
من أجل النشر

910I

FLASH ECONOMIE

 REXAMAT
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOGEF
إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة
 REXAMAT CONSTRUCTION

R.C: 558521
مؤرخ) عرفي  عقد  بنقت�صى 
2022)تم) 27)شتن 2) بتاريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية:
 REXAMAT (: التسنية)

CONSTRUCTION
زنقة) (81 (: )املقر االجتناعي)

الهدهد الدار البيضاء)
(: الهدف االجتناعي)

اإلنعاش العقاري
ذات) شركة  (: الشكل القانوني)
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد

درهم) (100.000,00 (: الرأسنال)
مقسنة الى:

•)1000)حصة من فئة)100)درهم)

للسيد رشيد زهي2

التسيي2):)تعيين السيد رشيد زهي2)

مسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 محدودة)

باملحكنة) (: اإليداع القانوني)

17أكتولر) يوم) بالبيضاء) التجارية 

2022)تحت رقم)1566 8

يناير) (01 :)من) السنة االجتناعية)

الى)31)دجن 2)

املدة):)99)سنة

السجل التجاري):)558521

من أجل النشر

911I

FLASH ECONOMIE

RIMA PRO
إعالن متعدد القرارات

FISCOGEF

 RIMA PRO

RC : 235265
رف  رأسنال الشركة 

في اطار العقد العرفي للجن  العام)

 2022 أكتولر) (03 بتاريخ) االستثنائي 

قرر شركاء)شركة)

ذات) »RIMA PRO«شركة 

املسؤولية املحدودة ما يلي:

الرف  من رأسنال الشركة) (-

من)100000.00)درهم الى)30000.00 

حصة) (2900 درهم عن طريق رلق)

للحصة) درهم  (100,00 فئة) من 

الواحدة محررة بكاملها نقدا.

الشركة) رأسنال  اصبح  ولالتالي 

كنا يلي:

السيد محند محنون) (•

1500)حصة)

السعدية) السيدة  (•

بوشعيب)1500)حصة

جديد) شريك  قبول  (-

للشركة

القانوني) الشكل  تغيي2  (-

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

 SARL (« وحيد) ذو شريك  املحدودة 

املسؤولية) ذات  شركة  إلى  (» (D’AU

» SARL(«(املحدودة

االساسية) القوانين  تحيين  (-
املنصوص) التعديالت  وفق  للشركة 

عليها.
باملحكنة) القانوني  االيداع  تم 
17أكتولر) يوم) بالبيضاء) التجارية 

2022)تحت رقم)1287 8.
من أجل النشر

912I

FLASH ECONOMIE

ECH-DD CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سب  عيون مكناس
ECH-DD CONCEPT

مكتب حي بوعزة ايت يدير سب  
عيون 

شركة محدودة املسؤولية 
رأس مالها 00, 000 100 درهم 

املوضوع تأسيس شركة 
بنقت�صى) الشركة  هذه  أسست 
العقد العرفي بتاريخ) 1)شتن 2)2022 
و) الشبي  السيد سعيد  من  كل  بين 

السيد محند الينوري
)رصائصها كالتالي

محدودة) شركة  الشركة  شكل  (
املسؤولية)»ش.م.م«

ECH-DD CONCEPT)التسنية)
إدارة) دراسات  موضوع.مكتب  (
املوارد الطبيعية والتننية املستدامة

-أشغال مختلفة
العنليات) جني   عامة  بصفة  و 
املالية) و  التجارية  العقارية  املنقولة 
التي ينكن أن تتصل بصفة مباشرة)

أو غي2 مباشرة بنوضوع الشركة)
تطور) إلى  تؤدي  آن  ينكن  أو 

الشركة املذكورة
املقر االجتناعي مكتب حي بوعزة)

ايت يدير سب  عيون)
تاريخ) من  تبتدئ  سنة  (99 املدة)

تسجيل الشركة)
 100  000,  00 الشركة) رأسنال 
درهم مقسنة إلى)1000)حصة قينة)
كل واحدة منها)00, 100)درهم منحت)

كالتالي)

حصة) (750 السيد سعيد الشبي)
75000درهم

 250 الينوري) محند  السيد 
حصة)25000درهنم

يرج ) الشركة  وإمضاء) تسيي2  (Y
منفرد) بشكل  واإلمضاء) التسيي2 
بطاقته) رقم  الشبي  سعيد  للسيد 

الوطنية)  3678
اإلدارة) تسيي2  عن  املسؤول  وهو 
الشركة) لنشاط  والفعالة  الدائنة 

ملدة غي2 محدودة
 31 يناير إلى) (1 سنة الشركة من)

دجن 2)
توزي  األرلاح

بعد رصم املصاريف و التحنالت)
القانون) في  إليها  املشار  القانونية 

التأسي�صي و بعد رصم)5%)لتكوين)
الرلح) فان  القانوني  االحتياطي 
الصافي يقسم بين الشركاء)كل حسب)
مال) رأس  في  االجتناعية  حصصه 

الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)
 26 باملحكنة التجارية بنكناس يوم)

شتن 20222)تحت عدد)57253

913I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

M.H.E SOLUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca(Maroc
M.H.E SOLUTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكتب رقم 
1إقامة رديجة رقم 65 زنقة لبنان - 

020 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67003
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 M.H.E(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.SOLUTION
استعادة) (: غرض الشركة بإيجاز)
إعادة) بهدف  الصناعية  النفايات 

بيعها وتسويقها كنا هي.
للنفايات) الجنلة  -تجارة 

واملخلفات بجني  أنواعها.
أو) الخشبية  العبوات  بي   (-
تدويرها،) املعاد  البالستيكية 
الصناعية،) الصناديق،) املنصات،)

البكرات.
والخدمات) البضائ   تسليم 

اللوجستية،)ونقل البضائ ..
مكتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة) (65 رقم) رديجة  1إقامة  رقم)

لبنان)-)020 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الناصري) السيد محند 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند الناصري عنوانه)ا()
تجزئة الحرية زنقة)09)رقم)05)سيدي)
مومن)00 20)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محند الناصري عنوانه)ا()
09)سيدي مومن) تجزئة الحرية زنقة)

00 20)الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)92978.

91 I

CHICHAOUA GESTION

DI PAINT-HOUSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ،.

DI PAINT-HOUSE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار 

ملزوضية جناعة ملزوضية - 0000  
شيشاوة املنلكة املغرلية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 DI (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PAINT-HOUSE
صباغة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البنايات
-)أشغال البناء)

-)تجارة
-)استي2اد وتصدير.

دوار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
  0000 (- ملزوضية جناعة ملزوضية)

شيشاوة املنلكة املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
منانة) بن  ايت  الدين  نور  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

منانة) بن  ايت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()الرحنة)1)بلوك)01)رقم)17 

الرحنة)2)دار بوعزة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املنلكة املغرلية.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

منانة) بن  ايت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()الرحنة)1)بلوك)01)رقم)17 

الرحنة)2)دار بوعزة النواصر)20000 

الدار البيضاء)املنلكة املغرلية

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)5/2022 6.

915I

GESTION ALJANOUB

MARAMI TOUR
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عنارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون، 70000، 

العيون املغرب

MARAMI TOUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

السنارة رقم 07 مزرعة اهل الرشيد 

العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29051

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين نشاط الشركة و ذالك بابقاء)

النشاط الوحيد):)وكالة االسفار

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين نشاط الشركة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3102/2022.

916I

ديوان االستاذ إحسان بنسودة

MARIO PALMAS +3 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االستاذ إحسان بنسودة
22 شارع عنر الخيام بوسجور، 

20200، الدارالبيضاء املغرب
 MARIO(PALMAS +3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

56 رقم 10 عين الشق - 20220 
الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12 173
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2022)تم اإلعالم)
بوفاة الشريك ماريو باملاس و توزي )
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2022 مارس) (07 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

جينوفا) مريا  ناتليا  السيد)ة()
صولينس)،)300)حصة.

السيد)ة()جيوسبينا باملاس)،)200 
حصة.

 200 (، ماسينو باملاس) السيد)ة()
حصة.

 200 (، رينوندو باملاس) السيد)ة()
حصة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)828583.
917I

global(audit(partners

home laser
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global(audit(partners
شارع الحسن الثاني،مدار 1،سانت 
إكسولي2ي وشارع عالل الفا�صي، 

الطابق 3، شقة 19، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

home laser شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي تقاط  

اإلمام البخاري وشارع اإلمام نخاي 

املعاريف - 20370 الدار البيظاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5592 3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 home (: اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها)

.laser
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجنيل.

تقاط ) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

نخاي) اإلمام  وشارع  البخاري  اإلمام 

البيظاء) الدار  (20370 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة آية برماني):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة آية برماني عنوانه)ا()الدار)

البيظاء)20370)الدار البيظاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة آية برماني عنوانه)ا()الدار)

البيظاء)20370)الدار البيظاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2356 8.

918I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

SAKEB SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
 SAKEB SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي كراج 
 TF دوار دعجات موالي عبدهللا
08/189817 - 000 2 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19907
 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 SAKEB(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.SERVICES SARL AU
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�صي
أعنال مختلفة.

كراج) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 TF عبدهللا) موالي  دعجات  دوار 
الجديدة) (189817/08 - 2 000

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: البكري) السيد مصعب 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصعب البكري عنوانه)ا()

 2 000 املنزه) حي  (6 شقة) م  عنارة 

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصعب البكري عنوانه)ا()

 2 000 املنزه) حي  (6 شقة) م  عنارة 

الجديدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)29303.

919I

global(audit(partners

AZUR PARTNERS
شركة املساهنة

رف  رأسنال الشركة

global(audit(partners

الثاني،مدار) الحسن  شارع 

عالل) وشارع  إكسولي2ي  1،سانت 

(،19 شقة) (،3 الطابق) الفا�صي،)

20000،)الدار البيضاء)املغرب

شركة) (AZUR PARTNERS

املساهنة

 117 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 

وشارع) الثاني  الحسن  شارع  تقاط  

اكادير،)الطابق)11،)رقم)25 - 20050 

الدار البيظاء)املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.217181

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تم) (2022 شتن 2) (09 في) املؤرخ 

بنبلغ) الشركة  رأسنال  رف  

من) أي  درهم«) (312.500« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.312.500 

درهم«)عن طريق):)-.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2288 8.

920I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

AOUARZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،
BOUMALNE DADES maroc
AOUARZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي امزيلن 

بومالن دادس تنغي2 - 5150  بومالن 
دادس املغرب.

رف  رأسنال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 أكتولر) (18 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
 30.000« أي من) درهم«) ( 70.000«
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) بتنغي2  االبتدائية 

2022)تحت رقم) 83.

921I

H.Y.ELEC

ح.ي.إليك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

H.Y.ELEC
 RUE(AIT(OURIR(ETG 2 03

 BOURGOGNE(CASABLANCA،
20000، الدار البيضاء املغرب

ح.ي.إليك شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 03 زنقة 
أيت أورير الطابق 02 بوركون الدار 
البيضاء - 20202 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.399373

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 26)شتن 2) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) ح.ي.إليك  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي)03)زنقة أيت أورير)
(- بوركون الدار البيضاء) (02 الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20202
ل):)النشاط غي2 مرلح بسبب املنافسة.
03)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
بوركون الدار) (02 أيت أورير الطابق)
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) حنداني  يوسف  السيد)ة()
 6 حي السالم الياسنين ر) عنوانه)ا()
البيضاء) األلفة  (13 شقة) عنارة) 8)
املغرب) البيضاء) الدار  (20202

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)03)زنقة)
بوركون الدار) (02 أيت أورير الطابق)

البيضاء
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1662 8.

922I

XCC SERVICES MA

اكس سس سرفيس ما
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

XCC SERVICES MA
 RUE(SOUMAYA(IMM 82

 EME(ETAGE(N°4 QUARTIER
 PALMIER(CASBLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
اكس سس سرفيس ما شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 
سنية عنارة 82 طابق 2 رقم   

النخيل الدارالبيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3 109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اكس) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

سس سرفيس ما.
مركز لال) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصاالت.
زنقة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)   (2 طابق) (82 عنارة) سنية 
الدار) (20000 الدارالبيضاء) النخيل 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: سعيد) أسيف  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعيد  أسيف  السيد 
3)شقة) زاوية كاسكون و بي2ن ط) (20
الدار) (20000 املستشفيات) حي  (6

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  أسيف  السيد 
3)شقة) زاوية كاسكون و بي2ن ط) (20
الدار) (20000 املستشفيات) حي  (6

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2108 8.
923I

INGRO IMPORT EXPORT

أنجرو لإلستيراد والتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

INGRO IMPORT EXPORT
 RUE 12 HAY(EL(FALAH 112

 MOULAY RACHID SIDI
 OTHMAN-CASABLANCA،
20660، الدار البيضاء املغرب

أنجرو لإلستي2اد والتصدير شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي الفالح 

الزنقة 12 الرقم 112 حي موالي 
رشيد سيدي عثنان الدار البيضاء - 

20660 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137255

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 30)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) والتصدير  لإلستي2اد  أنجرو 
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي حي الفالح الزنقة)12 
حي موالي رشيد سيدي) (112 الرقم)
عثنان الدار البيضاء)-)20660)الدار)
النشاط) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)
كوفيد) يعد مرلح بسبب جائحة  لم 

.19
و حدد مقر التصفية ب حي الفالح)
موالي) حي  (112 الرقم) (12 الزنقة)
رشيد سيدي عثنان الدار البيضاء)-)

20660)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) األيصاري  إبراهيم  السيد)ة()
عنوانه)ا()دوار اغرام ازعنان تافراوت)
تيزنيت)85000)الدار البيضاء)املغرب)

كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)حي الفالح الزنقة)
رشيد) موالي  حي  (112 الرقم) (12

سيدي عثنان الدار البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1663 8.

92 I

ALIANZA ADVISORY

FONCIERE CALIFORNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
9 ، زنقة جون جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه، 20060، 
الدارالبيضاء املغرب

FONCIERE CALIFORNIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 
الخامس، 39، شارع نورماندي - 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558035
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERE CALIFORNIE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة في كل من املغرب والخارج):
وتشغيل) دراسة وتصنيم ولناء) (-

جني  املشاري  العقارية.
-)اقتناء)جني  العقارات املبنية أو)

املزم  تشييدها وليعها)؛
إنشاء)جني  املباني لالستخدام) (-
السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 
وتشغيل هذه املباني سواء)عن طريق)
وعلى) أررى  طريقة  بأي  أو  اإليجار 
وجه الخصوص تقسينها إلى طوابق)
وشقق بهدف تشغيلها في إطار ظهي2)
للنلكية) املنظم  (19 5 نوفن 2) (16

املشت2كة في املغرب)؛
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وتقسيم) العقاري  التطوير  (-
األرا�صي بشكل عام.

أو) الخاص  لحسابها  الشركة،) (-
نيابة عن أطراف ثالثة،)لجني  أعنال)
الطالء،) ولناء) املدنية،) الهندسة 
وجني ) والنجارة  املائي،) والعزل 
بشكل) املتعلقة  األررى  األعنال 
املباني) بتشييد  أو غي2 مباشر  مباشر 

العامة أو الخاصة)؛
-)املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة)
للشركة في جني  العنليات املتعلقة)
بالنشاط املذكور،)وال سينا عن طريق)
أو املساهنة) شركات جديدة،) إنشاء)
شراء) أو  االكتتاب  أو  الرعاية،) في 
الشركات،) حقوق  أو  املالية  األوراق 
أو التحالف أو االتحاد) أو االندماج،)

واملشاركة أو غي2 ذلك.)؛
املعامالت) جني   عام،) وبشكل 
املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد)
غي2) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
بأغراض) أو  الشركة  بغرض  مباشر 
تسهل) أن  املحتنل  ومن  صلة  ذات 

تطويرها أو تحقيقها..
الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- نورماندي) شارع  (،39 الخامس،)

20100)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 250 (: السيد هشام ابن ابراهيم)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد محند أمين النجاري):)250 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السليناني) السيد سيدي عثنان 
درهم) (100 بقينة) حصة  (250  :

للحصة.
رفيق) الدين  فخر  السيد 
 100 250)حصة بقينة) (: السليناني)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابراهيم) ابن  هشام  السيد 
 33 رقم) فيال  أولا  تجزئة  عنوانه)ا()
أنفا) بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

20230)الدار البيضاء)املغرب.

النجاري) أمين  محند  السيد 
شارع) باها  أيت  زنقة  (1 عنوانه)ا()
 10170 السوي�صي) السادس  محند 

الرلاط املغرب.
السليناني) السيد سيدي عثنان 
 2 زنقة) كاليفورنيا  تجزئة  عنوانه)ا()
 20150 1 )كاليفورنيا) فيال نايل رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد فخر الدين رفيق السليناني)
زنقة سيدي أحند بن) (38 عنوانه)ا()
السوي�صي) الوالية  تجزئة  النبي  عبد 

10170)الرلاط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
ابراهيم) ابن  هشام  السيد 
 33 رقم) فيال  أولا  تجزئة  عنوانه)ا()
أنفا) بوطالب  الهادي  عبد  شارع 

20230)الدار البيضاء)املغرب
السيد فخر الدين رفيق السليناني)
زنقة سيدي أحند بن) (38 عنوانه)ا()
السوي�صي) الوالية  تجزئة  النبي  عبد 

10170)الرلاط املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0959 8.
925I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE ORCHIDEE
DISTRIBUTIONS
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32، 70000، Laayoune

maroc
 STE ORCHIDEE

DISTRIBUTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 988 

حي العودة - - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27179

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت مجنوع الحصص))500)حصة)

()من طرف السيد سعيد ال 2كاوي الى)
السيد ابراهيم العبدالوي)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:

تغيي2 الشكل القانوني للشركة) (• (

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

وذات الشريك الوحيد)•)
االحتفاظ بالسيد ابراهيم العبدالوي)

كنسيي2 وحيد للشركة)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

20)أكتولر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2022)تحت رقم)3105/2022.

926I

CABINET NETFIDEXPERTISE

ISTIMRAR LOGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

ISTIMRAR LOGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 77 زنقة 

محند سنيحا طبق 10 رقم 57 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55 3 7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ISTIMRAR LOGE
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجتناعي)
 57 رقم) (10 طبق) سنيحا  محند 
البيضاء) الدار  (20200 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الفتاحي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: لهشمي) ابراهيم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفتاحي عنوانه)ا() السيد محند 
20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
السيد ابراهيم لهشمي عنوانه)ا()
برشيد)20200)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الفتاحي عنوانه)ا() السيد محند 
20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
السيد ابراهيم لهشمي عنوانه)ا()
برشيد)20200)الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)-.
927I

CABINET NETFIDEXPERTISE

ALASAAD IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

ALASAAD IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 13 زنقة 

القصر الطابق 5 شقة رقم 10 

املعاريف البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

529963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ALASAAD IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز):)مقاول.

 13 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 10 5)شقة رقم) زنقة القصر الطابق)

الدار) (20200 (- البيضاء) املعاريف 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابلوح عزيز):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  ابلوح  السيد 

20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() عزيز  ابلوح  السيد 

20200)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2022)تحت رقم)-.

928I

GUARDIYA-LAA

 STE SOCIETE IMPORT

ICHAAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GUARDIYA-LAA

 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune، 70000، LAAYOUNE

MAROC

 STE SOCIETE IMPORT ICHAAA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النهضة 

1 رقم 1830 - 73000 دارلة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13165

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر) (2022 أكتولر) (18 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 STE SOCIETE(ذات الشريك الوحيد

رأسنالها) مبلغ  (IMPORT ICHAAA

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
 1830 رقم) (1 اإلجتناعي حي النهضة)

(: نتيجة ل) املغرب  دارلة  (73000  -

تصفية نهائية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النهضة)1)رقم)1830 - 73000)دارلة)

املغرب.)

و عين:

و) زروال  محند  السيد)ة()

دارلة) (73000 دارلة) عنوانه)ا()

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1722.

929I

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

SP SOFT CHANTIER
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للنحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب
SP SOFT CHANTIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 

املتنبي حي الصفا قبو رقم 181 - - 
بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5707
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تسنيت مسي2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
مايلي:)تم تفويت)900)حصة بتساوي)
(, مروا) (, لكل من هبة) () حصة) (225(

أمل و مريم شن�صي),)
بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)
تعين شن�صي محند مسي2وحيد) تم 
لشركة بعد استقالة اسناعيل ايوبي

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0 10.
930I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

AL AKARIA INVEST IV
إعالن متعدد القرارات

 AL AKARIA INVEST IV
شركة مجهو لة ا إل سم ر أ سنا لها 

0.000.000 2 د ر هـــم
مقر ها اال جتنا عي : الدا ر البيضا ء 

101 ٬ شارع محند الزرقطوني
السجل التجاري: الدارالبيضاء رقم 

336667

إعالن تخفيض رأس املال بدون 
داف  الخسائر

بعدم) اإليقافي  الشرط  بنوجب 
التعرضات املحتنلة لد ا ئني الشر كة
ي) د  غي2العا  م  العا  الجن   إن 
املنعقد بتا ريخ)19)سبتن 2)2022)قــد)

قرر):
أول تخفيض لرأس املا ل بداف )
ر) د  (2 0.000.000 من) الخسائر 
أي) هم  ر  د  (193.200.00 الى) هم 
وذلك) درهم  ( 6.800.000 بنبلغ)
 100 بقينة) سهم  ( 68.000 بإلغاء)
لجني ) النسب  بنفس  للسهم  درهم 

املساهنين.
ثاني تخفيض لرأس املا ل بدون)
الشرط) تحت  وذلك  الخسائر  داف  
اإليقافي بعدم تقديم أي اعت2اضات)
فت2ة) رالل  الشركة  دائني  قبل  من 
املادة) في  عليه  املنصوص  يوما  (30
املتعلق) (95-17 القانون) من  (212
بالشركات املساهنة بصيغتها املعدلة)
تخفيض) ثم  ولذلك  واملستكنلة،)
درهم) (193.200.000 رأس املال من)
إقتناء) بعد  درهم  (7.900.000 إلى)
درهم) (100 سهم بقينة) (1.853.000

للسهم بهدف إلغائــها.
ى) لد  ني  نو  القا  ع  ا  يد  اال  ثم 
التجارية) باملحكة  الضبط  كتابة 
أ كتولر) (20 بتا ر يخ) بالدارالبيضاء،)

2022)تحت عد د)8 20 8.
مقتطف من أ جل اإل شها ر

931I

Sayarh(&(Menjra

 UNIVERSITÉ ATLANTIQUE
UNA

تأسيس شركة املساهنة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

 Université(Atlantique(UNA
»شركة املساهنة« 

وعنوان مقرها االجتناعي: عقار 
السكني ال كولين 2، سيدي معروف 

-، 20280 الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 
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املساهنة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.559233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (03

األسا�صي لشركة املساهنة باملنيزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهنة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.Université(Atlantique(UNA

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العالي.

عقار) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

السكني ال كولين)2،)سيدي معروف)-)

20280)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

ويبلغ رأسنال الشركة)3.000.000 

درهم،

مقسم كالتال ي:

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة):)

السيد يونس السالوي بصفته)ا()

ابن) شارع  (03 عنوانه)ا() متصرف 

 20370 املعارف) فيال الزهور،) باجة،)

الدار البيضاء)املغرب

معزوز) اللطيف  عبد  السيد 

بصفته)ا()متصرف عنوانه)ا()8)شارع)

الشانزليزيه،) سكن  الشرقي،) أحند 

أنفا)50 20)الدار البيضاء)املغرب

بصفته)ا() مرابط  رشيد  السيد 
متصرف عنوانه)ا() )زنقة بوينت دو)
الدار البيضاء) (20100 راسين) جور،)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

 RSM MAROC املكتب) الشركة 

الحسابات) مراقب  )ا(بصفته 

كورنيش) ال  شارع  (65 عنوانه)ا()

28800)الدار البيضاء)املغرب

األسا�صي) النظام  مقتضيات 

توزي ) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرلاح):

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

بقبول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2355 8.

932I

BOURA CONSEILS

IKHWANE PIECES AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
IKHWANE PIECES AUTO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 78  

تجزئة الفتح 2 توالل مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57 21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.IKHWANE PIECES AUTO
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قط )
(- إصالح السيارات) (- غيار السيارات)

تاجر إطارات العجالت بالتقسيط.

رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
(- 2)توالل مكناس) 78 )تجزئة الفتح)

50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ارليفة كرم):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ارليفة كرم عنوانه)ا()رقم)
 50000 توالل) (2 الفتح) تجزئة  ( 8 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ارليفة كرم عنوانه)ا()رقم)
 50000 توالل) (2 الفتح) تجزئة  ( 8 

مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنكناس بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)3755.
933I

Sayarh(&(Menjra

AZA PETROSOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفض رأسنال الشركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

AZA PETROSOLUTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي تيليلة، 
رقم 889، تيكيوين، اكادير - 80652 

اكادير املغرب.
رفض رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3725

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (30 في) املؤرخ 
بنبلغ) الشركة  رأسنال  رفض 
من) أي  درهم«) (798.000« قدره)
»2.100.000)درهم«)إلى)»1.302.000 
تخفيض القينة) (: عن طريق) درهم«)

اإلسنية لألسهم.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118825.

93 I

امغار عبد الغافور

NOS MARBRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب

NOS MARBRE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي كنكرة 

الطابق األر�صي رقم 573 ازال تطوان 

حي كنكرة الطابق األر�صي رقم 573 

ازال تطوان 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27729

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) 20)شتن 2) املؤرخ في)

NOS MARBRE)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

مقرها اإلجتناعي حي كنكرة الطابق)

حي) تطوان  ازال  (573 رقم) األر�صي 

ازال) (573 كنكرة الطابق األر�صي رقم)

تطوان)93000)تطوان املغرب نتيجة)

اللخسارة.

و عين:

و) باركاش  ادريس  السيد)ة()

 08 بني يدر كولينة) شارع  عنوانه)ا()
تطوان) (93000 تطوان) (16 زنقة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)

بتاريخ)20)شتن 2)2022)وفي حي كنكرة)

573)ازال تطوان) الطابق األر�صي رقم)

 573 حي كنكرة الطابق األر�صي رقم)

ازال تطوان)93000)تطوان املغرب.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2066.
935I

MOHAMED SAFRIOUI

 SOCIETE TRAVAUX
 PUBLICS INGENIERIE

CIVILE - S.T.P.I.C
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE TRAVAUX PUBLICS
 INGENIERIE(CIVILE - S.T.P.I.C
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 131 شارع 

أنفا طابق 6 شقة 6 ج - 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE TRAVAUX PUBLICS

.INGENIERIE CIVILE - S.T.P.I.C
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بجني  التقسينات الفرعية وأعنال)
وأعنال) والتشييد  والطرق  الحفر 

البناء)األررى..
 131 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع أنفا طابق)6)شقة)6)ج)-)20000 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوزولا) ياسين  السيد 
درهم) (100.000 بقينة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوزولا  ياسين  السيد 
196)شارع أنفا)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() بوزولا  ياسين  السيد 
196)شارع أنفا)20000)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2315 8.
936I

MOHAMED SAFRIOUI

BIPI GRAPHIC DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
BIPI GRAPHIC DESIGN شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 131 شارع 
أنفا شقة 6c الطابق السادس 
- 20000 الدار البيضاء املنلكة 

املغرلية
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 BIPI (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GRAPHIC DESIGN
اإلبداع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لوسائل) الجرافيكي  والتصنيم 

االتصال املختلفة..
 131 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
6c)الطابق السادس) شارع أنفا شقة)
املنلكة) البيضاء) الدار  (20000  -

املغرلية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: باسادور) بينيديتا  السيدة 
حصة بقينة)10.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
باسادور) بينيديتا  السيدة 
الهنا) حي  إينوزر  شارع  (3 عنوانه)ا()
املنلكة) البيضاء) الدار  (20000

املغرلية.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
باسادور) بينيديتا  السيدة 
الهنا) حي  إينوزر  شارع  (3 عنوانه)ا()
املنلكة) البيضاء) الدار  (20000

املغرلية
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2316 8.
937I

FIDACOGE

 MIRANDUM BUSINESS
COMPANY

إعالن متعدد القرارات

FIDACOGE
عنارة متصلي 6 شارع عالل الفا�صي 

طريق الدار البيضاء الطابق رقم 
5 شقة رقم 30 مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
 MIRANDUM BUSINESS

COMPANY »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: املحل رقم 
1 سيدي عباد 3 رقم 227 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115071

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)يوليوز)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
جني ) تفويت  على  املصادقة  مايلي:)
الحصص الذي ينلكها السيد عثنان)
حصة) (200 أي) الشركة  في  لكري�صي 
اجتناعية) حصة  (100 اجتناعية)
حصة) (100 اسناء) الدون  للسيدة 

اجتناعية للسيدة الدون سلمى
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توسي  النشاط التجاري
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بشكل صحيح) الشركة  تلتزم  سوف 
التوقي  املنفصل ملسي2ي) من رالل 
الشركة السيدة بلنو نعينة،السيدة)

الدون اسناء)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 12 (،7 (،6 املوافقة على تعديل املواد)

وتحديث النظام االسا�صي للشركة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) التجارية بنراكش بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)0382 1.
938I

امغار عبد الغافور

AUTO PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب
AUTO PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 



20405 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

بوجراح شارع محند بنونة اقامة 
املهدي رقم 1 الطابق االر�صي تطوان 

- 93000 تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32289
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.PARTS
استي2اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جني  البضائ  واملواد االولية.......
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
اقامة) بنونة  محند  شارع  بوجراح 
املهدي رقم)1)الطابق االر�صي تطوان)

- 93000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محند الهرو�صي):)50)حصة)

بقينة)1.000)درهم للحصة.
50)حصة) (: ابلعاف) السيد زكرياء)

بقينة)1.000)درهم للحصة.
السيد محند الهرو�صي):)50)بقينة)

1.000)درهم.
50)بقينة) (: ابلعاف) السيد زكرياء)

1.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند الهرو�صي عنوانه)ا()
شارع الجيش امللكي اقامة النور ط)
تطوان) (93000 تطوان) شقة) 2) (6

املغرب.
عنوانه)ا() ابلعاف  زكرياء) السيد 
 15 رقم) (01 شارغ محند بركة زنقة)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() ابلعاف  زكرياء) السيد 

 15 رقم) (01 شارغ محند بركة زنقة)
تطوان)93000)تطوان)93000

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2077.
939I

الشتيوي ادريس

 Sté M-LUXRY
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسي2ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم / 1، 92150، القصر الكبي2 

املغرب
 Sté M-LUXRY CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي السالم 
م/ب زنقة 05 رقم  10 - 92150 

القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3513
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 Sté (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 M-LUXRY CONSTRUCTION

.SARL
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 - رقم) 10  (05 زنقة) م/ب  السالم 

92150)القصر الكبي2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 50 (: السيد عبد الرحيم معروف)

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.
 50 (: شحنوط) يونس  السيد 

حصة بقينة)1.000)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
معروف) الرحيم  عبد  السيد 
قصر) ج  السراينة  دوار  عنوانه)ا()
 92150 سالمة) سيدي  ق  ابجي2 

القصر الكبي2 املغرب.
السيد يونس شحنوط عنوانه)ا()
رقم) الوحدة  تجزئة  العرائش  طريق 

30 92150)القصر الكبي2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
معروف) الرحيم  عبد  السيد 
قصر) ج  السراينة  دوار  عنوانه)ا()
 92150 سالمة) سيدي  ق  ابجي2 

القصر الكبي2 املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)277.
9 0I

إئتنانية مشاط

اربوفيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتنانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم، 

15000، الخنيسات املغرب
ارلوفيتال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 67 حي 
الدومين وملاس - 15000 الخنيسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

ارلوفيتال.

زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشجار.

رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

 15000 (- وملاس) الدومين  حي  (67

الخنيسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: فؤاد) كريم  السيد 

بقينة)50.000)درهم للحصة.

السيد اوزياني عزيز):)500)حصة)

بقينة)50.000)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوزياني عزيز عنوانه)ا() 1 

زنقة محند كرد الشقة)8)اقامة زينب)

000 1)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() فؤاد  كريم  السيد 

ايت بوهومجن  الطلبة ايت اوريبل)

15000)الخنيسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اوزياني عزيز عنوانه)ا() 1 

زنقة محند كرد الشقة)8)اقامة زينب)

000 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) بالخنيسات  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)665.

9 1I

benzakour(and(partners(advisory

EMERCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 benzakour(and(partners

advisory

 avenue 2 Mars، 20000، , 9

casablanca(maroc

EMERCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتناعي 9  شارع 
2 مارس الطبقة 3 مكتب رقم 13 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 86603

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 ماي) في) 0) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  (EMERCOM
مقرها) وعنوان  درهم  (150.000
مارس) (2 شارع) ( 9 اإلجتناعي)
 20000  -  13 مكتب رقم) (3 الطبقة)
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

صعولات مالية.
و حدد مقر التصفية ب)9 )شارع)
 -  13 مكتب رقم) (3 مارس الطبقة) (2

20000)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) العلمي  املهدي  السيد)ة()
16)زنقة ابو الهناء)الطبقة) عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (20000  15 الشقة) (3

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2022)تحت رقم)827918.
9 2I

FINCOSA MARRAKECH

 EASYSHIP IMPORT ET
 EXPORT INTERNATIONAL

LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عنارة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7، 0000 ، مراكش 

املغرب
 EASYSHIP IMPORT ET EXPORT

 INTERNATIONAL LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 55 شارع 
محند الخامس عنارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 EASYSHIP IMPORT ET EXPORT

.INTERNATIONAL LIMITED
االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير)
املتاجرة في تجهيزات السيارات.

55)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
محند الخامس عنارة جكار شقة رقم)

33)جليز)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نابوك برانسويل شينونزو):)
70)حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيدة اناشونام امارا اك 2كا):)30 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نابوك برانسويل شينونزو)

عنوانه)ا()نيجي2يا.)نيجي2يا نيجي2يا.
اك 2كا) امارا  اناشونام  السيدة 

عنوانه)ا()نيجي2يا.)نيجي2يا نيجي2يا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نابوك برانسويل شينونزو)

عنوانه)ا()نيجي2يا.)نيجي2يا نيجي2يا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)0513 1.
9 3I

مونيتيد

STE H.M.L.F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 
12 الطابق االر�صي مكتب رقم 2 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

STE H.M.L.F شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 89 شارع 
سفي تجزئة حيون الطوابل سفلى 

صندوق ال 2يد 16 5 تطوان - 
93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.195 9
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 16)شتن 2) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (H.M.L.F
 89 اإلجتناعي) درهم وعنوان مقرها 
الطوابل) حيون  تجزئة  سفي  شارع 
تطوان) (5 16 ال 2يد) سفلى صندوق 
(: تطوان املغرب نتيجة ل) (93000  -

انعدام فرص الشغل.
 89 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطوابل) حيون  تجزئة  سفي  شارع 
سفلى صندوق ال 2يد)16 5)تطوان)-)

93000)تطوان املغرب.)
و عين:

و) مساعيد  املصطفى  السيد)ة()
اش) عنارة  امسنرير  باب  عنوانه)ا()
  0000 مراكش) العزوزية  شقة) )
مراكش املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)89)شارع)
سفلى) الطوابل  حيون  تجزئة  سفي 

صندوق ال 2يد)16 5)تطوان
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2089.

9  I

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

LARHRIB SERVICE CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

مستأمنة املتنبي للنحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب
LARHRIB SERVICE CASH شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتناعي كراج اوالد 
الزهرة اوالد عياد - 23000 بني مالل 

املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10569

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
2022)تم تغيي2) 03)أكتولر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»تجارة
»)إلى)»تحويل األموال«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)  10.
9 5I

BT CONSEIL

SKILLSOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
SKILLSOLUTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: إقامة 
الحقول محند الخامس، عنارة 

محند الخامس، مكتب مركز ب رقم 
101، الطابق االول ايت باعنران، 
حي املحطة - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.511597

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
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املؤرخ في)01)يونيو)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

ينص) الذي  االول:) رقم  قرار 
(: الشركة) نشاط  تعديل  مايلي:) على 
اإلستشارات في إدارة املوارد البشرية.)
اإلرشاد) (- التوظيف) منصة  إنشاء) (-

والتدريب.
الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)
نقل) الوحيد  الشريك  يقرر  مايلي:)
التالي:) العنوان  إلى  املسجل  املكتب 
الخامس،) محند  الحقول  إقامة 
عنارة محند الخامس،)مكتب مركز)
ايت) االول  الطابق  (،101 رقم) ب 

باعنران،)حي املحطة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
ينص) الذي  الثاني:) رقم  بند 
(: الشركة) نشاط  تعديل  مايلي:) على 
اإلستشارات في إدارة املوارد البشرية.)
اإلرشاد) (- التوظيف) منصة  إنشاء) (-

والتدريب.
الذي ينص على) الراب :) بند رقم 
الحقول) إقامة  إلى  املقر  نقل  مايلي:)
محند) عنارة  الخامس،) محند 
(،101 الخامس،)مكتب مركز ب رقم)
حي) باعنران،) ايت  االول  الطابق 

املحطة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)  19 8.
9 6I

fiduciaire(douiri

 STE MOTAB DE
 CONSTRUCTION

»SOMOTAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 STE MOTAB DE

 CONSTRUCTION »SOMOTAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 1 5 

عرصة سال طريق املهدية سال - 

11160 سال املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20253

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتولر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()رضوان املت2جي) تفويت السيد)

250)حصة اجتناعية من أصل)250 

حصة لفائدة السيد))ة()عبد اللطيف)

املت2جي بتاريخ)11)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (18 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2022)تحت رقم)39836.

9 7I

CAB ADVICE

ZIYAD NAJMI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محند الخامس عنارة رقم 

8 1 الطابق األول شقة رقم 2، 

16000، سيدي قاسم املغرب

ZIYAD NAJMI TRANS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي توطين 

عنارة رقم 8 1 شقة رقم 2 الطابق 

األول شارع محند الخامس - 16000 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29307

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 ZIYAD(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.NAJMI TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)نقل السل )

-)نقل االشخاص.
توطين) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق) (2 8 1)شقة رقم) عنارة رقم)
األول شارع محند الخامس)-)16000 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: النجمي) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() النجمي  محند  السيد 
املساعدة) املسي2ة  تعاونية  دوار 

200 1)سيدي سلينان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() النجمي  محند  السيد 
املساعدة) املسي2ة  تعاونية  دوار 

200 1)سيدي سلينان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

9 8I

BT CONSEIL

CENTRE YASMINA JAI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
CENTRE YASMINA JAI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556113
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (1 
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE YASMINA JAI
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرفاه والدعم الصحي
رسم متحرك لورشة عنل عن) (-

الرفاهية املرحة
بصحة) متعلق  نشاط  أي  (-

اإلنسان
ألطراف) واملساعدة  املشورة  (-

ثالثة.
10)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 20000 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة)yasmina(jai(:(500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() (yasmina( jai السيدة)
 3009 طريق) (6 رقم) بيلي2  طريق 
الدارالبيضاء) (20000 بوسكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() (yasmina( jai السيدة)
 3009 طريق) (6 رقم) بيلي2  طريق 
الدارالبيضاء) (20000 بوسكورة)

املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)838613.
9 9I

BT CONSEIL

DIGISLAM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
DIGISLAM SARL AU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شارع 
الحرية شقة 5 الطابق 3 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

556595
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يونيو) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.DIGISLAM SARL AU
برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحاسوب.
)استشارات األعنال.

)رقننة الشركات.
تكنولوجيا) أعنال  إنجاز 

املعلومات..
10)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 20000  -  3 الطابق) (5 الحرية شقة)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم الوالي العلمي)
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد السالم الوالي العلمي)
عنوانه)ا()عنارة ديار الكرم)15)طابق)
الدار) (20000 بوسكورة) (11 رقم) (2

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد السالم الوالي العلمي)
عنوانه)ا()عنارة ديار الكرم)15)طابق)
الدار) (20000 بوسكورة) (11 رقم) (2

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتن 2)2022)تحت رقم)839179.
950I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE ESPACE JALIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT،

23550، سوق السبت اوالد الننة 
املغرب

STE ESPACE JALIL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : شارع 
الجيش امللكي الحي االداري سوق 
السبت اوالد الننة - 23550 سوق 

السبت اوالد الننة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1637

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)
شركة) (STE ESPACE JALIL SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (200.000 رأسنالها)
الجيش) شارع  اإلجتناعي  مقرها 
السبت) سوق  االداري  الحي  امللكي 
سوق السبت) (23550 (- الننة) اوالد 
السباب) نتيجة  املغرب  الننة  اوالد 

االقتصادية.
و عين:

السيد)ة()البشي2 جليل و عنوانه)ا()
االداري) الحي  امللكي  الجيش  شارع 
 23550 الننة) اوالد  السبت  سوق 
املغرب) الننة  اوالد  السبت  سوق 

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
شارع) وفي  (2022 غشت) (19 بتاريخ)
سوق) االداري  الحي  امللكي  الجيش 
سوق) (23550 (- الننة) السبت اوالد 

السبت اوالد الننة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

20)أكتولر)2022)تحت رقم)256.
951I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

 STE PROFOND PARA
PHARMACIE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE PROFOND PARA
PHARMACIE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي عبارة 
عن سفلي و طابق أول الكائن  2 

شارع االندلس الحسينة - 32000 
الحسينة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

 PROFOND PARA PHARMACIE

.SARL AU

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الطبية  شبه  مستحضرات 

مركز) التجنيل،) مستحضرات 

التجنيل.

عبارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الكائن) 2  أول  طابق  و  سفلي  عن 

 32000 (- الحسينة) االندلس  شارع 

الحسينة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الشباني) هشام  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 1000 (: الشباني) هشام  السيد 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشباني عنوانه)ا() السيد هشام 

 32000 النكور) حجرة  شارع  (86

الحسينة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

الشباني عنوانه)ا() السيد هشام 

 32000 النكور) حجرة  شارع  (86

الحسينة املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

رقم)-.

952I
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مستأمنة املتنبي للنحاسبة

LABBOUB CASH SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

مستأمنة املتنبي للنحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مالل املغرب

LABBOUB CASH SERVICE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي الطابق 

السفلي زنقة 7 رقم 20 حي املحندي 

- 23000 بني مالل املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121 1

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تم تغيي2) 03)أكتولر) املؤرخ في)

إلى) »تجارة«) من) الشركة  نشاط 

»تحويل األموال«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)3 10.

953I

ZYSN CAFE

ATLAS PRESTA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS PRESTA

 LOTISSEMENT DYAR AL

 AMANE(LOT(N°GH26 OULED

 AYAD(OULED(SLIMANE 1ER

 ETAGE(BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

ATLAS PRESTA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة ديار 
االمان عنارة GH26 الطابق االول 

اوالد عياد اوالد سلينان بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.PRESTA

(, تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محلل،) م 2مج،) (, الخدمات) تقديم 

مصنم كنبيوتر.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

الطابق) (GH26 عنارة) االمان  ديار 

بني) سلينان  اوالد  عياد  اوالد  االول 

مالل)-)23000)بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: العرا�صي) مريم  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مريم العرا�صي عنوانه)ا()
كلنيم) رقم) 1) (01 زنقة) بحي الفداء)

81000)كلنيم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مريم العرا�صي عنوانه)ا()
كلنيم) رقم) 1) (01 زنقة) بحي الفداء)

81000)كلنيم املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1029.

95 I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE 04 CYLINDRES CAR
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE
 01 ETAGE 02 NADOR، 62000،

NADOR MAROC
 STE 04 CYLINDRES(CAR(SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس العروي الناظور - 
62000 الناظور املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18891
الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في) 1)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
العروي) الخامس  محند  »شارع 
املغرب«) الناظور  (62000 (- الناظور)
»تقاط  شارع محند الخامس و) إلى)
شارع عبد الكريم الخطابي العروي)

الناظور)-)62000)الناظور املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)6 5 .
955I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

FRERES EL BADRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

FRERES EL BADRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : الطابق 
األول حي ايت مو�صى و عنر امزورن 

32000 الحسينة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1533

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (30 في) املؤرخ 
شركة) (FRERES EL BADRY حل)
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (500.000 رأسنالها)
حي) األول  الطابق  اإلجتناعي  مقرها 
 32000 امزورن) عنر  و  مو�صى  ايت 
اللتوقف) نتيجة  املغرب  الحسينة 

النهائي للنشاط التجاري للشركة.
و عين:

أغريزي) مصطفى  السيد)ة()
امزورن) طنجة  زنقة  عنوانه)ا() و 
كنصفي) املغرب  الحسينة  (32000

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي الطابق) (2022 شتن 2) (30 بتاريخ)
األول حي ايت مو�صى و عنر امزورن)

32000)الحسينة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالحسينة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 26.
956I

7P CONSEIL

YAN BOOST AGENCY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
7P CONSEIL

شقة رقم  0 رقم  7 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس، 80000، اكادير املغرب

YAN BOOST AGENCY شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم09 

الطابق االول زنقة 86  حي املوظفين 
- 80000 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
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مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 YAN (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOOST AGENCY
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التواصل
التجارة االلكت2ونية

االستي2اد و التصدير.
رقم09  (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الطابق االول زنقة)86 )حي املوظفين)

- 80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة مريم بن الشيخ)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مريم بن الشيخ عنوانه)ا()
 80000 اسايس) ساحة  (15 الرقم)

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة مريم بن الشيخ عنوانه)ا()
 80000 اسايس) ساحة  (15 الرقم)

انزكان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118870.

957I

SOUNAJ BATIMENT

SOUNAJ BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOUNAJ BATIMENT
5 شارع يوسف ابن تاشفين، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 3، 90000، 
طنجة املغرب

SOUNAJ BATIMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.60731

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 15)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (SOUNAJ BATIMENT
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي)5)شارع يوسف ابن)
الشقة رقم) الطابق الثاني،) تاشفين،)
3 - 90000)طنجة املغرب نتيجة ل):)

تصفية ودية قبل االوآن.
شارع) (5 و حدد مقر التصفية ب)
الطابق الثاني،) يوسف ابن تاشفين،)
الشقة رقم)3 - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:
و) الخرلة  أحند  السيد)ة()
طنجة) (90000 بولانة) عنوانه)ا()

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)01 258.

958I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

ETS MALIKA EMBALAGE-
PLASTIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd(yaacoub(el(mansour 239
 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

20200، الدار البيضاء املغرب

ETS MALIKA EMBALAGE-

PLASTIQUE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 29 زنقة 

النسرين اقامة االنفال حي الراحة - 

20200 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3357 1

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تقرر حل) املؤرخ في) 1)شتن 2)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 ETS MALIKA الوحيد) الشريك 

مبلغ) (EMBALAGE-PLASTIQUE

وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)

النسرين) زنقة  (29 مقرها اإلجتناعي)

 20200 (- الراحة) االنفال حي  اقامة 

(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

صعولات ملية والتوقف عن النشاط)

التجاري.

زنقة) (29 و حدد مقر التصفية ب)

(- النسرين اقامة االنفال حي الراحة)

20200)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

مليكة) الوردي  السيد)ة()

النسرين) زنقة  (29 عنوانه)ا() و 

 20200 الراحة) حي  االنفال  اقامة 

)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)29)زنقة)

النسرين اقامة االنفال حي الراحة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2301 8.

959I

KAOUN

SDP TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SDP TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 196 

عين سليم النخيل مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 يوليوز) (0 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 SDP (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغي2

بي  مواد البناء

أعنال مختلفة والبناء.
عنوان املقر االجتناعي):)رقم)196 

عين سليم النخيل مراكش)-)0000  

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد عبد هللا الرزيقي)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد عبد هللا الرزيقي عنوانه)ا()

الحسنى)1)رقم)1 3)املحاميد مراكش)

0000 )مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا الرزيقي عنوانه)ا()

الحسنى)1)رقم)1 3)املحاميد مراكش)

0000 )مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بنراكش بتاريخ)-)تحت رقم)-

960I

CAB ADVICE

S.M.I.K-DIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محند الخامس عنارة رقم 

8 1 الطابق األول شقة رقم 2، 

16000، سيدي قاسم املغرب

S.M.I.K-DIS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 8 1 

الطابق رقم 1 شقة رقم 2 شارع 

مجند الخامس - 16000 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (1 

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.S.M.I.K-DIS

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

8 1)الطابق رقم)1)شقة رقم)2)شارع)

سيدي) (16000 (- الخامس) مجند 

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: موغناج) كنال  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() موغناج  كنال  السيد 

زيرارة) الشبانات  املساعدة  تعاونية 

16000)سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() موغناج  كنال  السيد 

زيرارة) الشبانات  املساعدة  تعاونية 

16000)سيدي قاسم املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

أكتولر)2022)تحت رقم)-.

961I

BATITAG

BATITAG
إعالن متعدد القرارات

BATITAG

5 شارع يوسف ابن تاشفين، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 3، 90000، 

طنجة املغرب

BATITAG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني 

الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.80 35

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)05)أكتولر)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتناعية  حصة  (200 تفويت)
الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)
واملكتتبة سلفا لفائدة السيد محند)
 BATITAG« شركة) في  محصون،)
عبد) السيد  شريكه  لصالح  (»SARL

املالك الحب�صي)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تجديد ثقة تسيي2 الشركة في) مايلي:)
بصفته) السيد عبد املالك الحب�صي،)
ملدة) وذلك  للشركة،) الوحيد  املسي2 
تلزم الشركة في جني ) غي2 محدودة.)
الوحيد) املسي2  بتوقي   معامالتها 

السيد عبد املالك الحب�صي
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)
األسا�صي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:0 رقم) بند 
تحيين وإعادة صياغة النظام) مايلي:)
األسا�صي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)02 258.
962I

AGC CONSULTING

انسيتس هوس

INSIGHTS HOUSE 
شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موالي يوسف 
ولوردو، الطابق  ، شقة 11، 
0 200، الدار البيضاء املغرب

 INSIGHTS HOUSE انسيتس هوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 18، عنارة 
نورماندي، زنقة نورماندي، الطابق 
الثالث، رقم 28، حي راسين - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
.INSIGHTS HOUSE(انسيتس هوس
إجراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراسات االستقصائية والدراسات)
والنوعية،) الكنية  واالستطالعات 
وال سينا عن طريق شبكة اإلنت2نت)

والفرق.
املساعدة والخدمات االستشارية)

في است2اتيجية التسويق واالتصال،.
(،18 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
نورماندي،) زنقة  نورماندي،) عنارة 
الطابق الثالث،)رقم)28،)حي راسين)-)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
2.000)حصة) (: السيد عناد بشي2)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عناد بشي2 عنوانه)ا()الدار)
البيضاء،)زنقة) )غشت،)زاوية شارع)
شقة) (،3 الطابق) الخضراء،) املسي2ة 
البيضاء) الدار  (20000 املعاريف) (،3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عناد بشي2 عنوانه)ا()الدار)
البيضاء،)زنقة) )غشت،)زاوية شارع)
شقة) (،3 الطابق) الخضراء،) املسي2ة 
البيضاء) الدار  (20000 املعاريف) (،3

املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2076 8.
963I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ALI DAKH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
ALI DAKH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس، عنارة 9، الطابق 
األول، رقم   شارع محند الخامس، 

عنارة 9، الطابق األول، رقم   
73000 الدارلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19703
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 غشت) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نور الدين املول)
90 )حصة اجتناعية من أصل)90  
قرماط) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

نعينة بتاريخ)05)غشت)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)2 13.
96 I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 DAKHLA WELNESS AND
HEALTH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة)

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
 DAKHLA WELNESS AND

HEALTH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتناعي النقطة 

الكيلومت2ية 7، رليج وادي الذهب، 

تاورطة - 73000 الدارلة املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17669

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 شتن 2) (26 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تسيي2) و  سياحية،) أنشطة 

املؤسسات السياحية)

تعليم الرياضات املائية و تنظيم)

التظاهرات الخاصة بها.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)1583.

965I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 INDUSTRIA PESQUERA
SAHARIANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

 INDUSTRIA PESQUERA

SAHARIANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

محند الخامس - 73000 الدارلة 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16271

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تعيين) 23)شتن 2) املؤرخ في)

مسي2 جديد للشركة السيد)ة()حنيد)

حنودي كنسي2 وحيد

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)1585.
966I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCOSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

 DAKHLA MULTISERVICES
SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA
 RUE ABDELKHALEK TORRES BP
249،(73000،(DAKHLA(MAROC

ذات) شركة  (SOCOSUD
املسؤولية املحدودة

شارع) اإلجتناعي  مقرها  وعنوان 
الصناعي) الحي  الخامس،) محند 
شارع محند الخامس،)الحي الصناعي)

73000)الدارلة املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.1079

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 23)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()حنيد)

حنودي كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم) 158.
967I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 COMPANY SAHARIENNE
SIDI BABA

إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
 COMPANY SAHARIENNE SIDI

BABA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع 
احند الرفاعي - 73000 الدارلة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9269
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)شتن 2)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الحصص) كافة  تفويت  مايلي:)
شركة) اسم  في  املكتتبة  اإلجتناعية 
 MULT I INVESTHOLDING «
حصة من) (50 في) املتنثلة  و  (»SARL
لفتئدة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

 IMMOMINE SARL(شركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيي2 الشكل القانوني للشركة لتصبح)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد)
ينص) الذي  (:3 رقم) قرار 
شركة) استقالة  مايلي:) على 
 MULTINIVESTHOLDING SARL

من مهام تسيي2 الشركة)
قرار رقم) :)الذي ينص على مايلي:)
 IMMOMINE SARL شركة) تعيين 
كنسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 محددة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) األنظنة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)1582.

968I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 OASIS DAKHLA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
OASIS DAKHLA IMMOBILIER
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 6 ، 
شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 

الطريس - 73000 الدارلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22675
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 OASIS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.DAKHLA IMMOBILIER
االتعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري)
الـتجــاريـة) الـعـنـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
زنقة عبد الخالق) شارع الوالء،) (، 6

الطريس)-)73000)الدارلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 DAKHLA FIRST الشركة)
 100 S.A.R.L. : 1.000)حصة بقينة)

درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 .DAKHLA FIRST S.A.R.L(السيد
سنية،) عنارة  (، 08 رقم) عنوانه)ا()
 73000  02 رقم) الوالء،) شارع 

الدارلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

محند) تدالوي  حسين  السيد 
محيطات) مشروع  عنوانه)ا() اديب 
شارع سيدي) (19 ش) ط) ) (1 مارينا)
الدار) (20000 هللا) عبد  بن  محند 

البيضاء)املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1609.
969I

EVEREST FOOD A3

AM CONCEPT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AM CONCEPT SERVICES
76 شارع عالل بن أحند أمكيك، 

الدور  ، شقة رقم 16، إقامة نادية، 
بلفيدير، الدار البيضاء، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
AM CONCEPT SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 76 شارع 
عالل بن أحند أمكيك، الدور  ، 

شقة رقم 16، إقامة نادية، بلفيدير 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 202951
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 19)شتن 2) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AM CONCEPT SERVICES
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
76)شارع عالل بن) مقرها اإلجتناعي)
رقم) شقة  الدور) ،) أمكيك،) أحند 
 20000 (- بلفيدير) إقامة نادية،) (،16
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)الحل)

املبكر.
و حدد مقر التصفية ب)76)شارع)
الدور) ،) أمكيك،) أحند  بن  عالل 
بلفيدير) 16،)إقامة نادية،) شقة رقم)

- 20000)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ميشيل جوزيف بواتون)
و عنوانه)ا()76)شارع عالل بن أحند)

(،16 رقم) شقة  الدور) ،) أمكيك،)
الدار) (20000 بلفيدير) إقامة نادية،)
البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)0751 8.

970I

N2M CONSEIL-SARL

BALGHACH TRANSPORT
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
BALGHACH TRANSPORT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي 

تاوريرت بوستة سلوان الناظور 
62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (02
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BALGHACH TRANSPORT
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبضائ   الدولي  و  الوطني 

الغي2

املصاحبة) غي2  األمتعة  نقل 
لحساب الغي2

االستي2اد و التصدير.
حي) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الناظور) سلوان  بوستة  تاوريرت 

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد مصطفى بلغاش)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى بلغاش عنوانه)ا()
 62000 28 5)رقم) حي الخطابي زنقة)

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصطفى بلغاش عنوانه)ا()
 62000 28 5)رقم) حي الخطابي زنقة)

الناظور املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 0  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)99  .

971I

N2M CONSEIL-SARL

MEJOR FRUTAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
MEJOR FRUTAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي حي املطار 
تجزئة السعادة ميدان  5 الطابق 
الراب  رقم 59 - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 737
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MEJOR FRUTAS

االستي2اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

عنوان املقر االجتناعي):)حي املطار)

الطابق) ميدان) 5) السعادة  تجزئة 

الناظور) (62000  -  59 رقم) الراب  

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 (: السيد علي بوراس)

بقينة)100)درهم للحصة.

 500 (: الزريوحي) فاطنة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد علي بوراس عنوانه)ا()

الناظور) (62000   0 زنقة) بوشواف 

املغرب.

فاطنة) الزريوحي  السيدة 

 02 بوستة) تاوريرت  حي  عنوانه)ا()

سلوان)62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي) السيد علي بوراس عنوانه)ا()

الناظور) (62000   0 زنقة) بوشواف 

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) 0  بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)500 .

972I

N2M CONSEIL-SARL

FEDERIF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
FEDERIF شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الحسن االول رقم 6 2 بلوك 

السكوري رقم 02 - 62000 الناظور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21683
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احفيظ) بالل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة السيد))ة()طارق)

احفيظ بتاريخ)30)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 17 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)583 .

973I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TAN TAN FRIGO
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
TAN TAN FRIGO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: الحي 

الصناعي - 73000 الدارلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.521

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة رغم) مواصلة نشاط  مايلي:)
الوضعية الصافية التي أصبحت تقل)

عن رب  رأسنالها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر)

املسجلة)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1610.
97 I

plenitude(conseil

 PLENITUDE
OUTSOURCING BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتناعي للشركة

plenitude(conseil
 avenue(allal(ben(abdellah 7
 imm(al(youbia 6 eme(etage 7

 avenue(allal(ben(abdellah(imm
 al(youbia 6 eme(etage، 30050،

fes(maroc
 PLENITUDE OUTSOURCING
BUSINESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكاتب 
اليولية رقم 36 - شارع عالل بن 

عبد هللا - الطابق السادس - 30000 
فاس املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.667 7
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)أكتولر)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
شارع) (- (36 رقم) اليولية  »مكاتب 
عالل بن عبد هللا)-)الطابق السادس)
»مكاتب) إلى) فاس املغرب«) (30000  -
اليولية رقم)37)-)شارع عالل بن عبد)
هللا)-)الطابق السادس)-)30000)فاس 

املغرب«.

باملحكنة القانوني  اإليداع   تم 
 التجارية بفاس بتاريخ)20)أكتولر)2022

تحت رقم)0311122021517 .
975I

KAMA SERVICE

AUTO ECOLE AZIZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور، 

350 2، سيدي بنور املغرب
AUTO ECOLE AZIZ شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

السفلي رقم 08 حي القدس الزمامرة 
سيدي بنور - 200 2 الزمامرة 

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2905

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تم تعيين)
عزيز) مسي2 جديد للشركة السيد)ة()

حنان كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)200.
976I

N2M CONSEIL-SARL

CENTRE ID1 PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسنية الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
CENTRE(ID1 PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي 68  7 
شارع الحسن الثاني العروي - 

62000 الناظور املغرب.
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تغيي2 تسنية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

21535

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تم تغيي2) 05)أكتولر) املؤرخ في)

 CENTRE ID1« تسنية الشركة من)

 OXFOR AROUIT« إلى) (»PRIVE

.»PRIVE

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)582 .

977I

SOMAFCO

الشركة املغربية للجبس واملالط 

»CMPE«

شركة املساهنة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

CMPE

 Km 6,5 Route(Sebt(Gzoula،

46000، Safi(Maroc

الشركة املغرلية للجبس واملالط 

»CMPE« »شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: قائدة 

رنيس رط أزاكان، كم 6،500 

طريق سبت كزوال - 6000  آسفي 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

975 آسفي.

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)ماي)2022

األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 

رقم) للشركة م  مقتضيات القانون:)

املعدل واملتنم للقانون رقم) (19-20

95-17)املتعلق بشركات املساهنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (12 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2022)تحت رقم)772.

978I

nabiq(mohammed

HOJA AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 تسنية الشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC
HOJA AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتناعي تجزئة 
العثنانية الحي االداري الطابق 
الثالت - 23000 بني مالل املغرب.

تغيي2 تسنية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

12905
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تم) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 
 HOJA« من) الشركة  تسنية  تغيي2 
 DOMAINE« إلى) (»AGRICOLE

.»HOA ARBORE
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1562.
979I

nabiq(mohammed

hoja agricole
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61، 23000،

beni(mellal(MAROC
hoja(agricole شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 
العثنانية الحي االداري الطابق 
الثالت - 23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12905
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()مكريم الحسن) تفويت السيد)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.333
667. )حصة لفائدة السيد))ة()عنر)

بلوش بتاريخ)29)شتن 2)2022.

)ة()مكريم الحسن) تفويت السيد)

أصل) من  اجتناعية  حصة  (3.33 

)ة() السيد) لفائدة  حصة  ( .667

شتن 2) (29 محند عبد املالك بتاريخ)

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 18 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1562.

980I

FRIO TANGER TRANS

FRIO TANGER TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FRIO TANGER TRANS

تجزئه اإلتحاد رقم 0  الفياصيون 

الطابق االول الشقة 1 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

FRIO TANGER TRANS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي طارق ابن 

زياد زنقة منصور ابن عنر الرقم 95 

الطابق 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106993

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)15)شتن 2)2022)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 

»طارق ابن زياد زنقة منصور ابن عنر)

 90000 (- 3)طنجة) 95)الطابق) الرقم)

اإلتحاد) »تجزئه  إلى) املغرب«) طنجة 
االول) الطابق  الفياصيون  ( 0 رقم)

طنجة) (90000 (- طنجة) (1 الشقة)

املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)70 258.

981I

FIDUCOGEM

ESTALUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR(ACHRAF(AV
 MOHAMMED(VI، 30000، FES

MAROC
ESTALUM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي املحل رقم 
2 عنارة 13 تعاونية االزدهار طريق 

راس املاء - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 239
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ESTALUM
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و البناء.
عنوان املقر االجتناعي):)املحل رقم)
تعاونية االزدهار طريق) (13 عنارة) (2

راس املاء)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد الودغي2ي محند)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الودغي2ي محند عنوانه)ا()
طريق راس) (13 تعاونية االزدهار رقم)
فاس) (30000 الشقف) عين  املاء)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الودغي2ي محند عنوانه)ا()

طريق راس) (13 تعاونية االزدهار رقم)

فاس) (30000 الشقف) عين  املاء)

املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (20 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)318 .

982I

CONSEIL ASSISTANCE PME

( MJK ( م ج ك
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

م ج ك ) MJK ( شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)10 
الجراح) اقامة  الصغي2  الحسن  زنقة 
رقم)29)الدار البيضاء)-)20370)الدار)

البيضاء)املغرب

مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

559333

 30 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 شتن 2)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)م ج ك)

.( MJK (

غرض الشركة بإيجاز):)تجارة)-)بي )

املالبس الجاهزة.

 10 رقم) (: عنوان املقر االجتناعي)
الجراح) اقامة  الصغي2  الحسن  زنقة 
رقم)29)الدار البيضاء)-)20370)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: كرينة) الزهدي  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الزهدي كرينة عنوانه)ا()
عنارة) (2 س) م  النور  ديار  تجزئة 
دار) (2 الرحنة) (7 اوه) شقة  (2 
 27223 البيضاء) النواصر  بوعزة 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة الزهدي كرينة عنوانه)ا()
عنارة) (2 س) م  النور  ديار  تجزئة 
دار) (2 الرحنة) (7 اوه) شقة  (2 
 27233 البيضاء) النواصر  بوعزة 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)56 2 8.

983I

fisc(orient

NUITS TEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fisc(orient
شارع ادريس االك 2 عنارة ملنور 

الطابق االول رقم 1، 60000، وجدة 
املغرب

NUITS TEC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 37 تجزئة 
امباركي بوقنادل - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 ف 2اير) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 NUITS(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.TEC
غرض الشركة بإيجاز):)مطبعة.

عنوان املقر االجتناعي):)37)تجزئة)
وجدة) (60000 (- بوقنادل) امباركي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: شكري) كنال  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كنال شكري عنوانه)ا()حي)
ابن) زنقة  الطلحاوي  تجزئة  الزيتون 

رشد رقم)5  60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد كنال شكري عنوانه)ا()حي)
ابن) زنقة  الطلحاوي  تجزئة  الزيتون 

رشد رقم)5  60000)وجدة املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)377.
98 I

GHIZLANE DOUBLANE

AOUNIA SECRET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عنارة العبدي شارع محند 
السادس، 000 2، الجديدة املغرب

AOUNIA SECRET شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 12 عنر 
السالوي 2 الطابق الثاني رقم 15 
مرس السلطان - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19915

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
املؤرخ في)06)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
الطابق الثاني) (2 عنر السالوي) (12«
 20000 (- السلطان) مرس  (15 رقم)
الدار البيضاء)املغرب«)إلى)»املحل رقم)
 L035 الطابق االر�صي عنارة رقم) (1
 2 000  -  1 حي املطار إقامة السعد)

الجديدة املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)29310.
985I

bemultico(بينولتيكو

SOMFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

bemultico بينولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس، 50060، مكناس 
مكناس

SOMFER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : رقم  3 
زنقة 17 حي الوحدة 01 مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31375

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 29)شتن 2) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (SOMFER
 10.000 رأسنالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم)
01)مكناس) 17)حي الوحدة) زنقة) (3 
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- 50000)مكناس املغرب نتيجة لعدم)
تحقيق هدف الشركة.

و عين:
و) الدحناني  رشيد  السيد)ة()
حي) (17 زنقة) رقم) 3) عنوانه)ا()
مكناس) (50000 مكناس) (01 الوحدة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي رقم) 3  (2022 شتن 2) (29 بتاريخ)
(- مكناس) (01 الوحدة) حي  (17 زنقة)

50000)مكناس املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (21 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)1019.
986I

bemultico(بينولتيكو

SUPER PIECE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتناعي للشركة

bemultico بينولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس، 50060، مكناس 
مكناس

SUPER PIECE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي محل 02 
في الرقم 35 شارع الجيش امللكي 

املدينة الجديدة مكناس - 50000 
مكناس املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52 35
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتن 2)2022)تم تحويل)
املقر االجتناعي الحالي للشركة من)»)
35)شارع الجيش) في الرقم) (02 محل)
مكناس) الجديدة  املدينة  امللكي 
إلى) املغرب«) مكناس  (50000  -
تجزئة رياض) »كراج في الرقم ر389)
(- مكناس) والل  ايت  االسناعيلية 

50000)مكناس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3873.
987I

SOMAFCO

 Société Marocaine de
 Conseils Techniques
 et d›Exploitations

»Industrielles »COTEXIN
شركة املساهنة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

COTEXIN
 boulevard(Président(Félix ,2 
 Houphouët(Boigny، 20010،

Casablanca(Maroc
 Société(Marocaine(de(Conseils
 Techniques(et(d›Exploitations

Industrielles »COTEXIN« »شركة 
املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي:  2، شارع 
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

18.129 الدار البيضاء.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)يونيو)2022
األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة م  مقتضيات القانون:)
املعدل واملتنم للقانون رقم) (19-20

95-17)املتعلق بشركات املساهنة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 199 8.

988I

BIG ACCOUNTING

SI LOG TRANS
إعالن متعدد القرارات

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
SI LOG TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 الطابق األر�صي - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.117 03
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)ف 2اير)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت حصص

على) ينص  الذي  (:02 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل املقر التجاري

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
عودا) السيد  املسي2  استقالة  مايلي:)
السيد) جديد  مسي2  وتعيين  موحى 

إفقي2 مراد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)5:)املكتب الرئي�صي:)الذي)
املسجل) املكتب  مايلي:) على  ينص 
الحسني) مجن   في:) ثابت  للشركة 
األول) الطابق  (،1 البوغاز) لوت  (،3
ينكن نقلها بنوجب) طنجة.) (13 رقم)
للشركاء) استثنائي  جناعي  قرار 
النقل) تم  )إذا  اإلدارة) من  بقرار  أو 
املقاطعة() أو  املحافظة  نفس  في 
راضعة للتصديق من قبل االجتناع)
ينكن) للشركاء.) التالي  االستثنائي 
فروع حيثنا ترى ذلك) لإلدارة إنشاء)

مفيًدا.
تكوين) (- املساهنات) (6 رقم) بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  املال:) رأس 
إفقي2) (800 (: الحفيظ) عبد  إفقي2 
(،800 مراد:) إفقي2  رشيد:800،)
سفيان:) إفقي2  (،800 يامين:) إفقي2 
ألف) أربعنائة  إجنالي  هذا هو  (800
في) تم صرفها  درهم  () 00.000.00(
 (100.000.00( ألف) مائة  أو  الرب  
ألف) مائة  مبلغ  إيداع  تم  درهم.)
)100000.00()درهم قبل هذا اليوم)
في حساب تم فتحه في أحد البنوك)
سيتم) التكوين،) في  (.S.A.R.L باسم)
تقديم) عند  اإلدارة  قبل  من  سحبه 
التجارية) املحكنة  قلم  من  شهادة 
السجل) في  (S.A.R.L بتسجيل) تشهد 

التجاري.
بند رقم)-7رأسنال الشركة:)الذي)
ينص على مايلي:)تم تحديد رأس املال)

بأربعنائة ألف))00.000.00 ()درهم،)
مقسنة إلى أربعة آالف))000 ()سهم)
منها،) لكل  درهم  ()100.00( بنائة)
مدفوعة حتى من رأس املال،)مرقنة)
1000)ومخصصة للشركاء) إلى) (1 من)
وهي:) منهم،) كل  مساهنة  نسبة  في 
إفقي2 عبد الحفيظ)200،)إفقي2 رشيد)
يامين) إفقي2  (،200 إفقي2 مراد) (،200
إجنالي) (،200 سفيان) إفقي2  (،200
من) (¼ املكونة) األسهم  عدد  يساوي 
رأس املال ألف))1000()سهم.)يصرح)
املوقعون أدناه أن)¼)من األسهم التي)
تنثل رأس املال منلوكة لهم،)موزعة)
بينهم بالنسب املوضحة أعاله املقابلة)
منهم) وكل  الخاصة  ملساهناتهم 

مدفوعة بالكامل.)
--12صالحيات املديرين:) بند رقم)
عينت) ()3 مايلي:) على  ينص  الذي 
الشركة كنديرين قانونيين مشاركين:)
و) ب  حامل  سفيان،) إفقي2  السيد 
عبد) إفقي2  السيد  (،UB86933 رقم)
 UB53561(الحفيظ،)حامل ب و رقم
إفقي2 مراد حامل ب و رقم) والسيد 
لدى) لفت2ة غي2 محددة.) (،UB65908

املديرين الثالثة توقيعات منفصلة.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)38 2.

989I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 GROUPE YOURACHE
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحند الحريزي تجزئة 

التنسناني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

 GROUPE YOURACHE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع بن 
حساين رقم 19 - 93000 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20418

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31153

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ايت) رضوان  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (150 اوشبو)
)ة() حصة لفائدة السيد) (300 أصل)
شتن 2) (29 بتاريخ) بلعاريف  شكيب 

.2022
ايت) رضوان  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  (150 اوشبو)
السيد) لفائدة  حصة  (300 أصل)
شتن 2) (29 يونس عويناتو بتاريخ) )ة()

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (06 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)6 20.

990I

SOMAFCO

الشركة املفربية العقارية 
»SOMAFCO« والتجارية

شركة املساهنة
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

SOMAFCO
 boulevard(Président(Félix ,2 
 Houphouët( Boigny،( 20010،

Casablanca(Maroc
العقارية) املفرلية  الشركة 
»شركة) (»SOMAFCO« والتجارية)

املساهنة«
االجتناعي:) 2،) مقرها  وعنوان 
هوفويت) فليكس  الرئيس  شارع 

بوانيي)-)-)الدار البيضاء)املغرب.
األسا�صي) النظام  »مالءمة 

للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري:)

309)الدار البيضاء.
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)يونيو)2022
األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة م  مقتضيات القانون:)
املعدل واملتنم للقانون رقم) (19-20

95-17)املتعلق بشركات املساهنة.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1995 8.

991I

MAYAFID

سكايف إموليليي

»SKIVE IMMOBILIERE« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAYAFID
 Rue(Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers,، 20130،
CASABLANCA MAROC
 SKIVE« سكايف إموليليي

IMMOBILIERE« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 05 زنقة 
ديكسنود الطابق األول مكتب 2 بن 
جدية الدار البيضاء - 20120 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها):)سكايف)
.»SKIVE IMMOBILIERE«(إموليليي

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء.

زنقة) (05 (: عنوان املقر االجتناعي)
2)بن) ديكسنود الطابق األول مكتب)
الدار) (20120 (- جدية الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 33.333 (: رالد) الخيواخ  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 3 .333 (: لهنيدة يوسف) السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 33.333 (: ميلود) لهنيدة  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رالد  الخيواخ  السيد 
السادس) محند  شارع  (1028
الدارالبيضاء) (20553 الدارالبيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() يوسف  لهنيدة  السيد 
علي) سيدي  الناجي  سيدي  دوار 
الصويرة) (  000 الصويرة) الكراتي 

املغرب.
عنوانه)ا() ميلود  لهنيدة  السيد 
اسفي) الغيات  قيادة  الغيات  مركز 

6000 )اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رالد  الخيواخ  السيد 
السادس) محند  شارع  (1028
الدارالبيضاء) (20553 الدارالبيضاء)

املغرب
عنوانه)ا() يوسف  لهنيدة  السيد 
علي) سيدي  الناجي  سيدي  دوار 
الصويرة) (  000 الصويرة) الكراتي 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)9 13 8.
992I

zeya

الودغيري غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zeya
 appt 16 imm(b(rce(hannassi(N°8
 rue(ahmed(chbihi(av(des(far(fes،

30000، fes(maroc
الودغي2ي غاز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 3 شارع 

عالل الفا�صي البطحاء - 3000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2012 أكتولر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

الودغي2ي غاز.
بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قنينات الغاز بالجنلة.
شارع) (3 (: عنوان املقر االجتناعي)
عالل الفا�صي البطحاء)-)3000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: مامون) الودغي2ي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
كنزة) سوسان  يعقوبي  السيدة 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الودغي2ي مامون عنوانه)ا()
اموزار) طريق  الوداية  شارع  (11

30000)فاس املغرب.
كنزة) سوسان  يعقوبي  السيدة 
شارع موالي عبدهللا فيال) عنوانه)ا()
فاس) (30000 اقامة السني طريق) (٩

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الودغي2ي نجيب عنوانه)ا()
اقامة) (٩ فيال) عبدهللا  موالي  شارع 
فاس) (30000 اموزار) طريق  السني 

املغرب
السيد الودغي2ي مامون عنوانه)ا()
اموزار) طريق  الوداية  شارع  (11

30000)فاس املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (15 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2012)تحت رقم)12/2233.
993I

zeya

الودغيري غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

zeya
 appt 16 imm(b(rce(hannassi(N°8
 rue(ahmed(chbihi(av(des(far(fes،

30000، fes(maroc
الودغي2ي غاز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

3 شارع عالل الفا�صي البطحاء - 
30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39723
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)ف 2اير) 201)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
3)شارع عالل الفا�صي البطحاء) »رقم)
»رقم) إلى) املغرب«) فاس  (30000  -
(- فاس) بنسودة  الصناعي  الحي  ( 1

30000)فاس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (02 بتاريخ) بفاس  التجارية 

 201)تحت رقم) 1/ 129.
99 I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

STE JOOD-FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
الشارع الرئي�صي عنارة بوتكسوست 

الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 
اشتوكة ايت بها، 86000، بيوكرى 

املغرب
 STE JOOD-FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

السعادة حي تي2ست بيوكرى اشتوكة 

ايت باها - 87200 بيوكرى املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (06

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.JOOD-FOOD SARL AU

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) مطعم-االستي2اد  مقهى  سناك  (-

التصدير.

شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

السعادة حي تي2ست بيوكرى اشتوكة)

ايت باها)-)87200)بيوكرى املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: احويض) جهاد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احويض  جهاد  السيد 

33)بلوك ؤ اف تيزنيت)85000)تيزنيت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() احويض  جهاد  السيد 

 85000 تيزنيت) اف  ؤ  ف  بلوك  (33

تيزنيت املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) االبتدائية بانزكان بتاريخ) 1)

2022)تحت رقم)2018.

995I

COMPTAELISSAOUI

أرينا كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عنارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبي2، 
92150، القصر الكبي2 املغرب

أرينا كاش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي محند 
علي 1. 29 ساحة التحرير شارع 

الزرقطوني القصر الكبي2 - 92150 
القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
أرينا) (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

كاش.
صرف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفاتورات) أداء) (- األموال) تحويل  و 
الغي2) البضائ   نقل  (- الضرائب) و 

املصحولة..
محند) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
شارع) التحرير  ساحة  (29  .1 علي)
 92150 (- الكبي2) الزرقطوني القصر 

القصر الكبي2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 650 (: احند) الغرلاوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 350 (: ياسين) الغرلاوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 650 (: احند) الغرلاوي  السيد 

بقينة)100)درهم.

 350 (: ياسين) الغرلاوي  السيد 
بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الغرلاوي احند عنوانه)ا()
  7 حي األندلس م د اقامة نزار رقم)
القصر الكبي2) (92150 القصر الكبي2)

املغرب.
السيد الغرلاوي ياسين عنوانه)ا()
شارع الزرقطوني درب الخالدي رقم)
1)القصر الكبي2)92150)القصر الكبي2)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الغرلاوي احند عنوانه)ا()
  7 حي األندلس م د اقامة نزار رقم)
القصر الكبي2) (92150 القصر الكبي2)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم) 70.

996I

FIDUCIAIRE LAMIN

 FOUZI GÉNÉRATION
IMMOBILIÈRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES، 30000، FES(MAROC
 fouzi(génération(immobilière

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي 17 تجزئة 
عصام طريق عين السنن زواغة 

العليا - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 2 1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 fouzi (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.génération(immobilière
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و أعنال البناء.
عنوان املقر االجتناعي):)17)تجزئة)
زواغة) السنن  عين  طريق  عصام 

العليا)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فوزي علوي موالي حفيظ)
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.
 500 (: أبونقطة) لطيفة  السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فوزي علوي موالي حفيظ)
طريق) عصام  تجزئة  (17 عنوانه)ا()
 30000 العليا) زواغة  السنن  عين 

فاس املغرب.
السيدة لطيفة أبونقطة عنوانه)ا()
17)تجزئة عصام طريق عين السنن)

زواغة العليا)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد فوزي علوي موالي حفيظ)
طريق) عصام  تجزئة  (17 عنوانه)ا()
 30000 العليا) زواغة  السنن  عين 

فاس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)319 .
997I

STE ANGLE DE GESTION SARL

BRY BOAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحند الحريزي تجزئة 

التنسناني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

BRY BOAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 1 

عنارة بلوك C رستينكا - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

317 5

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 29)شتن 2) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

BRY BOAT)مبلغ رأسنالها)100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة)
 93000 (- رستينكا) (C عنارة بلوك) (1

تطوان املغرب نتيجة ل):)انعدام رقم)

املعامالت.

 1 و حدد مقر التصفية ب شقة)
 93150 (- رستينكا) (C بلوك) عنارة 

املضيق املغرب.)

و عين:

و) الشاعر  الحسن  السيد)ة()

عنوانه)ا()شارع عبد الرحيم بوعبيد)
شقة) زنقة فرح اقامة منارة طابق) )

تطوان املغرب كنصفي) (93000  15

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (12 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2075.

998I

BEN.COMPTA

SOLOPTIM INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عنارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ،وجدة

SOLOPTIM INGENIERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي حي النجد 
2 زنقة الوضوح رقم 83 سيدي يحيى 

- 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0123
 03 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتولر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SOLOPTIM INGENIERIE
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات
املسوحات والبحوث

مختلف اشغال البناء
تركيب شبكات وأنابيب مياه.

عنوان املقر االجتناعي):)حي النجد)
2)زنقة الوضوح رقم)83)سيدي يحيى)

- 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يدير حندوش):)500)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: محند) عساوي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السيد عساوي محند 
813)سيدي يحيى) 2)رقم) حي النجدة)

60000)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() حندوش  يدير  السيد 
 60000 ترناتة) ملغادر  تكورت  دوار 

زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() حندوش  يدير  السيد 
 60000 ترناتة) ملغادر  تكورت  دوار 

زاكورة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (21 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1638.
999I

ZYSN CAFE

ZYSN CAFE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZYSN CAFE
 RDC GARAGE HAY TAOURIRTE

 FOUM EL ANCEUR BENI
 MELLAL، 23252، BENI(MELLAL

MAROC
ZYSN CAFE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي سفلي 
الدار الكائنة بحي تاوريرت فم 

العنصر بني مالل - 23252 بني مالل 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8639
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 أكتولر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محند عنراوي)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (500
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.000
أكتولر) (05 بتاريخ) والزين  لحسن 

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ) 1  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1030.
1000I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

SAHARA SYNDIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
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 AV ABDELKRIM EL KHATABI
 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SAHARA SYNDIC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي بوسكري 
درب السقاية رقم 2 الطابق االول - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122573
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA SYNDIC
سانديك) (: غرض الشركة بإيجاز)

البنايات)
الو�صي املنهي على امللكية املشت2كة
:)بوسكري) عنوان املقر االجتناعي)
(- الطابق االول) (2 درب السقاية رقم)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: عطراوي) عزالدين  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عطراوي) عزالدين  السيد 
ب) عنارة  ريحانة  اقامة  عنوانه)ا()
شقة رقم)7 )م 2وكة)0000 )مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عطراوي) عزالدين  السيد 
ب) عنارة  ريحانة  اقامة  عنوانه)ا()
شقة رقم)7 )م 2وكة)0000 )مراكش)

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) (08 بتاريخ) بنراكش  التجارية 

2022)تحت رقم)132672.
1001I

STE FIDUCONFIANCE

AZROU HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
AZROU HOLDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الحسن الثاني شقة 1 مكرر الطابق 
األول إقامة بادي ازرو - 53100. ازرو 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 791 
ازرو.

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2022 يونيو) (22 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
AZROU HOLDING)مبلغ رأسنالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتناعي شارع الحسن الثاني شقة)
بادي) إقامة  األول  الطابق  مكرر  (1
ازرو)-)53100.)ازرو املغرب نتيجة ل):)
عدم الحصول على ررصة االستغالل)
ملزاولة النشاط االقتصادي للشركة.

شارع) (: التصفية ب) و حدد مقر 
مكرر الطابق) (1 الحسن الثاني شقة)
األول إقامة بادي ازرو)-)53100.)ازرو)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سعد بوزوب  و عنوانه)ا()
 7 شقة) ارسالن  شكيب  زنقة  (11
فاس) (30000 املدينة الجديدة فاس)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
مكرر الطابق) (1 الحسن الثاني شقة)

األول إقامة بادي ازرو
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2022)تحت رقم)157.
1002I

DISNOVAFRIC

DISNOVAFRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DISNOVAFRIC
67 شارع الفارس بيار الطابق 5 

رقم 16 بيلفيدير، 20200، الدار 
البيضاء املغرب

DISNOVAFRIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي 67 شارع 
الفارس بيار الطابق 5 الرقم 16 
بيلفيدير - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.511 87

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 يوليوز) (05 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأسنالها) مبلغ  (DISNOVAFRIC
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
بيار) الفارس  شارع  (67 اإلجتناعي)
(- بيلفيدير) (16 الرقم) (5 الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20200

ل):)عدم انتاجية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)67)شارع)
 16 الرقم) (5 الطابق) بيار  الفارس 
البيضاء) الدار  (20200 (- بيلفيدير)

املغرب.)
و عين:

مراد مينو و عنوانه)ا() السيد)ة()
29شقة) عنارة) الهناء) فال  تجزئة 
الدار) (20200 السب ) 1عين  6طابق)

البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
السيد)ة()امين رغنون و عنوانه)ا()
23)شقة رقم) 7)عنارة) الغالية م س)
27223)الدار) 2دار بوعزة) 13الرحنة)
البيضاء)املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2022)تحت رقم)960 83.
1003I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RIAD LAKOUAS

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

RIAD LAKOUAS
 01 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ قي)
 AL GHASCAQ 2022)أعطى) غشت)
التجاري) بالسجل  املسجل  (DIYAFA
باملحكنة التجارية بنراكش) (67215
التجاري) لألصل  الحر  التسيي2  حق 
الزيتون) رياض  مراكش  ب  الكائن 
 57 الرقم) الطبيب  درب  الجديد 
لفائدة) املغرب  مراكش  ( 0000  -
 3 SAPHIR HOME SERVICES)ملدة)
و) (2022 غشت) (01 سنة تبتدئ من)
تنتهي في)31)يوليوز)2025)مقابل مبلغ)

شهري قينته)0.000 )درهم.
100 I

MOORISH

 SERVICES BETONS ET
GRANULATS 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
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 SERVICES BETONS ET
GRANULATS SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
برينا اوفيس رقم 105 شقة 16 

الطابق 3 شارع مصطفى املعاني و 
11 يناير الدار البيضاء. - 25020 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558387
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SERVICES BETONS ET  :

.GRANULATS SARL AU
بي ) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)
استي2اد وتصدير;تأجي2) مواد البناء،)

معدات البناء
اقامة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
 16 شقة) (105 رقم) اوفيس  برينا 
الطابق)3)شارع مصطفى املعاني و)11 
الدار) (25020 (- يناير الدار البيضاء.)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد صهيب علي فالح الحسبان)
درهم) (100 بقينة) حصة  (1.000  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صهيب علي فالح الحسبان)
االردن) (11118 االردن) عنوانه)ا()

االردن.

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد صهيب علي فالح الحسبان)
االردن) (11118 االردن) عنوانه)ا()

االردن
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1366 8.

1005I

املركز املراك�صي لإلرشاد

LE REVE DU PAPILLON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدرل أ عنارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا، 0، 
مراكش املغرب

LE REVE DU PAPILLON شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة رقم 
   عنارة F إقامة البستان 5 طريق 

أسفي - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.REVE DU PAPILLON
غرض الشركة بإيجاز):)دار ضيافة)

أو رياض.
عنوان املقر االجتناعي):)شقة رقم)
5)طريق) إقامة البستان) (F عنارة) (  

أسفي)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسنال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

ستيفانيا) ماكاري  السيدة 
 MACCARI STEFANIA : 1.000

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ستيفانيا) ماكاري  السيدة 
عنوانه)ا() (MACCARI STEFANIA
 00162 (،8 فيا دي سانت أورسوال،)

روما إيطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
ستيفانيا) ماكاري  السيدة 
عنوانه)ا() (MACCARI STEFANIA
 00162 (،8 فيا دي سانت أورسوال،)

روما إيطاليا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)06 0 1.
1006I

FINAUDIT

FORTRESS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
FORTRESS GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

املستقبل عنارة 108 رقم 3 سيدي 
معروف الدارالبيضاء. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 98185

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبدالرحنان) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتناعية  حصة  ( 99 الشريبي)

)ة() حصة لفائدة السيد) ( 99 أصل)
شتن 2) (20 نورالدين الصبحي بتاريخ)

.2022
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)20 1 8.
1007I

FINAUDIT

FORTRESS CLEANING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
FORTRESS CLEANING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
املستقبل  GH عنارة 108 رقم 
3 سيدي معروف الدارالبيضاء. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.502609

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 FORTRESS الوحيد) الشريك  ذات 
CLEANING)مبلغ رأسنالها)100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة)
رقم) (108 عنارة) (GH (املستقبل
(- الدارالبيضاء.) معروف  سيدي  (3
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)صعولة تحقيق الهدف التجاري.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) (108 عنارة) (GH (املستقبل
(- الدارالبيضاء.) معروف  سيدي  (3

20000)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الصبحي  نورالدين  السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة سان سكوير)2)عنارة)
1)شقة)7)دار بوعزة النواص)20000 
)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء.)

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)12 1 8.
1008I

FINAUDIT

FORTRESS TRAINING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
FORTRESS TRAINING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 
املستقبل عنارة 108 رقم 3 سيدي 
معروف الدارالبيضاء. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.502613

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 FORTRESS الوحيد) الشريك  ذات 
TRAINING)مبلغ رأسنالها)100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة)
سيدي) (3 رقم) (108 املستقبل عنارة)
معروف الدارالبيضاء.)-)20000)الدار)
صعولة) (: نتيجة ل) املغرب  البيضاء)

تحقيق الهدف التجاري.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي) (3 رقم) (108 املستقبل عنارة)
 20000 املغر) معروف الدارالبيضاء.)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الصبحي  نورالدين  السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة سان سكوير)2)عنارة)
1)شقة)7)دار بوعزة النواصر)20000 
)ة() كنصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1281 8.
1009I

FINAUDIT

FORTRESS SYNDIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
FORTRESS SYNDIC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة 

املستقبل عنارة 108 رقم 3 سيدي 
معروف الدارالبيضاء. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.502607

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 شتن 2) (15 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 FORTRESS الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (SYNDIC
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي اقامة)
سيدي) (3 رقم) (108 املستقبل عنارة)
معروف الدارالبيضاء.)-)20000)الدار)
صعولة) (: نتيجة ل) املغرب  البيضاء)

تحقيق الهدف التجاري.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي) (3 رقم) (108 املستقبل عنارة)
معروف الدارالبيضاء.)-)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الصبحي  نورالدين  السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة سان سكوير)2)عنارة)
1)شقة)7)دار بوعزة النواصر)20000 
)ة() كنصفي) املغرب  الدارالبيضاء.)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1253 8.
1010I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

CAFE LAS DIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

CAFE LAS DIAS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : طريق 
املجاهدين ديار طنجة اقامة 6 رقم 

23 - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1051 9

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
ذات) شركة  (CAFE LAS DIAS حل)
رأسنالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
ديار) املجاهدين  طريق  اإلجتناعي 
 90000  -  23 رقم) (6 اقامة) طنجة 
طنجة املغرب نتيجة لفشل النشاط)

االجتناعي للشركة.
و عين:

و) شخينة  يونس  السيد)ة()
رقم) الدارلة  حي مسنانة  عنوانه)ا()
املغرب كنصفي) طنجة  (90000  51

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي طريق) (2022 أكتولر) بتاريخ) 0)
رقم) (6 املجاهدين ديار طنجة اقامة)

23 - 90000)طنجة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)7 115.
1011I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

AZINOUR AL AKHAWAYN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 AZINOUR AL AKHAWAYN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي : حي بني 
ورياغل املرس أشناد 1 تجزئة 1190 

بني مكادة - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.72579

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تقرر) (2022 شتن 2) (27 في) املؤرخ 
 AZINOUR AL AKHAWAYN حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسنالها)
ورياغل) بني  حي  اإلجتناعي  مقرها 
بني) (1190 تجزئة) (1 أشناد) املرس 
مكادة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)

لفشل الهدف االجتناعي للشركة.
و عين:

و) الدنكي2  الدين  نور  السيد)ة()
السالم) الحسني  املجن   عنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (90000  10 رقم) (3

كنصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجنعية الختامية)
وفي حي بني) (2022 شتن 2) (27 بتاريخ)
ورياغل املرس أشناد)1)تجزئة)1190 

بني مكادة)-)90000)طنجة املغرب.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11561.
1012I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

BOUALAM AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC
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BOUALAM AUTO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة ابن 
كثي2 عنارة بيتهوفن 1 الطابق األول 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51603

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر) (2022 أكتولر) في) 0) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 BOUALAM الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رأسنالها) مبلغ  (AUTO
درهم وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة)
الطابق) (1 بيتهوفن) عنارة  كثي2  ابن 
األول رقم)51 - 90000)طنجة املغرب)
غياب النشاط االجتناعي) (: نتيجة ل)

للشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة ابن)
الطابق األول) (1 كثي2 عنارة بيتهوفن)

رقم)51 - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

و) بوعالم  ميلود  السيد)ة()
7)رقم) عنوانه)ا()املجن  الحسني نور)
املغرب كنصفي) طنجة  (90000  15

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)11559.

1013I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

 OFFICE BUREAUTIQUE
MELLOULI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

 OFFICE BUREAUTIQUE

MELLOULI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي املنظر 
الجنيل زنقة 71 رقم 9 الطابق االول 

رقم 2 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 OFFICE(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.BUREAUTIQUE MELLOULI

بي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيانة االالت الناسخة.

املنظر) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الجنيل زنقة)71)رقم)9)الطابق االول)

رقم)2 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 (: زايز) مني2  السيد 

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مجن ) السيد مني2 زايز عنوانه)ا()
اكزناية) (6 رقم) (1 عنارة) (20 لبنى)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

مجن ) السيد مني2 زايز عنوانه)ا()
اكزناية) (6 رقم) (1 عنارة) (20 لبنى)

90000)طنجة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)76 11.

101 I

orient(compt

STE J B 24

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA(MAROC

 STE(J(B 24

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5 زنقة 

b31 حي �صي لخضر - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33 83

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 22)شتن 2) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 J B 2)مبلغ رأسنالها)100.000)درهم)

زنقة) (5 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 

60000)وجدة) b31)حي �صي لخضر)-)

الشركة لم تحقق) (: املغرب نتيجة ل)

اهدافها.

زنقة) (5 و حدد مقر التصفية ب)

60000)وجدة) b31)حي �صي لخضر)-)

املغرب.)

و عين:

و) جبارة  ياسين  السيد)ة()

حي �صي لخضر تجزئة بن) عنوانه)ا()

بوزيان زنقة30)رقم10 60000)وجدة)

املغرب كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

زنقة) (5 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

b31)حي �صي لخضر وجدة املغرب)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) بتاريخ) 1) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1591.

1015I

orient(compt

STE ACTION 24
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA(MAROC

STE(ACTION 24 شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5شارع 

الشهداء 07 زنقة كافييت - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29569

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تقرر) (2021 أكتولر) (27 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 STE ACTION ذات الشريك الوحيد)

درهم) (100.000 رأسنالها) مبلغ  (2 

5شارع) اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
 60000 (- زنقة كافييت) (07 الشهداء)

الشركة لم) (: وجدة املغرب نتيجة ل)

تحقق اهدافها.

5شارع) التصفية ب) مقر  و حدد 
وجدة) كافييت  زنقة  (07 الشهداء)

املغرب)-)60000)وجدة املغرب.)

و عين:

و) الصالحي  احند  السيد)ة()

 212 زنقة) املحندي  الحي  عنوانه)ا()
املغرب) وجدة  (60000  12 رقم)

كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)5شارع الشهداء)
07)زنقة كافييت وجدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

نون 2) (19 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2021)تحت رقم)3979.

1016I
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MA GLOBAL CONSULTING

ALLIXUS 1
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ALLIXUS 1 »شركة املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 112، زنقة 
أبوالوقت، إقامة الرجاء، إقامة ج7، 

الطابق الثاني، - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20 971
بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)03)أكتولر)2022
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 TP« املدير) اسم  بتغيي2  إقرار  مايلي:)
 THOMAS«(الذي أصبح(»FINANCE
واملختصر) (»&( PIRON( HOLDING
وينثله) (»TP HOLDING« باسم)

السيد لويس ماري بي2ون)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1951 8.
1017I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
CONJOINTE AU MAROC

إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
ابن عرطة، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE DE PROMOTION

CONJOINTE AU MAROC »شركة 
املساهنة«

وعنوان مقرها االجتناعي: 112، 
زنقة أبوالوقت، إقامة الرجاء، إقامة 
ج7، الطابق الثاني، - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.308 39

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اإلقرار على إستنرارية نشاط الشركة)

الشركة) حل  عدم  على  والتأكيد 

بالرغم من أن حقوق املساهنين أقل)

من رب  رأسنال الشركة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1950 8.

1018I

MAOT

MAOT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAOT

  5RUE ABDELKADER

 MOFTAKAR(ETAGE 02 N

 04 CASABLANCA، 20006،

CASABLANCA MAROC

MAOT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 5  شارع 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 رقم   - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5108 7

 25 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2021 يونيو)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

.MAOT(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

5 )شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 - 2)رقم)   عبد القادر مفتكر الطابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: مسدور) يزيد  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مسدور  يزيد  السيد 

   3 عنارة) املستقبل  اقامة  ( 9
الدار) (20000 5)سيدي معروف) رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يزيد مسدور عنوانه)ا()9  
 5 رقم) (  3 عنارة) املستقبل  اقامة 

اقامة املستقبل) ( 9 سيدي معروف)
معروف) سيدي  (5 رقم) (  3 عنارة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

1019I

FINEXPER

LEAD SUSTAINABILITY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINEXPER

 Residence(Walili(Parc, ,185

 Etage 1, Bureau(N°3, Boulevard

 Abdelmoumen، 20000،

CASABLANCA MAROC

LEAD SUSTAINABILITY شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 67, شارع 

عزيز بالل, الدور الثاني, رقم 3, 
معاريف - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558535
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 LEAD (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.SUSTAINABILITY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مجال) في  اإلدارية  االستشارات 
للشركات) االجتناعية  املسؤولية 

واملجال البيئي.
 ,67 (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم) الثاني,) الدور  بالل,) عزيز  شارع 
الدارالبيضاء) (20000 (- معاريف) (,3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عراوة) محند  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محند عراوة عنوانه)ا()حي)
بلوك سين الرقم) 126  (02 الكنال)

26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد محند عراوة عنوانه)ا()حي)
بلوك سين الرقم) 126  (02 الكنال)

26000)سطات املغرب
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
1020I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

مارابيوسا اينوليلي

 MARABELLOSA 
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسنال الشركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes، ,56
90000، Tanger(Maroc

مارابيوسا اينوليلي 
 MARABELLOSA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

عارلاوة اقامة برج الياسنين بلوك 
س الطابق 3 الشقة 23 - 90000 

طنجة املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125023

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تم) (2022 يناير) (25 في) املؤرخ 
قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  رف  
من) أي  درهم«) (1.600.000«
 1.610.000« إلى) درهم«) (10.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) بتاريخ) 2) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)  27.
1021I

CABINET HOURMANEK

 SOCIETE BONNE ROUTE
 CENTRE DE FORMATION

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN(II(AGADIR، 80000،

agadir(maroc
 SOCIETE BONNE ROUTE
 CENTRE DE FORMATION
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي مكاتب رقم 
5 و6 عنارة محطة شال تكيوين. - 

80652 اكادير املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531 7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE BONNE ROUTE
 CENTRE DE FORMATION

.PRIVE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
هوالتدريب،التأهيل) الشركة  من 

األولي.
التعليم املستنر الزامي للسائقين)

املحت2فين.
مكاتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
رقم)5)و6)عنارة محطة شال تكيوين.)

- 80652)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد موالي محند الكريني):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
الكريني) الحسن  موالي  السيد 
درهم) (100 بقينة) حصة  (500  :

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريني) محند  موالي  السيد 
الحي) (251 رقم) انزكان  عنوانه)ا()

انزكان) (863 3 تاغزوت) الحسني 
املغرب.

الكريني) الحسن  موالي  السيد 
الحي) (251 رقم) انزكان  عنوانه)ا()
انزكان) (863 3 تاغزوت) الحسني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الكريني) محند  موالي  السيد 
الحي) (251 رقم) انزكان  عنوانه)ا()
انزكان) (863 3 تاغزوت) الحسني 

املغرب)
الكريني) الحسن  موالي  السيد 
الحي) (251 رقم) انزكان  عنوانه)ا()
انزكان) (863 3 تاغزوت) الحسني 

املغرب)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (13 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118793.

1022I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

مقهى مجاط
فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيي2 حر ألصل تجاري
مقهى مجاط

 06 بنقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
أكتولر)2022)تم فسخ عقد التسيي2)
الحر املوق  من طرف السيد)ة()عبد)
مالك)ة() )بصفته)ا() عسيلة) الهادي 
لألصل التجاري()الحامل)ة()للبطاقة)
 E383807 رقم) للتعريف  الوطنية 
تابونت) دوار  بالعنوان  القاطن)ة()
املغرب) ورزازات  ( 5006 (- ترميكت)
)بصفته)ا() عادل عسيلة) والسيد)ة()
مسي2)ة()حرا))ة(()الحامل)ة()للبطاقة)
 P338252 رقم) للتعريف  الوطنية 
تابونت) دوار  بالعنوان  القاطن)ة()
املغرب) ورزازات  ( 5006 (- ترميكت)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكنة)
عدد) تحت  بورزازات  االبتدائية 

.2895 

1023I

TIMSIT CABO

تيمسيت كابو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسنال الشركة

TIMSIT CABO
شارع النغوست الراس االسود 

ص.ب 93  مرتيل، 93150، مرتيل 
املغرب

تينسيت كابو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
النغوست الراس االسود ص.ب 93  

مرتيل - 93150 مرتيل املغرب.
رف  رأسنال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.107 3

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
رف ) تم  (2021 ف 2اير) (08 في) املؤرخ 
رأسنال الشركة بنبلغ قدره)»80.000 
إلى) درهم«) (20.000« أي من) درهم«)
»100.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير) (18 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2021)تحت رقم)551.
102 I

MOSTACHARCOM

FORHMAHT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92، 20100،
CASABLANCA MAROC

FORHMAHT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوليال 

بوركون - 20053 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
558 75
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.FORHMAHT

التاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الذي يقوم باستي2اد وتصدير وتسويق)

والخدمات،) السل   أنواع  جني  

املعدات) ولي   شراء) ؛) والتجارة)

؛) الكهرلائية) واألعنال  الكهرلائية 

ولي  منتجات غسيل) أحداث وشراء)

تسويق وتوزي  املستحضرات) الكلى.)

الصيدالنية واملعدات..
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)

الشراردة الطابق السفلي درب لوليال)

البيضاء) الدار  (20053 (- بوركون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

دجيتافو) داكوب  سورج  السيد 

 100 1.000)حصة بقينة) (: فوتسينغ)

درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

دجيتافو) داكوب  سورج  السيد 

تجزئة املستقبل) فوتسينغ عنوانه)ا()

2)سيدي) 213)شقة) 25)عنارة) م س)

الدار) (20280 الشق) عين  معروف 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

دجيتافو) داكوب  سورج  السيد 

تجزئة املستقبل) فوتسينغ عنوانه)ا()

2)سيدي) 213)شقة) 25)عنارة) م س)

الدار) (20280 الشق) عين  معروف 

البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) 1  البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)93 1 8.

1025I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

BARNI INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC
BARNI INVEST شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 0 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

513 75
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2021 غشت) (03
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 BARNI(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها

.INVEST
و) ايجار  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسيي2 االمالك العقارية.
زنقة) (67 (: عنوان املقر االجتناعي)
عزيز بالل الطابق)2)رقم)3)املعاريف)-)

0)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: حزان) يان  ميي2  السيد 
حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

يان حزان عنوانه)ا() ميي2  السيد 
 0  5 زنقة سيدي ابراهيم الطابق) (2

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
يان حزان عنوانه)ا() ميي2  السيد 
 0  5 الطابق) ابراهيم  سيدي  زنقة 

البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2021)تحت رقم)790160.
1026I

FIGENOUV

RAPIDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عنارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
RAPIDIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

قرطبة رقم 82 الطابق 1 شقة   - 
50070 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55207
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محند حسني) )ة() السيد) تفويت 
500)حصة اجتناعية من أصل)500 
الحسين) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الرملي بتاريخ)22)شتن 2)2022.
تفويت السيد))ة()مصطفى بوعلي)
500)حصة اجتناعية من أصل)500 
الحسين) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الرملي بتاريخ)22)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3810.
1027I

FIGENOUV

RAPIDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عنارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
RAPIDIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتناعي تجزئة 
قرطبة رقم 82 الطابق 1 شقة   - 

50070 مكناس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55207

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن 2)2022)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3810.
1028I

FIGENOUV

RAPIDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتناعي للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عنارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
RAPIDIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

قرطبة رقم 82 الطابق 1 شقة   - 
50070 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55207
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتن 2)2022)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتناعي  املقر 
 1 الطابق) (82 رقم) قرطبة  »تجزئة 
املغرب«) مكناس  (50070  - شقة)  
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الطابق االر�صي تجزئة) (35 »رقم) إلى)
 -  2 رقم) متجر  االطلس  حي  الخليل 

50070)مكناس املغرب«.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3810.
1029I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 MIAO SHI TRADING
LIMITED - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 MIAO SHI TRADING LIMITED

SARL - شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 شــارع 
الحــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 5 -- 

20120 الدار البيضاء املغـــرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558.657
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MIAO(:(اإلقتضاء)بنختصر تسنيتها
.SHI TRADING LIMITED - SARL

غرض الشركة بإيجاز):)اإلسـتـيــــراد)
و التصـــديــــر.

عنوان املقر االجتناعي):)10)شــارع)
 --  5 رقــم) شقـــة  (3 الطــابــق) الحــريـــة 

20120)الدار البيضاء)املغـــرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MME MA.JIA : 350 السيدة)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 M. MIAO YONGXUE السيد)

درهم) (100 بقينة) حصة  (: 350

للحصة.

 M. MIAO JIAAN : 100 السيد)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.

 M. MIAO YIZHUO السيد)

درهم) (100 بقينة) حصة  (: 100

للحصة.

 M. MIAO HADI : 100 السيد)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة)MME MA.JIA)عنوانه)ا()

زيـجــيـــانغ) (00000 يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)

الصيـن.

 M. MIAO YONGXUE السيد)

عنوانه)ا()يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)00000 

زيـجــيـــانغ الصيـن.

 M. MIAO JIAAN السيد)

عنوانه)ا()يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)00000 

زيـجــيـــانغ الصيـن.

 M. MIAO YIZHUO السيد)

عنوانه)ا()يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)00000 

زيـجــيـــانغ الصيـن.

 M. MIAO HADI السيد)

عنوانه)ا()يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)00000 

زيـجــيـــانغ الصيـن.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة)MME MA.JIA)عنوانه)ا()

زيـجــيـــانغ) (00000 يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)

الصيـن)

 M. MIAO YONGXUE السيد)

عنوانه)ا()يـقـطـنــون بـالـصـــيـــن)00000 

زيـجــيـــانغ الصيـن)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1.616 8.

1030I

 ARCHIRODON GROUP N.V
MOROCCO BRANCH

فرع
املقر الرئي�صي: حي نادي أنفا، مشروع 
رياض أنفا، شارع عنر الخيام بلوك أ 

الدار البيضاء
السجل التجاري:  250.125 

اتخذت) (،2022 سبتن 2) (30 في)
 ARCHIRODON GROUP شركة)
(،N.V MOROCCO BRANCH

القرارات التالية:
 ANDREAS(االعت2اف بوفاة السيد
منصب) من  وإقالته  (ANDRITSOS

املدير)؛
 STAMATIOS السيد) إقالة 
DERMOUSIS)بعد تقاعده في أبريل)

2020)من منصبه كندير)؛
 IOANNIS السيد) تعيين 
جنسية) من  (CHRYSAFIS
رقم) ( السفر) ( جواز) حامل  يونانية 

AT2537 83)كندير جديد)؛
 EVANGELOS السيد) تعيين 
يونانية) جنسية  من  (TSINISIZELIS
 AP529607 (حامل جواز السفر رقم

كندير جديد)؛
سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكنة 
الرقم) تحت  (2022 اكتولر) (18 في)

.8 1696
عن املستخلص والبيانات.

1031I

ETS COMPTA HOUSE

OTFROM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

OTFROM SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  27 شارع 
محند الخامس رنيفرة - 000 5 

رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.OTFROM SERVICE
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املعلوميات) و  -االعالميات  العنومية)

-)مفاوضات.
عنوان املقر االجتناعي):) 27)شارع)
 5 000 (- رنيفرة) الخامس  محند 

رنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: عثنان) اسناعيلي  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد اسناعيلي ابراهيم)

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عثنان) اسناعيلي  السيد 
حي) (120 رقم) (1 بلوك) عنوانه)ا()
رنيفرة) (5 000 رنيفرة) السالم 

املغرب.
ابراهيم) اسناعيلي  السيد 
حي) (120 رقم) (1 بلوك) عنوانه)ا()
رنيفرة) (5 000 رنيفرة) السالم 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عثنان) اسناعيلي  السيد 
حي) (120 رقم) (1 بلوك) عنوانه)ا()
رنيفرة) (5 000 رنيفرة) السالم 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)17)أكتولر)

2022)تحت رقم)56 .
1032I
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ETS COMPTA HOUSE

KHADAMAT RACHID MS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

KHADAMAT RACHID MS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي كروشن 

مركز القباب رنيفرة - 000 5 

رنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.KHADAMAT RACHID MS

مكتبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- البناء) و  العنومية  االشغال  (-

مفاوضات.

كروشن) (: عنوان املقر االجتناعي)

 5 000 (- رنيفرة) القباب  مركز 

رنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: رشيد) بوشوم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد  بوشوم  السيد 

رنيفرة) القباب  مركز  كروشن 

000 5)رنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() رشيد  بوشوم  السيد 

رنيفرة) القباب  مركز  كروشن 

000 5)رنيفرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)18)أكتولر)

2022)تحت رقم)58 .

1033I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

S.S. ISKANE - S.A.R.L.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

.S.S. ISKANE - S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 10 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 

شــارع الحــريـــة الطــابــق)3)شقـــة رقــم)6 

-- 20120)الدار البيضاء)املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.393.525

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

2022)تقرر حل) 08)شتن 2) املؤرخ في)

 S.S..شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسنالها) مبلغ  (ISKANE - S.A.R.L

مقرها) وعنوان  درهم  (2.000.000

10)شــارع الحــريـــة الطــابــق) اإلجتناعي)

الدار) (20120  --  6 رقــم) شقـــة  (3

:)املنـــافســة) البيضاء)املغرب نتيجة ل)

و األزمــــة اإلقتصـــاديـــة.

و حدد مقر التصفية ب)10)شــارع)

 --  6 رقــم) شقـــة  (3 الطــابــق) الحــريـــة 

20120)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
عبـد الــعـــالــي الخــيــراوي) السيد)ة()
 0000 قـــاطـــن بــإيـــطـــاليــــا) و عنوانه)ا()
)ة() كنصفي) إيــطــاليـــا  بــريــشـيـــة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 10 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
شقـــة رقــم) (3 شــارع الحــريـــة الطــابــق)

6)-)الدار البيضاء)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
أكتولر)2022)تحت رقم)1.330 8.

103 I

FIDLOUK

STE ARIB COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبي2، 
92150، القصر الكبي2 املغرب
STE ARIB COM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي دوار اوالد 
انصر صفصاف بلقصي2ي 15160 

مشرع بلقصي2ي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

915
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.ARIB COM

:)أعنال أو) غرض الشركة بإيجاز)
تشييد متنوعة.

عنوان املقر االجتناعي):)دوار اوالد)
 15160 بلقصي2ي) صفصاف  انصر 

مشرع بلقصي2ي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عريبو) ابراهيم  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عريبو  ابراهيم  السيد 
 16150 دوار اوالد انصر الصفصاف)

مشرع بلقصي2ي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() عريبو  ابراهيم  السيد 
 16150 دوار اوالد انصر الصفصاف)

مشرع بلقصي2ي املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصي2ي  بنشرع  االبتدائية 

12)أكتولر)2022)تحت رقم)313.
1035I

NOBLACTION

 MAKING MEMORIES
MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األمي2ة 
3 الطابق األول رقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب
 MAKING MEMORIES

MARRAKECH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي شقة 
33 عنارة جكار 55 شارع محند 
الخامس - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129639
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (20
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 MAKING MEMORIES  :

.MARRAKECH
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عروض املهرجانات الفنية.
 33 :)شقة) عنوان املقر االجتناعي)
عنارة جكار)55)شارع محند الخامس)

- 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 5.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة كالفيت ديبواه):)50)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كالفيت ديبواه عنوانه)ا()
صوفيا) إقامة  د  عنارة  (65 شقة)
الخطابي) الكريم  عبد  نهج  النخيل 

0000 )مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة كالفيت ديبواه عنوانه)ا()
صوفيا) إقامة  د  عنارة  (65 شقة)
الخطابي) الكريم  عبد  نهج  النخيل 

0000 )مراكش املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم)  02 1.
1036I

ائتنانية ميسيون كونساي

FH PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتنانية ميسيون كونساي
9 ، زنقة لوريي روز، عين السب ، 

20590، الدار البيضاء املغرب

FH PROMOTION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

التقدم، مجنوعة سكنية 17-2، 

الطابق 2، ال 2نو�صي - 20250 

املدينة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 FH (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

(،2-17 سكنية) مجنوعة  التقدم،)

 20250 (- ال 2نو�صي) (،2 الطابق)

املدينة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فرج حسن):)1.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسن  فرج  السيد 
سيدي) (،1 0 رقم) لينا،) تجزئة 

معروف)20250)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() حسن  فرج  السيد 
سيدي) (،1 0 رقم) لينا،) تجزئة 

معروف)20250)البيضاء)املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)-.
1037I

CAUDIFISC SARL

 RISE TRADING BUSINESS
SALES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CAUDIFISC SARL
3  زنقة في�صي رليفة الدار 

البيضاء، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

 RISE TRADING BUSINESS
SALES شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتناعي 23 زنقة 
6 االلفا - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.225613

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2022 يونيو) (27 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RISE TRADING الوحيد) الشريك 
رأسنالها) مبلغ  (BUSINESS SALES
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000
اإلجتناعي)23)زنقة)6)االلفا)-)20000 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة،)
وليس لدى الشركة أي أعنال لعدة)
حلت) التي  املالية  ولألزمة  سنوات 
الشركة) حل  الشريك  قرر  بالشركة 
بالرجوع إلى قواعد التصفية الخاصة)

بالشركة..
و حدد مقر التصفية ب)23)زنقة)6 
االلفا)-)20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) بوكنكا  الدين  تاج  السيد)ة()
 20000 االلفا) (6 زنقة) (23 عنوانه)ا()
)ة() كنصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)23)زنقة)

6)االلفا الدار البيضاء

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1798 8.

1038I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

EGLOFFE
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرحنان 

الشقة 1، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

EGLOFFE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتناعي: تجزئة 

المرسويي بقعة رقم 16 سيدي 

ال 2نو�صي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127567

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

علنا) العنومية  الجنعية  أحاطت 

بالت 2ع بنبلغ عشرين ألف))20.000) 

سهم بقينة)100)درهم للسهم السيدة)

آن ماري جانين سيكيت لصالح ابنتها)

السيدة أنجليين اغلوف،)وفقا لعقد)

الت 2ع الصادر بتاريخ)28)شتن 2)2022

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

بعد العلم) قرر الجن  العام،) مايلي:)

شريك) بيد  الحصص  كل  بتجن  

وحيد،)إعادة صيغة النظام األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك فريد و املصادقة على النظام)

عرضه) تم  الذي  الجديد،) األسا�صي 

من طرف املسي2
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
بناءا على ماسبق،)قرر الجن ) مايلي:)
من) (7 و) (6 الفصلين) تغيي2  العام 

القانون األسا�صي
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2225 8.
1039I

FIGENOUV

RAPIDIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عنارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب
RAPIDIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

قرطبة رقم 82 الطابق 1 شقة   - 
50070 مكناس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55207
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 22)شتن 2) املؤرخ في)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()الرملي)

الحسين كنسي2 وحيد
تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (18 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3810.
10 0I

STE GRANDE LIGNE ROUTIERE SGLR

 STE GRANDE LIGNE
ROUTIERE SGLR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE GRANDE LIGNE ROUTIERE
SGLR

fes، 30000، fes(MAROC
 STE GRANDE LIGNE ROUTIERE

SGLR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي مكاتب 
مرينا الطابق 3 مكتب 19 شارع عبد 
الكريم بنجلون فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 225
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)
 GRANDE LIGNE ROUTIERE

.SGLR
أعنال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
استي2اد و تصدير

نقل البضائ .
مكاتب) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
مرينا الطابق)3)مكتب)19)شارع عبد)
30000)فاس) (- الكريم بنجلون فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسنال الشركة:)1.500.000 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسين بنعبد النور):)5.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد عثنان سرو):)5.000)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.
 5.000 (: االدري�صي) السيد سعيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
النور) بنعبد  ياسين  السيد 
طريق) املهدي  تجزئة  (3 عنوانه)ا()

اينوزار فاس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() سرو  عثنان  السيد 
5)اقامة مروة) 35)تجزئة برك الشقة)
فاس) (30000 فاس) الخيل  ملعب 

املغرب.

السيد سعيد االدري�صي عنوانه)ا()
رقم) 0)زنقة برشلونة تجزئة الوفاء)2 
طابق)01)طريق صفرو فاس)30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
النور) بنعبد  ياسين  السيد 
طريق) املهدي  تجزئة  (3 عنوانه)ا()

اينوزار فاس)30000)فاس املغرب
عنوانه)ا() سرو  عثنان  السيد 
5)اقامة مروة) 35)تجزئة برك الشقة)
فاس) (30000 فاس) الخيل  ملعب 

املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)290 .
10 1I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CEREPAM
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحنان 
الشقة 1، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
CEREPAM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتناعي: رقم 7 

الطابق األول إقامة رياض ال 2نو�صي 
2 م س س 3 عنارة 15 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 35395

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يحيط املساهم الوحيد علًنا بالت 2ع)
100)درهم) )100()سهم بقينة) بنائة)
أنجيلين) للسيدة  منلوكة  للسهم،)
آن) السيدة  والدتها  لصالح  إغلوف 
لصك) وفًقا  سيشت،) جانين  ماري 
الت 2ع الذي تم تأسيسه في)28)شتن 2)

2022
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

إعادة) الوحيد،) الشريك  قرر  مايلي:)
صيغة النظام األسا�صي للشركة ذات)
فريد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
األسا�صي) النظام  على  املصادقة  و 
الذي تم عرضه من طرف) الجديد،)

املسي2ة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
مايلي:)بناءا على ماسبق،)قرر الشريك)
من) (7 و) (6 الفصلين) تغيي2  الوحيد 

القانون األسا�صي
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2229 8.

10 2I

الننلي عبد العزيز

BOUAMTRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الننلي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق   مكتب 16، 30000، فاس 

املغرب
BOUAMTRAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي تجزئة 

الصداقة حي املرجة عنارة د الطابق 
الثالث شقة19 بلوك أ - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 غشت) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BOUAMTRAV
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة،)اشغال النجارة.
تجزئة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
الصداقة حي املرجة عنارة د الطابق)
 30000 (- أ) بلوك  شقة19) الثالث 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: رشيد) بوعنري  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  بوعنري  السيد 
عنارة) املرجة  حي  الصداقة  تجزئة 
أ) بلوك  شقة19) الثالث  الطابق  د 

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  بوعنري  السيد 
الثالث) الطابق  د  عنارة  املرجة 
شقة19)بلوك أ)30000)فاس املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن 2) (05 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)-.

10 3I

orient(compt

STE SAVEURS D›ORIENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA(MAROC
STE SAVEURS D›ORIENT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي عنارة 

لعلج زنقة بني مرين الطابق التاني 
رقم 15 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 0009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 STE (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.SAVEURS D’ORIENT

توزي ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية)

تسيي2 الحفالت

تاجر.

عنارة) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

التاني) الطابق  مرين  بني  زنقة  لعلج 

رقم)15 - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: صالحة) سبي   السيدة 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سبي  صالحة عنوانه)ا()

زنقة بيسان) حي القدس تجزئةالهناء)

رقم)5  60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() صالحة  سبي   السيد 

زنقة بيسان) حي القدس تجزئةالهناء)

رقم)5  60000)وجدة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (03 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1511.

10  I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle(A2CM(sarl

BENAYAT AL HASSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO(sigle(A2CM(sarl

شارع فاس، ركن ابن طفيل، إقامة 
دياموند، الطابق األول، مكتب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب
BENAYAT AL HASSAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 
الجيش امللكي إقامة دار السالم 
مكتب رقم   تطوان - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32311
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بنقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2022 أكتولر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.BENAYAT AL HASSAN
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (: االجتناعي) املقر  عنوان 
السالم) دار  إقامة  امللكي  الجيش 
مكتب رقم) )تطوان)-)93000)تطوان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 AMRO HOLDING الشركة)
درهم) (100 بقينة) حصة  (: 500

للحصة.
السيد محند سعيد الشبتي):)250 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد هشام الشبتي):)250)حصة)

بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 AMRO HOLDING الشركة)
عنوانه)ا()شارع الجيش امللكي إقامة)
تطوان) رقم) ) مكتب  السالم  دار 

93000)تطوان املغرب.
الشبتي) سعيد  محند  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة رياض السالم طريق)
80 93000)تطوان) سبتة كلم) )رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() الشبتي  هشام  السيد 
تجزئة رياض السالم طريق سبتة كلم)

 )رقم)80 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشبتي) سعيد  محند  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة رياض السالم طريق)
80 93000)تطوان) سبتة كلم) )رقم)

املغرب
عنوانه)ا() الشبتي  هشام  السيد 
تجزئة رياض السالم طريق سبتة كلم)

 )رقم)80 93000)تطوان املغرب
السيد الحسن الشبتي عنوانه)ا()
تجزئة رياض السالم طريق سبتة كلم)

 )رقم)80 93000)تطوان املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (11 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2022)تحت رقم)2112.
10 5I

fiduciaire(rageca(فيديسيي2 راجيكا

ACTIS TICNICAL SYSTEME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire(rageca فيديسيي2 راجيكا
26 اقامة املحندي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الراب  رقم  3 

الجي2وند، 20500، الدار البيضاء 
املغرب

 ACTIS TICNICAL SYSTEME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د - 
20080 الدار البيضاء املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223667

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 أكتولر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()مصطفى زويلق)

100)حصة اجتناعية من أصل)100 

ابراهيم) )ة() السيد) لفائدة  حصة 
زرري بتاريخ)13)أكتولر)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)6 20 8.

10 6I

SM SOUTH CAPITAL

LI PARTICIPATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID )derrière

 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

LI PARTICIPATIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 الرقم 3 - 

20360 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558 99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 LI (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.PARTICIPATIONS

استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التدبي2.

59)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)
 -  3 الرقم) (11 الطابق) الزرقطوني 

20360)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: فارر) املصطفى  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
السيد بدر الدين ابو السرور):)500 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى فارر عنوانه)ا()
03)شقة) 1  زنقة تيفنيت طابق) (15
البيضاء) الدار  (20670 السالم) حي 

املغرب.
السرور) ابو  الدين  بدر  السيد 
سيدي) زنقة  عنر  درب  عنوانه)ا()
 26000  1 الرقم) (3 بلعباس العنارة)

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
السرور) ابو  الدين  بدر  السيد 
سيدي) زنقة  عنر  درب  عنوانه)ا()
 26000  1 الرقم) (3 بلعباس العنارة)

سطات املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)1556 8.

10 7I

fiduciaire(rageca(فيديسيي2 راجيكا

ACTIS TICNICAL SYSTEME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire(rageca فيديسيي2 راجيكا
26 اقامة املحندي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الراب  رقم  3 

الجي2وند، 20500، الدار البيضاء 
املغرب

 ACTIS TICNICAL SYSTEME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

20800 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223667

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)أكتولر)2022)تم تعيين)
مسي2 جديد للشركة السيد)ة()زرري)

ابراهيم كنسي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)6 20 8.

10 8I

CABINET RAMI EXPERTISE

POUR 100 FINANCES 100
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تاب  للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

 POUR 100 FINANCES 100
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي 116 

 rue(de(la(bazane 38510 creys
mepieu - - - فرنسا.

إنشاء فرع تاب  للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 219
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)20)شتن 2)2022)تقرر إنشاء)
التسنية) تحت  للشركة  تاب   فرع 
و الكائن) (LUNOTY ASSURANCES
الطابق) (16 رقم) مكتب  بالعنوان 
األطلس) مكاتب  (75 عنارة) الثاني 
 30000 (- األطلس) الحسينة  شارع 
طرف) من  املسي2  و  املغرب  فاس 
 CHENEVAL LUDOVIC, السيد)ة()

.ANTOINE, IRENEE

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)287 .

10 9I

MOROTREX

MOROTREX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOROTREX

 Premier(étage(bloc(C15 cité

 Dakhla(Agadir(Premier(étage

 bloc(C15 cité(Dakhla(Agadir،

80000، AGADIR(MAROC

MOROTREX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي الطابق 

األول بلوك C15 حي الدارلة أكادير - 

80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.MOROTREX

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائ  على الطرق و ردمات النقل)

ال 2ي للبضائ  لحساب الغي2.

الطابق) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

C15)حي الدارلة أكادير) األول بلوك)

- 80000)أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رأسنال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صفاء)إدبرايم):)26)حصة)

بقينة)2.600)درهم للحصة.
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 25 (: السيد عناد غياتي ابن زياد)
حصة بقينة)2.500)درهم للحصة.

9 )حصة) (: السيد محند إدبرايم)
بقينة)900. )درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)
وصفات ومواطن الشركاء):

إدبرايم عنوانه)ا() السيدة صفاء)
 Georges( clémenceau شارع) (2 9
 à( loos( france( 59120( LOOS

.FRANCE
زياد) ابن  غياتي  عناد  السيد 
 Georges شارع) (2 9 عنوانه)ا()
 clémenceau(à(loos(france(59120

.LOOS FRANCE
عنوانه)ا() إدبرايم  محند  السيد 
 215 الرقم) الدارلة  حي  (D3 بلوك)
.AGADIR MAROC 80000(أكادير

والعائلية) الشخصية  األسناء)
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() إدبرايم  محند  السيد 
 215 الرقم) الدارلة  حي  (D3 بلوك)

أكادير)80000)أكادير املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (12 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118768.
1050I

SM SOUTH CAPITAL

GENOS PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID )derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
GENOS PRO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 59 اإلجتناعي) مقرها  وعنوان 
الرقم) (11 -شارع الزرقطوني الطابق)

32 - 20360)الدارالبيضاء)املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

558 81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GENOS PRO
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بي ،)استي2اد و تصدير األجهزة و املواد)

الطبية و الشبه طبية.
عنوان املقر االجتناعي):)59)-شارع)
 -  32 الرقم) (11 الطابق) الزرقطوني 

20360)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سارة عبدالرحيم):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالرحيم) سارة  السيدة 

عنوانه)ا()تركيا)99208)ازمي2 تركيا.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبدالرحيم) سارة  السيدة 

عنوانه)ا()تركيا)99208)ازمي2 تركيا
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)6 15 8.
1051I

QUALICIA CONSULTING

LUXURY BY DON SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم  1 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس.، 50000، 

مكناس املغرب

 LUXURY BY DON SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 20 شارع 

االمي2 موالي عبد هللا الطابق   

مكتب 7 م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57 69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 أكتولر) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

(: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY BY DON SARL AU

تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس

ولي ) وشراء) املنسوجات  انتاج 

جني  االصناف املتعلقة باملنسوجات

استي2اد و تصدير.

20)شارع) عنوان املقر االجتناعي):)

االمي2 موالي عبد هللا الطابق) )مكتب)

مكناس) (50000 (- مكناس) ج  م  (7

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح الدين مهدي):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مهدي) الدين  صالح  السيد 

7)ب م) عنوانه)ا()تجزئة البلدية رقم)

ع مكناس)50000)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

مهدي) الدين  صالح  السيد 
7)ب م) عنوانه)ا()تجزئة البلدية رقم)

ع مكناس)50000)مكناس املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (20 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3857.

1052I

sofoget

MESFORUNISSEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
mesforunisseurs شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 7 
زنقة طنجة عنارة بهاء مكتب  --5 - 

000 1 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51139

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تقرر حل) 10)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسنالها) مبلغ  (mesforunisseurs
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
طنجة) زنقة  (7 القنيطرة) اإلجتناعي 
 1 000  -   -5- مكتب) بهاء) عنارة 
زيادة) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

رسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)
7)زنقة طنجة عنارة بهاء)مكتب)-5- 

6 - 000 1)القنيطرة املغرب.)
و عين:

ماري) جوزف  شارل  السيد)ة()
------ املاني) طريز ديكرز و عنوانه)ا()
--)املانيا املانيا كنصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)92 92.
1053I

sofoget

 MESFOURNISSEURS
OUJDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
 MESFOURNISSEURS OUJDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي وجدة 

شارع عالل الفا�صي عنلية سيدي 
يحيى بلوك د الطابق   مكتب 71-
72-73 - ---------- وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36 81
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 شتن 2) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شارل جوزف) )ة() السيد) تفويت 
10)حصة اجتناعية من) ماري طريز)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (10 أصل)
 DEXCOM INTERNATIONAL
 B.V SARL DEXCOM
 INTERNATIONAL B.V SARL

بتاريخ)20)شتن 2)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتولر) (11 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1561.
105 I

sofoget

AROBAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

AROBAT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 
6 5 اوالد عرفة - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
35323

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 
تقرر حل) (2022 ماي) (18 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (AROBAT الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (10.000 رأسنالها)
مقرها اإلجتناعي القنيطرة)6 5)اوالد)
املغرب) القنيطرة  (1 000 (- عرفة)

نتيجة ل):)زيادة رسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)
القنيطرة) (1 000 (- اوالد عرفة) (5 6

املغرب.)
و عين:

و) حروش  العوني  السيد)ة()
القنيطرة) (- القنيطرة) عنوانه)ا()

املغرب كنصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت)2022)تحت رقم)92330.
1055I

sofoget

SEB SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
SEB SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 

بلوك د رقم 70 اوالد أوجيه - 000 1 
القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6021
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 يوليوز) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()ابراهيم بوشامة)
أصل) من  اجتناعية  حصة  (333
حند) )ة() حصة لفائدة السيد) (333

روجان بتاريخ)06)يوليوز)2022.
سلوتة) اناس  )ة() السيد) تفويت 
333)حصة اجتناعية من أصل)333 
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

األزهر بتاريخ)06)يوليوز)2022.
الهردوز) امين  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتناعية  حصة  (167
حند) )ة() حصة لفائدة السيد) (33 

روجان بتاريخ)06)يوليوز)2022.
الهردوز) امين  )ة() السيد) تفويت 
167)حصة اجتناعية من أصل) 33 
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

األزهر بتاريخ)06)يوليوز)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
 06 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)77 92.
1056I

sofoget

SEB SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
SEB SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 

بلوك د رقم 70 اوالد أوجيه - 000 1 
القنيطرة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6021
بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
2022)تم تعيين) 06)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

يوسف األزهر او حند روجان يوسف)

األزهر او حند روجان كنسي2 آرر

تبعا لقبول استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2)2022)تحت رقم)77 92.

1057I

IBK(Consulting

MOMO PEARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتناعي للشركة

IBK(Consulting

 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A

 Etage 6 Bureau 67، 80000،

Agadir(Maroc

MOMO PEARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 

1 شارع 01 3 الدشي2ة - 86360 

إنزكان املغرب.

تحويل املقر االجتناعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53261

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

املؤرخ في)03)أكتولر)2022)تم تحويل)

للشركة) الحالي  االجتناعي  املقر 

(- الدشي2ة) (3 01 شارع) (1 »رقم) من)

86360)إنزكان املغرب«)إلى)»رقم بب)

الطابق الثالث بلوك ب تجزئة) (308

فونتي رقم أ)09)تكنولول)02 - 80010 

اكادير املغرب«.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (20 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118900.

1058I
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sofoget

JULIA PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
JULIA PROMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 JULIA (: بنختصر تسنيتها) اإلقتضاء)

.PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االجتناعي):)القنيطرة)
شارع) العزيز  عبد  موالي  إقامة  (59
 1 000  - العزيز رقم)   موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الفرجي) ادريس  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.
 1.000 (: الفرجي) ادريس  السيد 

بقينة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الفرجي  ادريس  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه)ا() الفرجي  ادريس  السيد 

القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتولر)2022)تحت رقم)8 928.

1059I

كافجيد

SC CONSNAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجنوعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

SC CONSNAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 
تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (30

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 SC (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.CONSNAV

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات البحرية.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتناعي)
(- الطابق السفلي بوركون) الشراردة 

20053)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: فضول) هشام  السيد 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فضول  هشام  السيد 
زنقة زينياس رقم)50)طابق)3)رقم)12 
اقامة ديار اوملاس حي الراحة)50 20 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه)ا() فضول  هشام  السيد 
زنقة زينياس رقم)50)طابق)3)رقم)12 
اقامة ديار اوملاس حي الراحة)50 20 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتولر)2022)تحت رقم)2355 8.

1060I

sofoget

S.2C SIDI AYACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
S.2C SIDI AYACH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 
59 عنارة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيزرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59009

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

تنت) (2022 غشت) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحق) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتناعية  حصة  (500 حقي)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

غشت) (05 توفيق مرشيد بتاريخ) )ة()

.2022

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) بالقنيطرة   االبتدائية 

 1)شتن 2)2022)تحت رقم)92570.

1061I

sofoget

S.2C SIDI AYACH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

S.2C SIDI AYACH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي القنيطرة 

59 عنارة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيزرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59009

الوحيد) الشريك  قرار  بنقت�صى 

2022)تم تعيين) 05)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسي2 

مرشيد توفيق كنسي2 آرر تبعا لقبول)

استقالة املسي2.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن 2) رقم) 1) تحت  (2022 أكتولر)

.2022

1062I
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NEXUS INDUSTRY SAS
شـركـة ذات األسهم البسيطة

شارع يوسف ابن تاشفين  الطابق 
الثاني الشقة 3 طنجة 5

90000 طنجة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131 21
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بنقت�صى)
إعداد) تم  (2022 أغسطس) فاتح 
القانون األسا�صي لشركة ذات األسهم)

البسيطة باملنيزات التالية):
شكل الشركة):)شركة ذات األسهم)

البسيطة.
عند) متبوعة  الشركة  تسنية 
 MEXUS(االقتضاء)بنختصر تسنيتها

.INDUSTRY SAS
تصني ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسويق األحذية الرياضية واملكونات)
ذات الصلة وأي نشاط عر�صي بشكل)

معقول للنشاط املذكور أعاله.
اكتساب مصلحة في أي شركة أو)
مؤسسة لها غرض مناثل أو ذي صلة.
و بشكل عام أي معامالت تجارية)
أو صناعية أو مالية أو قابلة للتحويل)
أو غي2 منقولة قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غي2 مباشر كليا أو جزئيا بأي من)
املذكورة أعاله أو بأي أشياء) األشياء)

مناثلة أو ذات صلة.
فنن املحتنل أن تشج  أو تطور)

نشاط الشركة.
عنوان مقرها االجتناعي):)5،)شارع)
الثاني) الطابق  تاسفين  ابن  يوسف 

الشقة)3)طنجة.
مدة الشركة):)99)سنة.

رأسنال):)100.000)درهم مقسنة)
 LA SOCIETE SHUANGHI ( كالتالي)
 51 ب) (INDUSTRIAL CO LTD

حصة بقينة)100)درهم.
ب) (LASOCIETE OSTBERG SC

9 )حصة بقينة)100)درهم.
وصفات) ومواطن  ( الشركاء)
األسناء) الشخصية  العائلية 
 LICHIENG DISTRICT PUTIAN
 CITY CHINE : LA SOCIETE
 SHUANGHI INDUSTRIAL CO

.LTD

 BOULEVARD CARNOT  7
 AIX( EN( PROVENCE( France( :

.OSTBERG SC
األسناء) مواطن  مسي2ي  الشركة 

الشخصية والعائلية):
13100 LE THOLONET 

France( PASSEPORT( NUMERO(
21DK7  23 : NILS OSTBERG.

FUJIAN 350000 CHINE 
PASSEPORT NUMERO 
EH 6/9622 : YIZHEN ZHU.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتولر) (19 في) بطنجة  التجارية 
2022))تحت الرقم)83 258)السجل)

التجاري رقم)21 131.
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TERASSE MALABATA SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 TERASSE MALABATA SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: 21, 

شارع موالي هشام إقامة سيتي لوج 
الطابق الثامن رقم 0 1 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.125131

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 املؤرخ في) 1)شتن 2)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1/:)الذي ينص على مايلي:)
االجتناعية) الحصة  قينة  في  زيادة 

من1.000)درهم الى)5.000)درهم
على) ينص  الذي  (:/2 رقم) قرار 
مايلي:)زيادة في رأسنال الشركة بنبلغ)
900.000)لرفعه من)100.000)درهم)
الى)1.000.000)درهم م  إصدار)180 
فئة) من  جديدة  اجتناعية  حصة 
نتيجة لذلك,) د.رهم للحصة.) (5.000
تم تغيي2 الفصل الساب  من القانون)

األسا�صي.

قرار رقم)3/:)الذي ينص على مايلي:)

إقالة السيد عبد الحنيد ابرشان و)

السيد عبد السالم الشريف و السيد)

محند الشريف من مهامهم كنسي2ين)

بن) عي�صى  السيد  تعيين  و  للشركة 

يعقوب كنسي2 وحيد للشركة و ذلك)

ملدة غي2 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
راسنال) حدد  (: االجتناعي) راسنال 

الشركة في)1.000.000)درهم مقسنة)

فئة) من  اجتناعية  حصة  (200 الى)

تخصص) للحصة  درهم  (5.000

 ONSAR الشركة) (/1: للشركاء)

HOLDING SARL AU)ح178-------- 

السيد عي�صى) (/2 حصة ة اجتناعية)

بن يعقوب02------)حصة اجتناعية)

---- السيد عبد الحنيد أبرشان) (/3

السيد) حصة اجتناعية) /) (-----10

الشريف05--------  السالم  عبد 

محند) السيد  (/5 اجتناعية) حصة 

حصة اجتناعية) الشريف05--------)

املجنوع)===200)حصة اجتناعية)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

يدير الشركة كنسي2) (: االدارة) مايلي:)

بن) عي�صى  السيد  للشركة  وحيد 

يعقوب و ذلك ملدة غي2 محدودة

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2) (30 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2022)تحت رقم)257901.

106 I

orient(compt

 GROUPE SCOLAIRE AL
AQSA ECCHARIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE AL AQSA

ECCHARIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتناعي  1 تجزئة 
بالوي درب الجامعة - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2  57

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)
تنت) (2022 ماي) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محب) محند  )ة() السيد) تفويت 
 100 حصة اجتناعية من أصل) (20
عادل) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

بوهجري بتاريخ)31)ماي)2022.
محب) محند  )ة() السيد) تفويت 
 100 حصة اجتناعية من أصل) ( 0
حصة لفائدة السيد))ة()امليلود زروال)

بتاريخ)31)ماي)2022.
محب) محند  )ة() السيد) تفويت 
 100 حصة اجتناعية من أصل) (20
)ة()عبد املومن) حصة لفائدة السيد)

هالي بتاريخ)31)ماي)2022.
محب) محند  )ة() السيد) تفويت 
 100 حصة اجتناعية من أصل) (20
حصة لفائدة السيد))ة()نعينة مرلوح)

بتاريخ)31)ماي)2022.
باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتن 2) (08 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2022)تحت رقم)1357.
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ALTERNATIVES(AUDIT(&(EXPERTISE

NEXUS SAS
شـركـة ذات األسهم البسيطة

رأسنال االجتناعي : 100.000 درهم
SIEGE(SOCIAL : ILOT 72 
LOT 1 ZONE(FANCHE 

D'EXPORTATION DE TANGER
TANGER

RC 125219/ICE(N° 
002934605000018 IF(N° 

518023 5
االستثنائي) العام  االجتناع  قرر 
بعد) (2022 أغسطس) (3 في) املنعقد 
مجلس) تقرير  قراءة  إلى  االستناع 
رأسنال) أن  إلى  يشي2  الذي  اإلدارة 

السهمي مدفوع بالكامل ما يلي):
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بنبلغ) السهمي  رأسنال  زيادة 

طريق) عن  أمريكي  دوالر  (990000

سهم جديدة نقدا بنا) (9900 إنشاء)

في ذلك عن طريق تعويض املطالبات)

وأحكام) شروط  على  واملوافقة 

اإلصدار.

األسهم) هذه  إصدار  سيتم 

سيتم) املساواة  قدم  على  الجديدة 

عند) دوالر  (990000 من) دفعها 

االشت2اكات) سداد  ينكن  االشت2اك 

النقدية) املدفوعات  طريق  عن  إما 

طريق) عن  التعويض  طريق  عن  أو 

املطالبات السائلة واملستحقة الدف )

على الشركة سيتم استيعاب األسهم)

الجديدة م  األسهم القدينة من يوم)

الرأسنال) لزيادة  النهائي  التحقيق 

يتنت ) القانونية  لألحكام  وفقا 

املساهنون بحق استباقي في االكتتاب)

على أساس غي2 قابل لالرتزال بنعدل)

سهم واحد جديد لحصتين قدينتين.

سيكون حق االكتتاب هذا قابال)

األسهم) شروط  بنفس  للتحويل 

نفسها.

حق) سيكون  للقانون،) ووفقا 

بحرية) للتداول  قابال  هذا  االشت2اك 

طوال مدة االشت2اك.

نتيجة للقرار املذكور أعاله،)ورهنا)

النهائي) للتحقيق  السابقة  بالشروط 

يقرر االجتناع) للزيادة في رأس املال،)

النظام) من  (6 املادة) تعديل  العام 

األسا�صي.
املادة)6)رأس املال املشت2ك

الشركة) مال  رأس  تحديد  يتم 

بنبلغ مليون))100000()دوالر أمريكي)

 (10000( آالف) عشرة  إلى  مقسنة 

دوالر) (100( دوالر) مائة  بقينة  سهم 

نقدا) دفعها  يتم  منها،) لكل  أمريكي()

النحو) على  وتوزيعها  التأسيس  عن 

التالي):

 SHUANGCHI INDUSTRIAL

.CO LTD 5100 %51

.OSTBERG SC  900  9%

 SOIT AU TOTAL  10000

.ACTION 100%

مجلس) العام  االجتناع  يننح 
لتعديل) الصالحيات  جني   اإلدارة 
وارتتامه،) االشت2اك  فتح  تواريخ 
بنجرد) مبكرا  االكتتاب  إغالق 
غي2) األسهم  جني   في  االكتتاب 
القابلو لالكتتاب،)جني  االشت2اكات،)
وإيداع) اإلفراج،) مدفوعات  وتلقي 
تسجيل) قانونية،) بشروط  األموال 
جني ) واتخاذ  إطالق،) عنلية  أي 
جني ) واستكنال  املناسبة،) التدابي2 

اإلجراءات الرسنية املقررة.
ويحق له تعديل النظام األسا�صي)

وفقا لذلك.
كل) العامة  الجنعية  تننح 
نيلز أوست 2غ،) الصالحيات للسيد م.)
الرئيس م  إمكانية االستعاضة عنه)

وتفويضه بنا يلي):
إصدار جني  اإلعالنات.

القوانين) جني   على  التوقي  
والوثائق.

االجراءات) جني   استكنال 
الرسنية الالزمة لتحقيق الزيادة في)

رأس املال هذا.
جني ) العامة  الجنعية  تفوض 
أصلية نسخة  لحامل   الصالحيات 
)أو مصدقة من هذا املحضر من أجل)
استكنال الشكليات املنصوص عليها)

في القانون.
أشار مجلس اإلدارة في اجتناعه في)

3)أغسطس)2022)إلى ما يلي):
على) االكتتاب  حقوق  جني   أن 
قابل) وغي2  لالرتزال  قابل  أساس 
األسهم) حنلة  مارسها  قد  لالرتزال 
وأن) (،2022 أغسطس) (3 بالكامل في)
وقت) في  أغلقت  قد  االكتتاب  فت2ة 

مبكر من ذلك التاريخ.
 LA SOCIETE SHUANGCHI
INDUSTRIAL CO LTD)ما يصل إلى)
أمريكي) دوالر  (100 من) سهنا  (50 9
لكل منها أي ما يعادل)900 50)دوالر)
االكتتاب ننوذج  رالل  من  أمريكي 

.LASOCIETE OSTBERG SC
ما يصل إلى)851 )سهنا من)100 
دوالر أمريكي لكل سهم أي ما يعادل)
رالل) من  أمريكي  دوالر  ( 85100

ننوذج االكتتاب.

أن يكون املساهنان قد أفرجا عن)
مطالبات) عن  بتعويض  اشت2اكهنا 
من) يتضح  كنا  ومستحقة،) سائلة 
رئيس) أعده  الذي  الحساب  بيان 
 2022 3)أغسطس) مجلس اإلدارة في)
املحاسب،) الخبي2  عليه  وصدق 

ومرفق طيه نسخة منه.
تم االكتتاب الكامل في) (: ولالتالي)
9900)وتم سدادها) األسهم الجديدة)
لشروط) وفقا  املستحقة  املبالغ  من 
اإلصدار ونتيجة لذلك تتحقق الزيادة)

في رأس املال األري2.
هذا) القانوني ملحضر  اإليداع  تم 
ومجلس) االستثنائي  العام  االجتناع 
طنجة) محكنة  قلم  في  اإلدارة 
تحت) (2022 أكتولر) (18 التجارية في)

الرقم)11586.
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prism(conseils

 LES لي شون دو األطلس
CHAMP DE L’ATLAS SARL

إعالن متعدد القرارات

prism(conseils
 rue(abou(el(hassan(lmarini
 résidence(amira 2 appt 25،

50000، meknès(maroc
 LES CHAMP لي شون دو األطلس
DE L’ATLAS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتناعي: شارع ابو 

الحسن املريني اقامة أمي2ة شقة 
25 م ج مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52761

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2022 22)شتن 2) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
ينص) الذي  (:1 القرار) رقم  قرار 
نقل عنوان الشركة من) على مايلي:)
العنوان القديم املوجود في شارع ابو)
 25 الحسن املريني اقامة أمي2ة شقة)
م ج مكناس إلى العنوان الجديد أيت)
1-10)جناعة أيت نعنان إقليم) علي)

الحاجب

ينص) الذي  (:2 القرار) رقم  قرار 

استقالة السيدة اليناني) على مايلي:)

أمي2ة مالك املغرلية صاحبة البطاقة)

في) املقينة  (D851789 الوطنية رقم)
زنقة آسفي اقامة الحسيني) (11 رقم)

شقة)32)م ج مكناس.)وتعيين السيد)

اليناني طالل املغربي صاحب صاحبة)

 D61 5 6 رقم) الوطنية  البطاقة 
زنقة آسفي اقامة) (11 رقم) املقيم في:)

مكناس.) ج  م  (32 شقة) الحسيني 

كشريك إداري للشركة املذكورة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

1:)الذي ينص على) بند رقم البند)

»أيت) في) ثابت  الرئي�صي  املقر  مايلي:)

1-10)جناعة أيت نعنان إقليم) علي)

الحاجب«.)يجوز نقل عنوان الشركة)

نفس) في  األررى  األماكن  جني   إلى 

اإلدارة،) من  بسيط  بقرار  املدينة 

في) أو  املغرب  في  آرر  مكان  أي  وفي 

الخارج بقرار إستتنائي من الشركاء.

من) إستتنائي  بقرار  الخارج  في  أو 

أو إغالق) يتم تحديد إنشاء) الشركاء.)

املؤسسات الفرعية في أي مكان من)

قبل اإلدارة أو أحد الشركاء.

2:)الذي ينص على) بند رقم البند)

مايلي:)تدار الشركة من قبل أشخاص)

لديهم صفة) أم ال،) طبيعيين،)شركاء)

عقد) بنود  احت2ام  رالل  من  املسي2 

اإلدارة.)من ابن فصاعًدا،)تتم تسيي2)

الشركة وإدارتها لفت2ة غي2 محدودة،)

من قبل السيد اليناني طالل،)املغربي)

الجنسية،)صاحبة البطاقة الوطنية)
 11 رقم) في:) املقيم  (D61 5 6 رقم)

شقة) الحسيني  اقامة  آسفي  زنقة 

الشركة) ستكون  م ج مكناس«.) (32

ملزمة قانوًنا بالتوقي  الفردي للسيد)

اليناني طالل املغربي صاحب صاحبة)

 D61 5 6 رقم) الوطنية  البطاقة 
زنقة آسفي اقامة) (11 رقم) املقيم في:)

الحسيني شقة)32)م ج مكناس.
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باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (17 التجارية بنكناس بتاريخ)

2022)تحت رقم)3783.

1067I

M.J.J CONSEILS SARL AU

BK GLOBAL SERVICES

SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز كناسة شيشاوة، 0000 ، 

مراكش املغرب

 BK GLOBAL SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي رقم 7 

عنارة 15 منطقة  1 هبواب مراكش 

مراكش. - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

تم إعداد القانون) (2022 شتن 2) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملنيزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسنية 

 BK (: تسنيتها) بنختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL SERVICES SARL AU

 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسيي2وترحيل الخدمات.

-2)البي  ع 2 االنت2نيت..

 7 رقم) (: االجتناعي) املقر  عنوان 

عنارة)15)منطقة) 1)هبواب مراكش)

مراكش.)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رأسنال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بوصلعي رديجة):)1.000 

حصة بقينة)100)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسناء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رديجة) بوصلعي  السيدة 

ابواب مراكش منطقة) 1  عنوانه)ا()

  0000 مراكش) (7 الشفة) (15 عنارة)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسناء)

ومواطن مسي2ي الشركة:

رديجة) بوصلعي  السيدة 

ابواب مراكش منطقة) 1  عنوانه)ا()

  0000 مراكش) (7 الشفة) (15 عنارة)

مراكش املغرب

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (19 التجارية بنراكش بتاريخ)

2022)تحت رقم) 051 1.

1068I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

FARAYBO ETUDE

إعالن متعدد القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES، 30000، FES(MAROC

FARAYBO ETUDE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتناعي: مكاتب 

املدينة 3 زنقة أصيلة رقم 51 

األطلس فاس - 30000 فاس املنلكة 

املغرلية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53809

بنقت�صى الجن  العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)شتن 2)2022

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رف  رأسنال الشركة ب)500000.00 

ذرهم) (200000.00 يلي) كنا  ذرهم 

الشركة) ديون  م   مقاصة  بإجراء)

املستحقة.) و  املقدار  املحددة 

حصص) تقديم  ذرهم  (300000.00

نقدية.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

للشركة) التجاري  اإلسم  تغي2  مايلي:)

إلى) (FARAYBO ETUDE من)

 CONSTRUCTION BUILDING

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

للشركة) التجاري  اإلسم  تغي2  مايلي:)

إلى) (FARAYBO ETUDE من)

 CONSTRUCTION BUILDING

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

قدره) بنبلغ  الشركة  رأسنال  حدد 

1000000.00)ذرهم)

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتولر) (20 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2022)تحت رقم)5612.

1069I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

A.J.Q.TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

A.J.Q.TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتناعي زنقة 

نسرين رقم 13رياض السالم أكادير - 

80000 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51925

بنقت�صى الجن  العام اإلستثنائي)

تنت) (2022 شتن 2) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()عزيز الجاليدي) تفويت السيد)

أصل) من  اجتناعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد))ة()حياة)

تكات بتاريخ)29)شتن 2)2022.

باملحكنة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتولر) (11 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2022)تحت رقم)118759.

1070I
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املحكمة التجارية  بالرباط
شعبة صعولات املقاولة
ملف تصفية قضائية

201 /19/12
ملف توزي  رقم):)511/ 2021/830

بتاريخ)2022.09.26
أمر عدد)381

بيان بايداع
امر توزي  منتوج التصفية القضائية 

لشركة إيناتكوم
)املادة 668 من مدونة التجارة(

ليكن في علم االطراف املعينين انه)
قد تم ايداع توزي  منتوج التصفية)
القضائية لشركة إيناتكوم الخاضعة))
الضبط) بكتابة  القضائية  للتصفية 
بالرلاط،) التجارية  املحكنة  لدى 

شعبة صعولات املقاولة.
ملقتضيات) وتطبيقا  عليه  بناء)
من مدونة التجارة ينكن) (668 املادة)
التوزي ،) بهذا  املعنيين  لالطراف 
الطعن فيه باالستئناف دارل أجل)
البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرسنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5

املحكنة التجارية بالرلاط
ملف رقم : 2022/66
حساب رقم : 5671

الطرف األول):
بطاقة) رقم  اكطوم،) رليجة 
A78825،)مغرلية) التعريف الوطنية)

الجنسية)؛
بطاقة) رقم  بنكرا،) ايت  سعدية 
التعريف الوطنية)A787861،)مغرلية)

الجنسية)؛
بطاقة) رقم  بنكرا  ايت  يحي 
مغربي) (A7982 6 التعريف الوطنية)

الجنسية.
بطاقة) رقم  بنكرا،) ايت  فاطنة 
(،AA70273 الوطنية) التعريف 

مغرلية الجنسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  اجغوي،) سعيد 
التعريف الوطنية)A368320،)مغربي)

الجنسية.

األصل التجاري):)بي  العقاقي2.
 العنوان):)قطاع ج5)امل)1)رقم)0 7 

ح.ي.م،)الرلاط.
رقم السجل التجاري):)112178.

بنصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
 (15( بالرلاط إلى غاية رنسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

4 مكرر

املحكنة التجارية بالرلاط
ملف رقم : 67/2022
حساب رقم : 5685

الطرف األول):)
رقم) فيكيكي،) ودغي2ي  ملياء)
(: رقم) الوطنية  التعريف  البطاقة 

D 23 3)مغربي الجنسية.
الطرف الثاني):

 FIRST PIZZA AGDAL شركة)
اللطيف) عبد  القانوني  مسي2ها 
التعريف) البطاقة  رقم  بنكي2ان،)
مغربي) (D109960 (: رقم) الوطنية 

الجنسية.
األصل التجاري):)مطعم.

الرلي ) ام  رقم واد  (6 (: العنوان)
رقم)1)أكدال الرلاط.

رقم السجل التجاري):)580 8.
بنصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكنة  التجاري  السجل 
 15 عشر) رنسة  غاية  إلى  بالرلاط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
تفويت أصل تجاري

ملف بي  رقم 2022/25
أمل) )ذة  توثيقي) عقد  بنقت�صى 
بفاس) مؤرخ  بفاس() موثق  مشواط 
ومسجل) (2022 سبتن 2) (15 بتاريخ)

بفاس بتاريخ)15)سبتن 2)2022.

االله،) عبد  قيوق  السيد  فوت 
 CD233088 الوطنية) بطاقته  رقم 

االدريسية) تعاونية  بفاس  الساكن 

عين البيضاء)سيدي حرازم.

الجياللي،) قيوق  السيد  فوت 
 CD233122 الوطنية) بطاقته  رقم 

االدريسية) تعاونية  بفاس  والساكن 

عين البيضاء)سيدي حرازم.

املستغل) ملقهى  التجاري  األصل 

برقم)8)تجزئة الوفاء) )طريق صفرو)

فاس.

رقم) التجاري  بالسجل  املقيد 

 300.000 قدره) بثنن  (100750

عليها) املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد التفويت.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)

باملحكنة التجارية بفاس دارل أجل)

ال يتعدى رنسة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

سعيد السباعي

90 مكرر

املحكنة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد هبة أصل تجاري

ملف بي  رقم :  2022/2

حساب راص : 706 

نعينة) بنقت�صى عقد توثيقي ذة.)

بفاس) مؤرخ  بفاس  موثقة  فار�صي 

ومسجل) (2022 سبتن 2) (15 بتاريخ)

بفاس بتاريخ)15)سبتن 2)2022)وهب)

بنجلون،) الدين  بهاء) محند  السيد 
 C 35033 الوطنية) بطاقته  رقم 
الخنساء،) زنقة  بفاس) 2) الساكن 

شقة)11)إقامة الزهراء)م.ج.
رقم) حنداوي،) اكرام  للسيدة 

بطاقتها الوطنية)F513 12)والساكنة)

بفاس)8 )شارع لال حسناء،)شقة)29 

إقامة موالي إسناعيل.

بفاس) املستغل  التجاري  األصل 
 2 LOTISSEMENT KRIKECH
واملسجل) (ROUTE BENSOUDA
رقم) تحت  بفاس  التجاري  بالسجل 

. 3160
بنبلغ) التجاري  األصل  تقويم  تم 

قدره)300.000)درهم.
حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد الهبة.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكنة التجارية بفاس دارل أجل)
يوما) ()15( عشر) رنسة  يتعدى  ال 

ابتداء)من النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

سعيد ابن سلينان

91 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

تفويت حق الكراء
ملف رقم 32/2022
حساب رقم : 3563م

املحرر) التوثيقي  العقد  بنقت�صى 
بنكتب املوثق سني2 بوفوس واملؤرخ)
بنوجبه) فوت  (،2022 ماي) (23 في)
الرحيم،) عبد  الشحمي  السيدين 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
والشحمي املصطفى،) (IB96778 رقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجلين  (I 9992 رقم)
بأكادير) التجارية  باملحكنة  التجاري 
 58 60 و) (58 58 الرقنين) تحت 
الكرينيج،) هللا  عبد  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
ولحساب) باسم  (J257533 رقم)
 SOCIETE »BEST FOOD شركة)
الكائن مقرها) (»PRODUCTS SARL
االجتناعي ب رقم)7)مكرر حي التنديد)
الكراء) حق  أكادير،) النهضة  اكس 
حي) (8 رقم) ب  املتواجدين  للنحلين 
النهضة) الطالب  دار  اكس  التنديد 
أكادير و رقم)9)حي التنديد اكس دار)
الطالب النهضة أكادير،)بثنن إجنالي)

قدره)620.000)درهم.

 II. - إعالنات قضائية
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ولذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بنكتب  تسجل  التعرضات 

املحكنة التجارية بأكادير دارل أجل)

املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخنسة 

من) الثانية طبقا للنادة) 8) للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جني  التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكتب السجل التجاري

بي  األصل التجاري
ملف رقم 39/2022

حساب رقم : 59656

تجاري) أصل  بي   عقد  بنقت�صى 

سعيد) البكري  األستاذ  لدى  أبرم 

 20/31 مرج ) الرلاط  بهيئة  املحام 

املسجل لدى مصلحة الضرائب بسال)

 2021 أكتولر) (13 بتاريخ) الجديدة 

ورقم) (28727 التحصيل) رقم  تحت 

باع السيد) (،29592 سجل املداريل)

للبطاقة) الحامل  التجاني  سعيد 

والساكن) (AB1072 0 الوطنية رقم)

بسال شارع العلويين رقم)1)حي الكفاح)

القرية،)أصل تجاري متكون من محل)

التجاري) السجل  رقم  تحت  تجاري 

حي) (3 بسال شارع املسي2ة رقم) (9362

 AMHALI لشركة) القرية،) الكفاح 

 30129 رقم سجلها التجاري) (SARL

املسي2ة) شارع  سال  الرئي�صي  مقرها 

الخضراء)وزنقة مشرع بلقصي2ي رقم)

3)حي الكفاح القرية،)منثلها القانوني)

البطاقة) رقم  زايد  الشيكري  السيد 

الوطنية)P12 915،)م  التزام السيد)

الضنانات) بجني   التجاني  سعيد 

العادية والقانونية الجاري بها العنل)

دون أي شرط لشركة)AMHALI)التي)

قبلت شراء)هذا األصل التجاري.

تسجل) التعرضات  فإن  ولذلك 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

تاريخ) من  يبتدئ  أجل  دارل  بسال 

يوما) (15 في) وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.

النشرة الثانية
مكتب السجل التجاري

كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزرو
بي  األصل التجاري
ملف رقم 1/2022

حساب رقم : 6258

تلقاه) توثيقي  عقد  بنقت�صى 

بتاريخ) املوثق األستاذ أبو رالد زهي2 

21)سبتن 2)2022)فإن السادة السيد)

املرزوقي) ايوب  والسيد  مكاوي  سعد 

فقد باعا جني  األصل التجاري ذو)

و) 355  (3552 سجل التجاري رقم)

بأزرو رقم) الكائنة  وعبارة عن مقهى 

تسنيتها) الثاني  الحسن  شارع  (395

واحند) لي سيد هشام  أورولا  مقهى 

وذلك بثنن قدره)500.000)درهم.

وعليه وطبقا للنادة) 8)من مدونة)

التجارة فإن كل تعرض يجب إيداعه)

دارل أجل)15)يوما من تاريخ اإلشهار)

الثاني.

لدى) اإلربار  محل  تحديد  تم 

املحكنة االبتدائية بأزرو.

النشرة الثانية

1 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
شعبة السجل التجاري

إعالن عن بي  أصل تجاري

ملف بي  رقم : 2022/09

مصحح) عرفي  عقد  بنقت�صى 

 2015 ماي) (7 بتاريخ) اإلمضاء)

 2022 سبتن 2) (6 بتاريخ) ومسجل 

باع السيد حنادي) بإدارة التسجيل،)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  النافعي،)
رقم)IB12 560)الساكن بأوالد

السبت) سوق  زمام،) أوالد  سنيدة  (

صالح) بن  الفقيه  إقليم  ننة،) والد 

الحامل) الشرقاوي،) الراجي  للسيد 

 IB59320 رقم) الوطنية  للبطاقة 
تجزئة يسرى) والساكنة بحي مصلى،)

األصل) بن صالح،) الفقيه  (،16 رقم)

بن صالح،) بالفقيه  الكائن  التجاري 

لبي  األكالت) (80 زنقة النجارين رقم)

م2  ( 8 حوالي) مساحته  الخفيفة،)
التجاري) بالسجل  هذا األصل مقيد 

باملحكنة االبتدائية بالفقيه بن صالح)

املادية) بعناصره  (18638 رقم) تحت 

واملعنوية بثنن قدره)280.000)درهم.

فعلى دائني البائ  املذكور أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكنة االبتدائية بالفقيه)

بن صالح دارل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية

92 مكرر

املحكنة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

بي  أصل تجاري
ملف بي  رقم 08/2022

مصحح) عرفي  عقد  بنقت�صى 

 2022 مارس) (22 بتاريخ) اإلمضاء)

 2022 مارس) (28 بتاريخ) ومسجل 
رمزي) السيد  باع  التسجيل،) بإدارة 

لبطاقة) الحامل  الرحيم،) عبد 

 I513907 رقم) الوطنية  التعريف 
رقم) (66 زنقة) املصلى  بحي  الساكن 

الفقيه بن صالح للسيدة الفقي2) (12

التعريف) لبطاقة  الحاملة  حلينة 

والساكنة) (I257 51 رقم) الوطنية 

بحي بدوار املدرسة ابزو أزيالل،)األصل)
األول) املحل  من  املتكون  التجاري 

الفقيه) (96 رقم) جنيلة  بحي  الكائن 

بن صالح لبي  املواد الغذائية واملحل)

  2 الثاني الكائن بحي الحنصالي رقم)

الفقيه بن صالح هو ابرر لبي  املواد

الغذائية هذا األصل مقيد بالسجل) (

التجاري باملحكنة االبتدائية بالفقيه)

بن صالح تحت رقم) 1756)ولالرسم)

 68950837 رمق) تحت  األول  املنهي 

ألمه) ( 1512286 رقم) تحت  والثاني 

بعناصره) حلينة  الفقي2  السيدة 

 2.000 قدره) بثنن  واملعنوية  املادية 

درهم.

أعاله) املذكور  البائ   دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكنة االبتدائية)

بالفقيه بن صالح دارل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية

اإلمضاء):)طلحة عبد الغاني

منتدب قضائي

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

تنازل عن نصف األصل التجاري

ملف رقم : 2022/16

حساب رصو�صي رقم :  28789

حرر) عرفي  عقد  بنقت�صى 

 2022 سبتن 2) (27 بالقنيطرة بتاريخ)

البوزيدي،) توفيق  ( ( السيد) تنازل 

 CIN : GB95507 الجنسية) مغربي 

الكائن) التجاري  األصل  نصف  عن 

مر�صي) (58 الرقم) الزنقة) 16) ب 

تحت) كنقهى  واملستغل  القنيطرة 

اسم)»أبو ظبي«.

لدى) التجاري  بالسجل  واملقيد  (

بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكنة 

ب) تقديره  تم  والذي  (702 8 رقم)

عبد) السيد  لفائدة  درهنا  (50.000

.GB166232(الرحنان البوزيدي



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022)الجريدة الرسمية   20442

أعاله) املذكور  البائ   دائني  فعلى 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكنة)
أجل دارل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة) تاريخ  من  ابتداء) يوما  (15   
من مدونة) الثانية طبقا للفصل) 8)

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدرجة الثانية

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
بي  أصل تجاري

ملف رقم : 2022/1
حساب : 638 

بتاريخ) موثق  عقد   بنقت�صى 
تحت) واملسجل  (2022 سبتن 2) (23
رقم)30311-0006133-2022)باعت)
الزهراء،) فاطنة  الرداحي  السيدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)AA55757،)للسيدة سارة ناعم،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري) األصل  (BE858560 رقم)
الكائن بتجزئة التكاتف رقم)3)سيدي)
واملسجل) تيفلت،) البحراوي،) عالل 
بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية  باملحكنة 
رقم) 375  تحت  (2022 ماي) (20
واملعنوية) املادية  عناصرهنا  بجني  

بثنن قدره)100.000)درهم.
لذلك فإن جني  التعرصات يجب)
باملحكنة) الضبط  بكتابة  أن توض  
االبتدائية بتيفلت دارل أجل رنسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()15( عشر)

النشرة الثانية.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

حساب رقم : 13756م

ملف التقديم عدد 2022/8

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكنة االبتدائية بخريبكة تطبيقا)

من) و) 10) (83 الفصل) ملقتضيات 

 15.95 القانون رقم) مدونة التجارة،)

نعلن ما يلي):

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بنقت�صى 

2022)مصادق على صحة) يونيو) (23

السلطات) طرف  من  أطرافه  توقي  

املختصة بتاريخ)28)يونيو)2022)قدم)

لبطاقة) الحامل  قربي  السيد حسن 

 Q 2 8891 الوطنية) التعريف 

زنقة) (3 األصل التجاري الكائن برقم)

رريبكة) ل 2يك  حي  (26 عنارة) (10

السيارات) مقاعد  إلصالح  مخصص 

مسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

حيث تم تقويم هذا األصل) (15992

درهم) (58960.00 مبلغ) في  التجاري 

حسب تقرير مراقب الحصص وذلك)

ش.ذ.م.م) (HQ EXPO لفائدة شركة)

رقم) تحت  مسجلة  وحيد  بشريك 

.7799

تسجل) التعرضات  فإن  وعليه 

 بنكتب الضبط بهذه املحكنة))مكتب

دارل) بخريبكة  التجاري() السجل 

أجل أقصاه رنسة عشرة يوما بعد)

النشرة الثانية.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري

تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2022/23

حساب رصو�صي : 6005

أصل) لبي   عرفي  عقد  بنوجب 

اإلمضاء) واملصحح  املؤرخ  تجاري 

الشركة) باعت  (2022 ف 2اير) في) 2)

 GOLD MATERIAUX املسناة)

 ET TRAVAUX DIVER SARL

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

الكائن) درهم  (300.000 رأسنالها)

تيزنيت) اكلو،) باب  بخارج  مقرها 

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

املسناة) الشركة  لفائدة  (605 رقم)

شركة) (FRERES EL MOUDEN

طور) في  محدودة  مسؤولية  ذات 

املوحد) تعريفها  رقم  التأسيس 

002215681000005)جني  األصل)

املادية) عناصره  بجني   التجاري 

اكلو،) باب  بخارج  الكائن  واملعنوية 

تيزنيت والذي قوم بثنن إجنالي قدره)

300.000)درهم.

تسجل) التعرصات  فإن  ولذلك 

االبتدائية) املحكنة  ضبط  بنكتب 

بتيزنيت دارل أجل يبتدي من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

املوالية للنشرة) ()15( الخامس عشر)

مدونة) من  للنادة) 8) طبقا  الثانية 

التجارة.
اإلعالن األول

تحت جني  التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور

بي  أصل تجاري 

ملف رقم  :  2022/0

حساب رقم 101153

في مؤرخ  عرفي  عقد   بنقت�صى 

بتاريخ) ومسجل  (2022 أغسطس) (2

السيد) باع  (2022 سبتن 2) (30

محند) بن  الصافي  الحنيد  عبد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الجياللي) السيد  إلى  (D936  ( رقم)

بنحند بن عبد الحي الحامل لبطاقة)

  B227829 ( رقم) الوطنية  التعريف 

بالسجل) املسجل  التجاري  األصل 

الكائن) (8906 رقم) تحت  التجاري 

بالدكان رقم)70)شارع حس الوزاني،)

نشاط)) فيه  املزاول  بنور،) سيدي 

تحت) (Mécanicien( Réparateur

اسم وذلك حسب الشروط والكيفية)

املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكنة  الضبط  بكتابة 

بسيدي بنور دارل أجل)15)يوما من)

تاريخ النشرة الثانية.

اإلعالن األول

16 مكرر



20443 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

يعهد بتنفيذ ما جاء)في مشروع هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسنية إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهنا فينا يخصه.
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 III. - إعالنات إدارية



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20444  

تتم مباشرة اإلجراءات املسطرية استنادا إلى ما جاء)في مشروع هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسنية.
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20445 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20446  

تتم اإلجراءات املسطرية استنادا إلى ما جاء)في مشروع هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسنية.
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20447 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20448  
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20449 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20450  



20451 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20452  



20453 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20454  



20455 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20456  



20457 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20458  



20459 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20460  



20461 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20462  



20463 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20464  



20465 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20466  



20467 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20468  



20469 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20470  



20471 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20472  



20473 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20474  



20475 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20476  



20477 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20478  



20479 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20480  



20481 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20482  



20483 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20484  



20485 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20486  



20487 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20488  



20489 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20490  



20491 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20492  



20493 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20494  



20495 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20496  



20497 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20498  



20499 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20500  



20501 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20502  



20503 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20504  



20505 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20506  



20507 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20508  



20509 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20510  



20511 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

7



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20512  

8



20513 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

9



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20514  

10

معبر



20515 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20516  

11



20517 الجريدة الرسميةعدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) 

12
يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسنية إلى رئيس جناعة مرتيل.



عدد)0 57 - 7)رلي  ابرر)   1 )2)نوفن 2)2022) الجريدة الرسمية20518  

14

املادة الثانية

يعهد إلى السيد مدير أمالك الدولة بتنفيذ ما جاء)في مشروع هذا املقرر الذي ينشر بالجريدة الرسنية.


